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 2022اكتوبر  21لجلسة الثانية بتاريخ ا 2022الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 علنياااة جلسة 

 

 2022 حمضر الدورة العادية لشهر اكتوبر
 2022 اكتوبر 21 بتاريخ اجللسة الثانية

 

والنظام الداخلي   المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  والتنظيمية  بناء على المقتضيات القانونية

 لمجلس جماعة مراكش. 
 

لخالصة مداوالت المجلس الجماعي خالل  ، وكذا    2022للجدولة الزمنية الخاصة بالدورة العادية لشهر أكتوبر  وتبعا  

  اكتوبر  21  الجمعة  أشغاله في جلسة ثانية يوم  التداولي لجماعة مراكش  ، واصل المجلس2022/ 07/10جلسته االفتتاحية بتاريخ  

لسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة بقاعة الج  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة    2022

رئيس المنطقة الحضرية جامع    احمد فاضلمجلس جماعة مراكش وبمحضر السيد  ة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة  السيد

 ية. الفنا ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد المذكور الموطاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بالوال

 

 :الســادة اشغال الدورةحضـر  -
 لس الجماعيجرئيسة ديوان رئاسة الم :  خديجة الطالبي 

 مستشار بديوان رئاسة الملس الجماعي  :  عبد اللطيف اشلف 
 

 : حضـر من أطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 
 

 الجماعية المدير العام للمصالح  :  زين الدين الزرهوني 

 رئيـس مصلحة ادارة شؤون المجلس  :      محمد المحير           

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات  :  خديجة العبيدي 

 رئيس القسم التقني  :  ي الطيب اسنينح 

 رئيس قسم المرافق واللوجيستيك  :  عبد الصمد النجماوي

 مدير المكتب الصحي الجماعي  :  الشرقاوي منصف 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :  عبد الحق مدا 

 واألنظمة المعلوماتية قسم التخطيط والدراسات عن  :   هند لكدالي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  عبد العزيز االمري 

 رئيس القسم الثقافي والرياضي  :  الحسين الزواق 
 عن قسم التخطيط والدراسات واألنظمة المعلوماتية  :   هند الكدالي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس  :     سعد نجاي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس  :   خليل مولح 
 

 : اشغال الدورة من ممثلي المصالح الخارجية الســادة شارك في -
 

 بمراكش عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء  :  عز الدين منتصر 

 عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش  :    عادل الداودي 
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   الجماعي لمراكشرئيسة المجلس   السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة احملرتم

 السادة والسيدات أعضاء اجمللس احملرتمني

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها احلضور الكريم

 

  

الحضرية جامع الفنا الحاضر معنا اليوم  أرحب بالسيد الرئيس الجديد للمنطقة  ،  هاته  العادية  تنا دور أشغال    نستأنف قبل أن  

 الذي أهنئه نيابة عنكم وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة بمدينة مراكش. 

صميم  في  يدخالن  هامين  موضوعين  أثار  الذي  األخير  امللكي  الخطاب  مضامين  على  الضوء  ألسلط  الفرصة  هذه  أغتنم  كما 

املياه، فاملغرب وخاصة جهة مراكش آسفي تواجه ظاهرة شح املياه بصفة لم تعشها منذ  اختصاصات الجماعات، أولهما إشكال ندرة  

سنة، لذلك نحن نشتغل مع السيد رئيس الجهة والسيد الوزير املعني بالقطاع كي ال تتأثر مدينة مراكش بهذه األزمة رغم الضغط    30قرابة  

ا نشتغل مع مدير املكتب الشريف للفوسفاط بخصوص املحطة املتواجدة  املوجود على السدود، فال بد من البحث عن حلول مهيكلة، أيض

بمدينة آسفي، كذلك ال بد لكافة األعضاء من االنخراط في هذا املوضوع خاصة في الشق املتعلق بتحسيس الساكنة بأهمية املحافظة على  

 س الجهة.املياه وترشيد استهالكها، ولهذا الغرض سنقوم بتشكيل لجنة خاصة بتعاون مع مجل

أما املوضوع الثاني فيهم االستثمار خاصة وأن مدينة مراكش مدينة سياحية وتضم مشاريع عقارية مهمة، وجميع اإلجراءات التي  

هذه   أهم  ومن  الحمراء،  املدينة  جاذبية  على  الحفاظ  بغية  االستثمار  تشجيع  إمى  تهدف  الجماعي  واملجلس  التعمير  وزارة  فيها  انطلقت 

 ط املساطر اإلدارية لجلب املستثمرين وخلق فرص الشغل. اإلجراءات تبسي

 . 20واآلن، أقترح عليكم االنطالق في تدارس النقط املدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة، وبعد اذنكم سنبدأ بالنقطة رقم 
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 :جمللس مجاعة مراكش 21/10/2022بتاريخ  الثانيةاملنعقدة يف جلستها  2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  العشرونالنقطة 

 .2022تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 

 

                                        

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش   ة فاطمة الزهراء المنصوريالسيد

 أعطي الكلمة للسيدة حليمة بامحمد رئيسة ال جنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة لتالوة نص تقرير ال جنة. 

 

 المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيسة اللجنة  حليمة بامحمد  ةالسيد
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، وفي  املتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي   185وخاصاااااااة املادة   طبقا للمقتضااااااايات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل

 17654ملجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم   2022العادية لشاااااااااااهر أكتوبر  تحضاااااااااااير النقط املدرجة في جدول اعمال الدورة  اسااااااااااات ناف  إطار  

،  والشااؤون املالية والبرمجةبامليزانية  املوجهة للسااادة أعضاااء املجلس ل حضااور واملشاااركة في أشااغال اجتماع ال جنة املكلفة     07/10/2022بتاريخ

صاااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصااار البلدي   العاشااارة والنصااافعلى السااااعة   2022  أكتوبر   17 االثنينيوم   ل جنة  خامساااةت جلساااة  انعقد

 تدارس النقط اآلتية:ملواصلة  ال جنة، وذلك    ةرئيس حليمة بامحمد ةشارع محمد الخامس برئاسة السيد
 

 

  والتصويت عليها. 2023دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية  :17النقطة رقم 

  والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية  :18النقطة رقم 

  تحسين أداء الجماعات"في إطار برنامج  2021استعمال المنحة المخصصة لجماعة مراكش الدراسة والمصادقة على برنامج  :19النقطة رقم" . 
 )نقطة مقترحة من السيد الوامي عامل عمالة مراكش(        

  2022تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  :20النقطة رقم . 

  جماعي يتعلق باالستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي بمراكش.وضع قرار تنظيمي  :28النقطة رقم      

   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 رجاء وردك، ي. املصطفى مطهر، فؤاد حاجبي، ثورية بوعباد، ي. الحسن املنادي.

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
حسن،  أحمد خوبة، عمر السلكي، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت بويدو، عبد الصمد العكاري، أمينة املغاري القصري، رقية العلوي حاجب، خليل بول

 مريم باحسو، عثمان عزام، عبد الصادق بوزاهر.

 : السادةمكتب المجلس الجماعي من    وواكب االجتماع *
 

 لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب األول  :   محمد االدريس ي

 لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثاني  :   عبد هللا الفجامي

 )عضو ال جنة(  لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثالث  :   عبد العزيز بوسعيد 

   لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائبة الخامسة  :   خديجة بوحراش ي 

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :   عتيقة بوستة

 )عضو ال جنة(  لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثامن  :   أشرف برزوق 
 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 املدير العام للمصالح الجماعية  :    زين الدين الزرهوني

 إدارة شؤون املجلسرئيس مص حة  :   محمد املحير

 رئيسة قسم امليزانية والصفقات :   خديجة عبيدي

 رئيس قسم املمتلكات الجماعية :   هشام بل الحوتي 

 رئيس مص حة امليزانية :   رشيد ليموني 

 رئيس مص حة الشرطة االدارية  :   محمد بركادي 

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :   عادل الزرود

 إدارة شؤون املجلسعن مص حة  :   سعد نجاي

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 : لمجلس جماعة مراكش 2022العادية لشهر أكتوبر دورة المن جدول أعمال  20النقطة رقم 

 .2022تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 

تحويل بعض اعتمادات التجهيز بميزانية جماعة مراكش    مقترحبخصوص هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من  

املالية   بالتقرير،    2022للسنة  امليزانية  املرفق  قسم  رئيسة  للسيدة  الكلمة  ال جنة  رئيسة  السيدة  أعطت  حيثياتها،  على  ولالطالع 

أوضحت   التي  بتن  أوالصفقات  يتعلق  مبلغ  االمر  اجل    1.550.470,80حويل  من  رقم  درهم  بالصفقة  لاللتزام  الكافي  االعتماد  توفير 

 . املتعلقة بمساعدة صاحب مشروع لتنفيذ مشاريع جماعة مراكش  32/ 2022

مصاريف   تغطية  في  املالية  الناحية  من  التحويل  إيجابيات  األعضاء  للسادة  تبين  ان  وحيث  للتوضيحات،  االستماع  بعد 

افقتها على مقترح تحويل بعض اعتمادات التجهيز بميزانية جماعة  ملساعدة التقنية للصفقة املشار اليها،  الدراسات وا  أبدت ال جنة مو

 كما هو مشار اليه ادناه.  2022مراكش للسنة املالية 

 2022مقترح تحويل بعض اعتمادات التجهيز بميزانية جماعة مراكش للسنة املالية 

 المحول منه  الفصل

 مالحظة اجملموع املبلغ احملول  االعتماد املفتوح الفصل امليزانيةرمز 

  388,65 304 16 -  470,80 550 1  859,45 845 17 الدراسات التقنية  30.10.10  12/10

  388,65 304 16 -  470,80 550 1  859,45 845 17 المجموع  
 

 الفصل المحول اليه 

 مالحظة اجملموع املبلغ احملول اليه املفتوحاالعتماد  الفصل رمز امليزانية

 

21/10  10.10.10 
الدراسات 

 واملساعدة التقنية 

 

4 644 928,77 
 

1 550 470,80 
 

6 195 399,57 

من اجل توفير االعتماد الكافي 

لاللتزام بالصفقة رقم 

املتعلقة بمساعدة   2022/32

صاحب مشروع لتنفيذ  

 مشاريع جماعة مراكش
 

 المجموع 
 

4 644 928,77 
 

1 550 470,80 
 

6 195 399,57  

 

 بامليزانية والشؤون املالية والبرمجةال جنة املكلفة  ةرئيس

 حليمة بامحمد                           
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش   ة فاطمة الزهراء المنصوريالسيد

للفصل    2022تحويل بعض اعتمادات التجهيز بميزانية جماعة مراكش للسنة املالية  ال جنة، فاألمر يتعلق ببعد تالوة نص تقرير  

 املتعلق بالدراسات واملساعدة التقنية. 

 بااااااااب املناقشاااااة مفتااااااوح. 

 إن لم يكن هناك أي تدخل، نمر لعملية التصويت. 
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 جمللس مجاعة مراكش: 21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022النقطة الواحد والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 . املصادقة على احداث مرفق جمع االتربة ونفايات البناء داخل املجال الترابي لجماعة مراكش ونقلها للمطرح العمومي

 جمللس مجاعة مراكش: 21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022الثانية والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر النقطة 

 املصادقة على تدبير مرفق جمع االتربة ونفايات البناء عن طريق التدبير املفوض )عقد امتياز(. 

 

                                  

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش   ة فاطمة الزهراء المنصوريالسيد

 بعد اذنكم، ونظرا لوحدة املوضوع، سنتداول حول النقطتين معا في آن واحد، على أن يتم التصويت على كل نقطة على حدة.

افق العمومية والخدمات في عدم حضور السيد رئيس ال جنة، أعطي الكلمة للسيدة   نسيمة سهيم نائبة رئيس ال جنة املكلفة باملر

 لتالوة نص تقرير ال جنة. 

 

افق العمومية والخدمات اللجنة المكلفة  رئيس  نائبة نسيمة سهيم  ةالسيد  باملر
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العادية لشااااااهر  طبقا للمقتضاااااايات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضااااااير النقط املدرجة في جدول اعمال الدورة 

املوجهة للسااادة أعضاااء املجلس ل حضااور واملشاااركة في    2022/ 09/ 19بتاريخ  16203ملجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2022أكتوبر  

افق العمومية والخدماتأشاااااااغال اجتماع ال جنة املكلفة   العاشااااااارة  على السااااااااعة  2022  شاااااااتنبر  27 الثالثاءالجتماع املذكور يوم  ا  ، انعقدباملر

رئيس ال جنة، وذلك    د الساااااالم سااااا ي كوريعب  بالقصااااار البلدي شاااااارع محمد الخامس برئاساااااة السااااايدصاااااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى   والنصاااااف

 لتدارس النقط اآلتية:
 

  الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي الخاص بنادي المسنين بسيدي يوسف بن علي تبعا لمقرر مجلس المقاطعة.  :12النقطة رقم 

  الوسائطية بسيدي يوسف بن علي تبعا لمقرر مجلس المقاطعة.الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي الخاص بالمكتبة  :13النقطة رقم 

   مراكش "ملحق انضمام بعض الجماعات الترابية المتواجدة بتراب جهة مراكش آسفي إلى مجموعة الجماعات الترابية  المصادقة على    :15النقطة رقم

 من السيد الوامي عامل عمالة مراكش(  واردة)نقطة        . "للنقل

  لجماعة مراكش ونقلها للمطرح العموميالمصادقة على احداث مرفق جمع االتربة ونفايات البناء داخل المجال الترابي  :21النقطة رقم . 

  المصادقة على تدبير مرفق جمع االتربة ونفايات البناء عن طريق التدبير المفوض )عقد امتياز(.  :22النقطة رقم 

   2022الدورة العادية لشهر شتنبر  دراسة وضعية قطاع التطهير السائل بتراب مقاطعة النخيل تبعا لملتمس مجلس مقاطعة النخيل المتخذ خالل    :29النقطة رقم.

    
   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 نسيمة سهيم، عادل النميلي، أحمد خوبة، رشيدة لشهابي. 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
، ي. املصطفى مطهر، ي. الحسن املنادي، عبد الصادق  محمد نكيل، الحسين نوار، فاطمة شوتين، مريم العرابي، رحيلة الغمراوي، حمزة الحداوي 

 بوزاهر، لحسن حبيبو، حليمة بامحمد.

 :السيد والسيدة مكتب المجلس الجماعي من    وواكب االجتماع *
 )عضو ال جنة(  لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثاني  :    عبد هللا الفجامي

  لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثالث  :   عبد العزيز بوسعيد 

 )عضو ال جنة( لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائبة الخامسة  :    خديجة بوحراش ي 

   لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائبة السادسة  :    عتيقة بوستة

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 املدير العام ملصالح جماعة مراكش  :   الزرهونيزين الدين 

 رئيس مص حة إدارة شؤون املجلس :    محمد املحير

افق واللوجستيك :   عبد الصمد النجماوي   رئيس قسم املر

 مديرة املكتبة الوسائطية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي :    فاطمة املعنوي 

 بمقاطعة سيدي يوسف بن علي نائب مدير نادي املسنين  :   عبد االله بن سودة 

 عن فسم العمل االجتماعي :    محمد انحيلى 

 عن مص حة الشؤون الثقافية  :    فؤاد املحفوظي

 عن مقاطعة النخيل :    حسن املي ح

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي

 

 2022لشهر أكتوبر الدورة العادية 

 

 جملس مجاعة مراكش
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   :المصالح الخارجية السادةحضر االجتماع من ممثلي كما  *
 

 عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  :     عادل الداودي

 عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  :    طارق الكروي 

 عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  :    خالد فتحي 

 عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  :   مريم بوعباد التلمساني 

 عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  :    مصطفى الرامي
 

 : لمجلس جماعة مراكش 2022العادية لشهر أكتوبر دورة المن جدول أعمال  21النقطة رقم 

 االتربة ونفايات البناء داخل املجال الترابي لجماعة مراكش ونقلها للمطرح العمومي. املصادقة على احداث مرفق جمع 

 : لمجلس جماعة مراكش 2022العادية لشهر أكتوبر دورة المن جدول أعمال  22النقطة رقم 

 املصادقة على تدبير مرفق جمع االتربة ونفايات البناء عن طريق التدبير املفوض )عقد امتياز(.
 

لوحدة    ،بداية مراكشونظرا  لجماعة  الترابي  باملجال  البناء  ومخلفات  باألتربة  املتعلق  تدارس  املوضوع  على  االتفاق  تم   ،

 برمتها. 22و 21النقطتين رقمي 
 

العام   املدير  للسيد  الكلمة  أعطيت  التدبير،  واختيار  املوضوع  و دواعي طرح  النزول  اسباب  االطار،  ولالطالع على  وفي هذا 

جماعية لتقديم التوضيحات حول اسباب االدراج، حيث أكد على أن مشكل تراكم األتربة باملدينة إشكال متفاقم برغم  للمصالح ال

(، لذلك وبعد معاينة السيدة رئيسة املجلس الجماعي Zéro Gravasالحمالت التي قامت بها الجماعة للتقليل من سلبياته )حملة  

جولة ميدانية، تقرر البحث عن حل بديل لتنظيم هذا املرفق، رغم أن االطار القانوني ال  شخصيا للوضعية الحالية لهذه الظاهرة في 

يخصص لجمع األتربة بنود منفصلة وإنما يدمجه مع مرفق النظافة، لكن رئاسة املجلس اقترحت إحداث مرفق لجمع األتربة وهو  

ا إمى أن املقاربات القديمة املعتمدة على التدبير املباشر لم  ، باعتباره مرفقا مستقال وورشا قائم الذات، نظر 21موضوع النقطة رقم  

 تعد كافية للتغلب على ظاهرة تراكم األتربة، وعليه فاملطلوب من ال جنة أوال البث في إحداث املرفق. 
 

املرفق    ، ذكر السيد املدير العام أنه سبق للمجلس الجماعي اقتراح اعتماد دفتر تحمالت ينظم هذا22وبخصوص النقطة رقم  

افقة على تدبير مرفق   لكن لم يتم تفعيله بسبب مجموعة من الثغرات القانونية والتقنية، مشيرا أن املطلوب حاليا من ال جنة هو املو

عقد االمتياز باعتباره صيغة من صيغ التدبير املفوض، في انتظار إعداد دفتر تحمالت جديد  جمع االتربة ونفايات البناء عن طريق  

االعتبار جميع التفاصيل التقنية الخاصة باملرفق املذكور، كما يحدد الصيغة القانونية النهائية ألسلوب تدبيره سواء عن    يأخذ بعين

 طريق عقد االمتياز أو النظر  في إمكانية اإلبقاء على التدبير املباشر بشروط وإمكانيات جديدة تحاصر هذه الظاهرة.
 

التوطئة العامة للموضوع، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث انصبت تدخالت السادة  عقب ذلك، وبعد االستماع لهذه  

 األعضاء على النقط التالية: 

 االجماع على معضلة رمي األتربة ومخلفات البناء بشكل عشوائي وآثارها البي ية والجمالية بتراب الجماعة.  ➢

اقع الفوض ى الحامي لظاهرة رمي األتربة من خالل تحديد أماكن   ➢ تثمين طريقة التدبير املقترحة املتمثلة في محاولة تجاوز و

اقبة على املرتفقين،  على اساس الوقوف على اشكاالت التنفيذ سواء عند االستخالص في  رميها والواجبات وكذا تشديد املر

 لتدبير. عقد االمتياز أو عند األداء في عقد ا

قبل  ➢ وإيجابياتها  سلبياتها  على  الوقوف  حين  إمى  مصغر  نموذجي  بشكل  سنة  ملدة  النقطة  موضوع  الفكرة  تنفيذ  اقتراح 

 تعميمها.

اإلبقاء على إمكانية التدبير املباشر ملرفق جمع األتربة نظرا لتميزه بالتحكم في االستخالص بشكل متوازن يرض ي الجميع ويمنع   ➢

 الفوض ى. 
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الرمي  ضرورة مساه ➢ في  املتسببين  على  العقوبات  وترتيب  اقبة  املر املرفق على مستوى  املحلية إلنجاح عمل  السلطات  مة 

 العشوائي لألتربة ومخلفات البناء.

 طرح فرضية تدوير األتربة وما يمكن أن تفتحه من إمكانات ربحية ل جماعة إذا تم التعامل معها بحكامة جيدة.  ➢

 تربة سيشكل تحديا عمليا ألي متعاقد في إطار التدبير املفوض.  تسجيل أن تحديد أماكن وضع األ ➢
 

بعد التوضيحات املقدمة، وبعد استنفاذ املناقشة،  وبالنظر لتفاقم مشكل تراكم األتربة ومخلفات البناء وانعكاساتها البي ية  

حلول جذرية له، واعتبارا امى ان تدبير املرفق  والجمالية باملدينة باعتبارها وجهة سياحية بامتياز، وحيث ان هذا الوضع يتطلب إيجاد  

وعطفا على   ،لم تتضمن هذه املهمة  عقود شركات جمع النفايات املنزليةبالشروط الحالية ال يزيد االشكال إال تعقيدا، وبالنظر امى ان  

افقتها على النقطتين  فقد  املتعلق بالجماعات،    113.14في بندها الرابع من القانون التنظيمي    83مقتضيات املادة   أبدت ال جنة مو

 على الشكل التامي:  22و 21

  .احداث مرفق جمع االتربة ونفايات البناء داخل املجال الترابي لجماعة مراكش ونقلها للمطرح العمومي 

   عقد امتياز.جمع االتربة ونفايات البناء عن طريق تفويض تدبير مرفق   
 

متكامل وواضح املعالم التقنية والقانونية على أنظار املجلس الجماعي في دورة الحقة، على أساس أن يتم عرض دفتر تحمالت  

 رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصيتين التاليتين: 

 تنظيم يوم دراس ي ملناقشة إشكال رمي األتربة بمدينة مراكش والحلول املمكنة ل حد منه كظاهرة سلبية تشوه صورة املدينة. ✓

ة التدبير املباشر ملرفق نقل األتربة في حال ثبت عدم جدوى التدبير املفوض في تحقيق مصالح الجماعة من اإلبقاء على صيغ ✓

 املرفق، مع توفير الشروط واإلمكانات الضرورية إلنجاح املرفق والقضاء على سلبياته. 

 

 

 

افق العمومية   والخدماترئيس ال جنة املكلفة باملر

 عبد السالم س ي كوري 
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش   ة فاطمة الزهراء المنصوريالسيد

بعد تالوة نص تقرير ال جنة حول النقطتين، فاألمر يتعلق بتفاقم تراكم االتربة ومخلفات البناء مما يتطلب منا إيجاد إطار  

 اإلشكالية وهذا ما تناقشت حوله ال جنة الوظيفية املختصة. قانوني وتنظيمي ل حد من هذه  

 باب املناقشة مفتوح حول النقطتين. 

 إن لم يكن هناك أي متدخل، سنمر على عملية التصويت على كل نقطة على حدة. 
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 جمللس مجاعة مراكش 21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022 أكتوبرجدول اعمال الدورة العادية لشهر من  الثالثة والعشرونة النقط

الدراسة واملصادقة على النظام االساس ي لشركة التنمية املحلية الخاصة بالتنشيط االجتماعي والثقافي والرياض ي 

افق االجتماعية والثقافية والرياضية.      وتنشيط املر
 

جمللس مجاعة  21/10/2022الثانية بتاريخ املنعقدة يف جلستها  2022 أكتوبرجدول اعمال الدورة العادية لشهر من  الرابعة والعشرونة النقط 
 مراكش

والثقافي  االجتماعي  بالتنشيط  الخاصة  املحلية  التنمية  بشركة  املتعلق  املساهمين  ميثاق  على  واملصادقة  الدراسة 

افق االجتماعية والثقافية والرياضية.   والرياض ي وتنشيط املر

 

جمللس مجاعة  21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022 أكتوبرجدول اعمال الدورة العادية لشهر  منوالعشرون اخلامسة ة النقط
 مراكش

الدراسة واملصادقة على اتفاقية التدبير بين جماعة مراكش وشركة التنمية املحلية الخاصة بالتنشيط االجتماعي 

افق االجتماعية والث  قافية والرياضية.والثقافي والرياض ي وتنشيط املر

                                   

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

برمتها، واآلن أعطي الكلمة للسيدة نسيمة   25و  24،  23بداية، ونظرا لوحدة املوضوع، أقترح عليكم مناقشة النقط ذات األرقام  

افق العمومية والخدمات لتالوة تقرير االجتماع املشترك املتعلق بالنقط املذكورة.   سهيم نائبة رئيس ال جنة املكلفة باملر

 

 س اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات نائبة رئي  نسيمة سهيم  ةالسيد
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العاادياة لشااااااااااااهر  حضااااااااااااير النقط املادرجاة في جادول اعماال الادورة  طبقاا للمقتضااااااااااااياات القاانونياة والتنظيمياة الجااري بهاا العمال، وفي إطاار ت

املوجهة للساااااااااادة أعضااااااااااء املجلس ل حضاااااااااور واملشااااااااااركة في    2022/ 09/ 19بتاريخ  16206ملجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2022أكتوبر  

افق العمومية والخدمات وال جنة املكلفة بامليزانية والشاااؤون املالية والبرمجةال جنة املكلفة    مشاااترك بين أشاااغال اجتماع الجتماع ا  ، انعقدباملر

صااااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصاااار البلدي شااااارع محمد الخامس  العاشاااارة والنصاااافعلى الساااااعة  2022  أكتوبر  11  الثالثاءاملذكور يوم 

ال جنة والساااااايدة نساااااايمة سااااااهيم نائبة رئيس   املكلفة بامليزانية والشااااااؤون املالية والبرمجة  ال جنة  ةرئيساااااا ة حليمة بامحمدالساااااايدكل من برئاسااااااة  

افق العمومية والخدمات  املكلفة    ، وذلك لتدارس النقط اآلتية:باملر
 

 

   االجتماعي والثقافي والرياضي وتنشيط المرافق الدراسة والمصادقة على النظام االساسي لشركة التنمية المحلية الخاصة بالتنشيط    :23النقطة رقم

 . االجتماعية والثقافية والرياضية

   رقم والرياضي   :24النقطة  والثقافي  االجتماعي  بالتنشيط  الخاصة  المحلية  التنمية  بشركة  المتعلق  المساهمين  ميثاق  على  والمصادقة  الدراسة 

 وتنشيط المرافق االجتماعية والثقافية والرياضية.

   الدراسة والمصادقة على اتفاقية التدبير بين جماعة مراكش وشركة التنمية المحلية الخاصة بالتنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي   :25رقم  النقطة

   وتنشيط المرافق االجتماعية والثقافية والرياضية.
 

   :السادة  اللجنتين*حضر االجتماع من أعضاء 

 ، أحمد خوبة، عبد الصادق بيطاري. ثورية بوعباد، عادل النميلي
 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
 محمد ايت بويدو، أمينة املغاري القصري، عمر السلكي، رقية العلوي حاجب، رحيلة الغمراوي، جهان حدان، حمزة الحداوي.

 

 مكتب المجلس الجماعي السادة: من    وواكب االجتماع *
 

 النائب الثالث لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش )عضو لجنة املالية(   :   بوسعيد عبد العزيز 

افق( :    خديجة بوحراش ي   النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش )عضو لجنة املر

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش   :    عتيقة بوستة
 

 

 استشارية السادة: شارك من أطر جماعة مراكش بصفة و *
 

 املدير العام ملصالح جماعة مراكش  :   زين الدين الزرهوني

 رئيس مص حة إدارة شؤون املجلس :    محمد املحير

 رئيس القسم الثقافي والرياض ي :    الحسين الزواق

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :    عبد العزيز األمري 

 املجلسعن مص حة إدارة شؤون  :    عادل الزرود

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي
 

 

 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  23النقطة رقم 

وتنشيط  والرياض ي  والثقافي  االجتماعي  بالتنشيط  الخاصة  املحلية  التنمية  لشركة  االساس ي  النظام  على  واملصادقة  الدراسة 

افق    االجتماعية والثقافية والرياضية. املر
 

 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  24النقطة رقم 

والرياض ي   والثقافي  االجتماعي  بالتنشيط  الخاصة  املحلية  التنمية  بشركة  املتعلق  املساهمين  ميثاق  على  واملصادقة  الدراسة 

افق االجتماعية والثقا  فية والرياضية. وتنشيط املر
 

 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  25النقطة رقم 

والثقافي   االجتماعي  بالتنشيط  الخاصة  املحلية  التنمية  وشركة  مراكش  جماعة  بين  التدبير  اتفاقية  على  واملصادقة  الدراسة 

افق االجتماعية والثقافية والري  اضية.والرياض ي وتنشيط املر
 

الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرة لهم تلبية الدعوة، والتذكير بالنقط موضوع جدول االعمال من     في بداية االجتماع، وبعد 

بتدبير  يقض ي    ،2022جهة و التذكير ، من جهة اخرى، بأنه سبق ملجلس جماعة مراكش ان اتخذ مقررا خالل الدورة العادية لشهر ماي  

التنشيط   والثقافي قطاع  والرياضيةوتن   والرياض ي   االجتماعي  والثقافية  االجتماعية  افق  املر املحلية    شيط  التنمية  شركة  طريق  عن 

واحداث هذه االخيرة على اساس التفويض لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش باستكمال االجراءات القانونية واالدارية التأسيسية للشركة  

 بشركات املساهمة لعرضها على أنظار املجلس الجماعي في دورة الحقة. املتعلق  17.95واعداد الوثائق الالزمة طبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

من جدول اعمال الدورة العادية لشهر    25و    24،  23وتأسيسا على منطوق مقرر املجلس، تم تيهئ الوثائق الالزمة موضوع النقط  

 دة املوضوع.، وفي هذا االطار اكدت السيدة رئيسة الجلسة تدارس هذه النقط برمتها لوح2022اكتوبر 
 

 

فبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق املرجعية الخاصة بها، ولتقديم توطئة حول املوضوع، أعطيت الكلمة للسيد املدير العام  

التي اطلق عليها اسم "مراكش تنشيط"،   التنمية املحلية،  التأسيسية لشركة  للمصالح الجماعية الذي أوضح أن األمر يتعلق بالوثائق 

ا النظام  في  الخاصةاملتمثلة  التدبير  واتفاقية  املساهمين،  ميثاق  إحداث  ألساس ي،  أن صادق على  الجماعي  للمجلس  أنه  سبق  ، مذكرا 

افق وتجهيزات الجماعة الثقافية، الرياضية، االجتماعية   الشركة في دورة سابقة، والتي يتجلى هدفها في تدبير وتنشيط مجموعة من مر

افق تعان ي حاليا من ضعف الصيانة وقلة التجهيزات واملوارد البشرية، مشيرا أن بإمكان هذه الشركة  واالقتصادية، خاصة وأن هذه املر

افق التي سيضعها املجلس الجماعي رهن إشارتها كغابة الشباب،   تنظيم معارض ومهرجانات كبرى باملدينة وكذا السهر على تنشيط املر

كما  ... امللكي  املسرح  الحارثي،  حديقة  الحسن،  موالي  هذه    منتزه  لتدبير  تمويالت  عن  والبحث  جديدة  افق  مر إحداث  باستطاعتها  أن 

افق.   املر
 

وأضاف السيد املدير العام للمصالح كمستجد إمى أنه زيادة على املكتب الشريف للفوسفاط كشريك، سيتم إضافة كل من وزارة  

لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش كشركاء جدد مع منح رئاسة    والوكالة املستقلة  والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاباتالفالحة  

 املجلس اإلداري للشركة للسيد الوامي عامل عمالة مراكش. 
 

افق الجماعية الثقافية، الرياضية واالجتماعية   عقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء حيث ثمن السادة األعضاء فكرة تنشيط املر

افق باملدينة وعدم قدرة الجماعة على مواكبة تسييرها وكذا الحالة املزرية التي  عن طريق شركة التنمية املحلية في   ظل تعدد هذه املر

إضافة   ومقترحين  الشركة،  عمل  اقبة  مر بها  التي ستتم  اآلليات  متسائلين حول  املحاميد،  كقاعة  املغطاة  القاعات  بعض  إليها  وصلت 

 لتنمية املحلية.  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كشريك بشركة ا
 

ولتقديم مزيد من التوضيحات، تدخل مجددا السيد املدير العام للمصالح الذي أكد أن من أهم أسباب اعتماد شركة التنمية 

التدبير وكذا سهولة بحثها عن تمويالت جديدة بخالف   في  الجماعية االستفادة من إمكاناتها ومرونتها  افق  املحلية كطريقة لتنشيط املر

افق الثقافية، الرياضية واالجتماعية الكبرى باملدينة على  إمكاني ات الجماعة املحدودة في هذا اإلطار، مشيرا أن الشركة ستدبر بداية املر

افق جديدة مستقبال.  افق أخرى أو إحداث مر  أساس إمكانية تنشيطها ملر
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اقبة هذه الشركة من خالل  كما منحت الكلمة للسيد رئيس قسم العمل االجتماعي الذي أوضح أن املجلس الج ماعي هو املكلف بمر

لجنة التتبع والتوجيه املنصوص عليها في االتفاقية، مؤكدا أن الوثائق التأسيسية لشركة التنمية املحلية موضوع النقاش مستوحاة من  

هم للسهم الواحد، وأن نسبة  در   1000املتعلق بشركات املساهمة، مشيرا أن رأسمال الشركة هو مليون درهم بألف    17.95القانون رقم  

 بحكم أنها الطرف املؤسس.  %34أسهم الجماعة في الشركة ال يجب أن تكون أقل من 
 

إثر ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات املقدمة، وبعد إدخال السادة األعضاء تعديالت على الوثائق التأسيسية للشركة وفق ما هو  

انسجاما مع مستجدات املوضوع، ورغبة من اعضاء املجلس استكمال االجراءات التأسيسية للشركة،  مرفق بالتقرير كل وثيقة على حدة  

واعتبارا لوزن الشركاء املساهمين وتنوعهم من حيث االهتمامات والتخصصات كقيمة مضافة ستنعكس ايجابا على مردود عمل الشركة،  

افقتها على ما يلي:  وبعد السعي امى تجويد الوثائق التأسيسية والتنظيمية، فقد  أبدت ال جنة مو

مادة على   48املتكون من    Marrakech Tanchite »«"مراكش تنشيط"    النظام االساس ي لشركة التنمية املحلية:    23النقطة رقم  

 اساس املعطيات االتية: 

 مقر الشركة في العنوان التامي: القصر البلدي، شارع محمد الخامس.*

 سنة.  99مدة الشركة  *

 درهم للسهم موزع على الشكل التامي:1000سهم ب  1000مقسمة امى  درهم 1.000.000 شاااركاااة: رأسمال ال*
 

%

360 360.000.00 36% 

100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

20 20.000.00 2% 

20 20.000.00 2% 

 %100 درهم   1.000.000 سهم  1000
 

اختيارهم من بين املساهمين الطبيعيين أو املعنويين، ويعينون من  ، يتم  ( عضوا12)  اثني عشر  مجلس إدارة يتكون من  من طرف  الشركة    ادارة*

 :كاالتي طرف الجمعية العامة العادية

03

01

01

01

01

01 

01 

01

01

01

12
 

 من طرف  السيد الوامي عامل عمالة مراكش   «Marrakech Tanchite »"مراكش تنشيط"  لشركة التنمية املحليةترؤس املجلس االداري *
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مواد كما    10املتكون من    Marrakech Tanchite »«"مراكش تنشيط"    لشركة التنمية املحلية  ميثاق املساهمين:  24النقطة رقم  

 هو مرفق بالتقرير على أساس تحيينه وتعديله وفق ما أدخل على النظام االساس ي للشركة املذكورة. 
 

وتنشيط واستغالل وصيانة التجهيزات الثقافية واالجتماعية والرياضية التابعة لجماعة مراكش  اتفاقية تدبير  :  25النقطة رقم   ▪

مادة على اساس التعديالت    19املتكون من    «Marrakech Tanchite »"مراكش تنشيط"   شركة التنمية املحليةبين جماعة مراكش و 

 املدخلة عليها كما هي مرفقة بالتقرير.

 
 

 

 رئيسة ال جنة املكلفة بامليزانية والشؤون املامي والبرمجة

 حليمة بامحمد 

 
 

 

افق العمومية والخدمات                     نائبة رئيس ال جنة املكلفة باملر

 نسيمة سهيم                  
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رقم 
 املادة

 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف النظام األساسي

 

 

 

 

 

 

 

6 

 رأسمال الشركة: 
 ......................................................... 

%

360 360.000.00 36% 

250 .000.00250 25% 

250 .000.00250 25% 

100 100.000.00 10% 

20 20.000.00 2% 

20 20.000.00 2% 
 

 رأسمال الشركة: 
 ......................................................... 

%

360 360.000.00 36% 

100 .000.00100 10% 

100 .000.00100 10% 

100 100.000.00 10% 

100 .000.00100 10% 

100 .000.00100 10% 

100 .000.00100 10% 

20 20.000.00 2% 

20 20.000.00 2% 
 

 

تم إضافة كل 

من: وزارة 

الفالحة والصيد  

البحري، الوكالة 

املستقلة لتوزيع 

املاء والكهرباء  

واألكاديمية  

الجهوية للتربية 

والتكوين 

كمساهمين في 

 الشركة 

 

 

 

 

13 

 مجلس االدارة: 

املساهمين  ، يتم اختيارهم من بين  عشرة أعضاءيدير الشركة مجلس إدارة يتكون من  

 الطبيعيين أو املعنويين، ويعينون من طرف الجمعية العامة العادية:

03

02

02

01

01 

01 

 

 

 

 مجلس االدارة: 

، يتم اختيارهم من بين املساهمين الطبيعيين أو املعنويين،  عضوا (12اثني عشر )يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من  

 ويعينون من طرف الجمعية العامة العادية:

03

01

01

01

01

01 

01 

01

01

01
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17 

 

 مكتب مجلس االدارة: 

 . رئيس )ة( املجلس الجماعييترأس مجلس اإلدارة  -

 ............................................................................................... 

 

 مكتب مجلس االدارة: 

 وامي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش. يترأس مجلس اإلدارة  -

 ............................................................................................... 

 

تم اقتراح منح  

رئاسة املجلس  

اإلداري للشركة  

للسيد الوامي  

عامل عمالة 

 مراكش. 
 

36 
 : النصاب القانوني في الجمع العام العادي

 .................................. ال تكون مداوالت الجموع العامة غير العادية صحيحة إال إذا 

 : العادي غير  النصاب القانوني في الجمع العام

 .................................. ال تكون مداوالت الجموع العامة غير العادية صحيحة إال إذا 

 

مالءمة 

 الصياغة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 :تعيين أول أعضاء مجلس االدارة

 :يتكون أول مجلس إدارة بصفة مؤقتة من

رئيسا   - مراكش،  عمالة  عامل  آسفي،  مراكش  جهة  وامي  لحلو،  قس ي  كريم  السيد 

 ملجلس إدارة الشركة 

 جماعة مراكش  ممثلي -

 جهة مراكش أسفي  ممثلي -

 مجلس عمالة مراكش  ممثلي -

 ممثلي وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -

 جماعة املشور القصبة ممثلي -

 مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط ممثلي  -

 

 :تعيين أول أعضاء مجلس االدارة

 :يتكون أول مجلس إدارة بصفة مؤقتة من

 رئيسا ملجلس إدارة الشركة السيد وامي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش،  -

 جماعة مراكش  ممثلي -

 جهة مراكش أسفي  ممثل -

 مجلس عمالة مراكش  ممثل -

 ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -

 جماعة املشور القصبة ممثل -

 مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط ممثلي  -

 ممثل الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  -

 والتنمية القروية واملياه والغابات الفالحة والصيد البحري ممثل وزارة  -

 ممثل األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي  -
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 شــركـة التــــنـمـية المحلية 

 "………………… "مراكش    

Marrakech ………………… 

 

 

 

 

 

 شـــركـــة مــســاهمـــة رأســـمالـــــــها: 

 درهم   1.000.000

 مقرها االجتماعي:

 مراكش   ، شارع محمد الخامس -القصر البلدي

 

 

 

 

 

 

 ""  

"Marrakech Tanchite" 
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 Marrakech Tanchite"مراكش تنشيط "ة " ـــة احملليـــة التنميــالنـــظــام األســـاســي لشرك

 

 املقتضيات القانونية واملداوالتية التالية:  على بناء  

 املتعلق بالجماعات. 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان  20الصادر بتاريخ  1.15.85الظهير الشريف رقم  ▪

 املتعلق بالجهات. 111.14بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان  20الصادر بتاريخ  1.15.83الظهير الشريف رقم  ▪

 . يمواألقال تعمال املتعلق بال 112.14بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان  20الصادر بتاريخ  1.15.84الظهير الشريف رقم  ▪

 بشأن تأسيس املكتب الشريف للفوسفاط؛   1920غشت  07الظهير الشريف الصادر بتاريخ  ▪

 .يتعلق باختصاصات وزير الشباب والثقافة والتواصل( 2021أكتوبر  21) 1443األول من ربيع  14في    صادر 2.21.831املرسوم رقم  ▪

 واملياه والتنمية القروية لبحري  ا والصيد الفالحة  يتعلق باختصاصات وزير(  2021أكتوبر    21)  1443األول  من ربيع    14  صادر في 2.21.834املرسوم رقم   ▪

 .والغابات

القاض ي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية    07.00( بتنفيذ القانون رقم  2000ماي    19)  1421من صفر    15صادر في    1.00.203شريف رقم  الظهير  ال ▪

 والتكوين

 ( بشأن املكاتب الجماعية املتمتعة بالشخصية املدنية والستقالل املالي . 1964شتنبر  29) 1384جمادى الولى  22بتاريخ  2.64.394املرسوم رقم  ▪

 تميمه؛املتعلق بشركات املساهمة كما وقع تغييره وت  17.95بتنفيذ القانون رقم  1417من ربيع اآلخر   14في  صادر 1.96.124رقم  الظهير الشريف ▪

 ما يلي: القاض ي باملصادقة على 2022العادية لشهر ماي املتخذ خالل دورته  2022ماي  20بتاريخ   63/05/2022 مقرر مجلس جماعة مراكش عدد ▪

  عن طريق شركة التنمية املحلية.  وتنشيط املرافق الجتماعية والثقافية والرياضية والرياض ي  الجتماعي والثقافيتدبير قطاع التنشيط 

 وتنشيط املرافق الجتماعية والثقافية والرياضية والرياض ي إحداث شركة التنمية املحلية للتنشيط الجتماعي والثقافي . 

  املتعلق بشركات    17.95دارية التأسيسية للشركة واعداد الوثائق الالزمة طبقا ملقتضيات القانون رقم  التفويض لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش باستكمال الجراءات القانونية وال

 املساهمة لعرضها على أنظار املجلس الجماعي في دورة لحقة. 

..... القاض ي باملصادقة على النظام األساس ي لشركة التنمية  ...............بتاريخ ............. املتخذ خالل دورته ............. لشهر........  مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  ▪

 ؛   مادة 48واملتكون من  Marrakech Tanchite"" مراكش تنشيط "املحلية 
 

 Marrakech Tanchite"" مراكش تنشيط "تؤسس بموجب هذا النظام األساس ي شركة للتنمية املحلية 
 

 
 الباب االول

 املدة-املقر -االجتماعيالغرض  -التسمية -الشكل

1

املتعلق    1996غشت    30املؤرخ في    17-95الشركة هي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تخضع لهذا النظام الساس ي والقانون رقم  

  113.14  التنظيمي، كما تحكمها مقتضيات القانون  20- 05،  23- 01،  81-99بشركات املساهمة كما تم تعديله وتتميمه بموجب القوانين رقم  

   املتعلق بالجماعات.
 

2 

التية:           التسمية  الشركة  املحلية  تتخذ  للتنمية  تاناشاياطشركة   Marrakech Tanchite»   Société De »  » »ماراكاش 

Développement Local SDL  الرسائل  و ؛ منها  خاصة  الغير،  الى  املوجهة  و  الشركة  عن  الصادرة  والوثائق  املحررات  تتضمن  أن  يجب 

والفاتورات ومختلف العالنات واملنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة " أو األحرف 

 ضافة الى رقم تسجيلها في السجل التجاري. األولى "ش.م"، ومبلغ رأسمال الشركة ، ومقرها، باإل 
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 يعهد للشركة القيام بالعمليات التالية: 

 التجهيزات الثقافية والرياضية والجتماعية؛   وصيانة تدبير وتنشيط واستغالل  ⬧

 املستوى املحلي، الوطني والدولي؛وضع استراتيجية ترويجية للمنتوج الثقافي والرياض ي والجتماعي للمدينة إن على   ⬧

 ضمان تناغم وتكامل املشاريع الثقافية، الرياضية والجتماعية املقرر إنجازها بتراب املدينة؛  ⬧

 تعزيز وتثمين الجاذبية الثقافية والرياضية والجتماعية للمدينة؛ ⬧

 والدولي؛خلق وتدبير وتسويق عالمة مميزة ملدينة مراكش على الصعيد املحلي، الوطني  ⬧

 التعريف بمدينة مراكش كقطب تاريخي وثقافي.  ⬧

بوضع وتنفيذ برنامج تنشيط املدينة في املجال الثقافي والرياض ي    Marrakech Tanchite"ولهذه الغاية تقوم شركة " مراكش تنشيط /    

   .واالجتماعي واالقتصادي 

ارية املرتبطة بغرض الشركة والتي من شأنها تطوير أداء املشروع وتجويد  للشركة القيام بجميع الدراسات واألنشطة والعمليات التجويمكن    

 خدماته.

4

 القصر البلدي، شارع محمد الخامس. يحدد مقر الشركة في العنوان التالي: 

شريطة املصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية  ويمكن نقله الى أي مكان آخر داخل نفس املدينة بناء على قرار يصدره مجلس إدارة الشركة  

 عامة غير عادية.

5

و التمديد  أما عدا في حالتي الحل السابق ألوانه    (، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري،99)  احدد مدة الشركة في تسعة وتسعين عام ت

 القوانين ذات الصلة.املنصوص عليه في 
 

 الباب الثاني 
 االسهم  – ال امل رأس

 

6

(  1000قيمة كل سهم منها ألف )، سهم من فئة واحدة 1000نقدا مقسما الى  1.000.000.00 واحد مليون درهم  دد رأسمال الشركة في مبلغحي

 ويوزع رأس املال كما يلي:  1000الى  1درهم للسهم الواحد، تم تحريرها كليا ومرقمة من 

%

360 360.000.00 36% 

100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

     100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

100 100.000.00 10% 

20 20.000.00 2% 

20 20.000.00 2% 
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1- 

و تفويته ملداولة  أو خفضه  أتخضع جميع عمليات الزيادة في رأسمال الشركة،    ،قتضيات القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية ملطبقا  

 ومصادقة السلطة املختصة. ات الترابية املساهمة جماعاللس امج مجلس جماعة مراكش وباقي 

سهمهم  أعالن الشركاء وتفويت  إجل ستة أشهر من  أيضا حق الشفعة داخل  أ ولهم    ،شريك في البيع  أي  ولوية عند رغبةيتمتع الشركاء بحق األ 

 غيار.لل 

 خرى.أن تساهم في رأسمال شركات  أ ل يجوز لشركة التنمية املحلية  

وذلك بواسطة  ،  سهم املوجودةسمية لل و برفع القيمة اإل أسهم جديدة  أعدة دفعات، إما بإصدار    أو على ال دفعة واحدة  امل  الزيادة في رأس يمكن  

 ال.امل سباب وكيفية الزيادة املقترحة في رأس أدارة الشركة والذي يبين إعلى تقرير مجلس  العامة الغير عادية بناء ية قرار من الجمع

عدة    علىو  أال دفعة واحدة  امل  ثبات تحقيق الزيادة في رأسإجل  أتفويض السلط الضرورية ملجلس إدارة الشركة من    ةالعام  يةعيمكن للجم

 ساس ي وفقا لتلك الزيادة.ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظام األ  ،دفعات

 ة. بواسطة تقرير يوضح فيه بالخصوص الظروف النهائية لدواعي عملية الزياد  ن يخبر الجموع العامة املقبلة أدارة الشركة  إيتوجب على مجلس  

تتم عملية    ما لم،  مراكشسهم، قبول املساهمين باإلجماع وموافقة مجلس جماعة  سمية لل ال، بواسطة رفع القيمة اإل امل  تستلزم الزيادة في رأس

 و عالوات اإلصدار. أرباح و األ أالزيادة بإدماج الحتياطي 

و  أها  ت ي قرر ت جل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجموع العامة الأ ال، تحت طائلة البطالن، داخل  امل  ن تتم الزيادة في رأسأيجب  

 لى أسهم. إرض مر بزيادة عن طريق تحويل سندات القبها، إل إذا تعلق األ  تنأذ

 . ال مكتتبا بكاملهامل ن يكون مبلغ الزيادة في رأسب أ يج

 ي الحسابات.أو مراقب  و شروط تحديده من طرف الجموع العامة بناء على تقرير من مجلس اإلدارة وتقرير خاص ملراقبأيحدد سعر اإلصدار  

2- 

 الطرق التالية: يمكن تحرير األسهم الجديدة بإحدى 

 و عينية. أتقديم حصص نقدية   •

 .يمكن إجراء مقاصة مع ديون الشركة شريطة التساوي بين قيمة السهم والديون املستحقة •

 ال. امل  و عالوات إصدار في رأسأرباح أ و أدماج احتياطي  إ •

 تحويل سندات القرض.  •

 تحرر نقدا. ال بكامله قبل كل إصدار ألسهم جديدة امل عين تحرير مبلغ رأستي

دارة الشركة  إ إذا تم تحرير األسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس  

 و مراقبو الحسابات.أويشهد على صحتها مراقب 

و النص على  أن وجدت، في حالة الحصص العينية  سهم الجديدة عند الكتتاب مضافا إليها مكافأة اإلصدار إل من األ قسهم على األيحرر ربع األ 

و مراقبي الحصص من قبل مجلس اإلدارة من أجل تقييم، على مسؤوليتهم الخاصة، قيمة الحصص العينية  أأفضليات خاصة، يتم تعيين مراقب  

 . ةغير عاديال  ةالعام  يةفضليات الخاصة من خالل تقرير يقدم الى الجمعواأل 

 تامة بمجرد طلب التحويل مرفقا مع ورقة الكتتاب. أسهمل سندات القروض الى تصبح الزيادة بواسطة تحوي

 .ة غير عاديال  ةالعام  يةلجمعمن ايخضع إصدار سندات القروض القابلة للتحويل لترخيص مسبق 
 

3- 

 األسهم التي يملكونها. للمساهمين حق أفضلية اكتتاب األسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد   -

 يكون هذا الحق خالل مدة الكتتاب قابال للتداول أو التفويت وفقا لنفس الشروط املطبقة على السهم نفسه.  -

 يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في األفضلية.  -
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بالنسبة ملجموع الزيادة في رأس املال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء  يحق للجمع الذي يقرر الزيادة في رأس املال أن يلغي حق أفضلية الكتتاب    -

 من هذه الزيادة. 

 تبث الجموع العامة، بناء على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، في أسباب اقتراح إلغاء الحق املذكور. -

صص هذه الزيادة لفائدة شخص أو عدة أشخاص، في هذه الحالة يبين تقرير مجلس  يمكن للجمع العام الذي يقرر الزيادة في رأسمال أن يخ  -

 إدارة الشركة أسماء األشخاص املستفيدين وعدد السندات املرصودة لكل واحد منهم. 

املتبقية، إذا    إذا لم يكتتب بعض املساهمين في األسهم التي كان لهم حق الكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ترصد هذه األسهم   -

قررت الجموع العامة ذلك صراحة، للمساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من األسهم قابل للتخفيض، وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس املال  

 وفي حدود طلباتهم. 

الزيادة في رأس املال على أساس غير قابل للتخفيض، تقرر الجمعية العامة صراح  - ة في تخفيض الرصيد  إذا لم يتحقق استنفاذ مجموع 

 املتبقي. 

 يمكن حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الكتتابات إذا ما كانت هذه اإلمكانية متاحة من طرف الجمعية التي قررت الزيادة في رأس املال.  -

في اكتتابهم    يجب أن يتضمن التصريح إصدار سندات قروض قابلة للتحويل إلى أسهم تنازل صريحا من قبل املساهمين عن حق األفضلية  -

 للسهم التي ستصدر عن طريق تحويل السندات. 

4- 

 يخبر املساهمون بإصدار األسهم الجديدة بواسطة إعالم يشهر على األقل بستة أيام قبل تاريخ الكتتاب في جريدة اإلشعارات القانونية.

بإصدار أسهم جديدة عن طريق توجيه رسائل مضمونة إلى املساهمين خمسة عشر يوما على  حينما تكون األسهم إسمية، يتم إخبار املساهمين  

 األقل قبل تاريخ افتتاح الكتتاب.

 يجب أن يحيط اإلعالن املساهمين علما: 

 بوجود حق األفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا الحق؛ ✓

 األسهم عند اإلصدار وباملبلغ الذي يجب أن تحرر به. بكيفيته وبمكان وتاريخ افتتاح واختتام الكتتاب وبسعر  ✓

يوما قبل تاريخ افتتاح الكتتاب وينتهي فور ممارسة جميع حقوق    20ل يمكن أن يقل األجل املمنوح ملمارسة الحق في الكتتاب عن عشرين  

 الكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض. 

8 

القيمة اإلسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد األسهم املوجودة  يمكن للجمع الع  - الغير عادي أن يقرر أيضا تخفيض رأس املال إما بتخفيض  ام 

أو إلى املراقب    تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل املساهمين، وذلك بناء على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات على أن يصل مشروع التخفيض 

( يوما على األقل قبل اجتماع هذا الجمع وكذلك بعد مداولة مجلس جماعة مراكش واملصادقة عليه من طرف السلطة  45ين )املراقبين بخمسة وأربع

 املختصة.

 يمكن للجمع العام منح الصالحيات ملجلس اإلدارة إلنجاز هذه اإلجراءات.  -

 لغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض.إذا لم يكن تخفيض رأسمال معلال بخسائر الشركة، أمكن تخفيض عدد األسهم بإ -

 يتم إطالع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض رأس املال، الذين يبينون في تقريرهم تقييم أسباب التخفيض وشروطه.   -

9

 يجب أن يتم على األقل تحرير ربع القيمة اإلسمية للسهم عند الكتتاب. 

القانوني لذلك، على أن يتم إعالم  يتم   إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات داخل حدود األجل  النقدية  الباقي من األسهم  تحرير 

املساهمين من طرف مجلس إدارة الشركة بطلبات أداء األموال بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة إعالن منشور في  

 لقانونية. صحف مخول لها نشر العالنات ا

للمساهمين الحق، في أي وقت، التحرير املعجل ألسهمهم، ولكن ل يمكنهم، ما عدى في حالة قرار مخالف ملجلس إدارة الشركة،  

 .(17- 95قانون  21املطالبة بأية فائدة أو ربح أول على أساس املبالغ املؤداة قبل التاريخ املحدد لطلبات أداء األموال.  )املادة 
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 تكون األسهم إما إسمية أو لحاملها حسب اختيار املساهم لكن:

 األسهم املمثلة بحصص نقدية والتي لم تحرر بكاملها تبقى إسمية لغاية تحريرها النهائي.  -

 األسهم التي لم تنشأ ماديا تعتبر إسمية. -

 اآلتي بعده تكون دائما إسمية. 20أسهم الضمانة التي هي موضوع الفصل  -

األسهم املمثلة بحصص عينية تبقى إجباريا إسمية خالل السنتين املواليتين لتقييد الشركة في السجل التجاري أو إلنجاز  -

 الزيادة في رأس املال إذا أصدرت الحصص بمناسبة الزيادة في رأس املال.

 .موقعة من طرف متصرفين اثنينتستخرج مستندات األسهم للحامل من السجالت في قسيمة تحمل رقم الضبط وطوابع الشركة و 

 تكون األسهم إسمية وجوبا حتى بعد تحريرها بالكامل.

تنتج حقوق حاملي األسهم بمجرد تقييدها في سجل للتحويالت ممسوك في مقر الشركة بعد ترقيم صفحاته وتوقيعه من طرف رئيس  

م، ويحق لكل حامل لقيمة اسمية صادرة عن الشركة أن يطلب املحكمة. وتقيد فيه ترتيبيا حسب تاريخ توقيعها اكتتابات وتحويالت األسه

 الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس إدارة الشركة. 

11

 يتم بشكل حر بيع وتفويت األسهم بين املساهمين.  -

رف أو عدة متصرفين فيما يتعلق باألسهم الالزمة من يتم أيضا بحرية بيع وتفويت األسهم من طرف مساهم شخص معنوي لفائدة متص  -

 أجل ولوج مجلس اإلدارة، ودون موافقة الشركة في حالة اإلرث وكذا بين األصول والفروع الى الدرجة الثانية وكذا بين املساهمين.

طريق الطلب أو اإلدماج أو التوزيع الناتج عن كل بيع أو تفويت يتم لفائدة أغيار خارجيين عن الشركة، لكي يكون نهائيا، سواء تم عن    -

تصفية شركة من املساهمين أو تحويل تفويت كلي لذمة شركة ما أو عن طريق املزاد العلني، سواء كان هذا البيع تفويت يتصل بملك الرقبة 

اكش واملصادقة عليه من طرف  أو فقط حق النتفاع، يجب أن تتم املصادقة عليه من طرف مجلس اإلدارة بعد مداولة مجلس جماعة مر 

 السلطة املختصة حسب الشروط املذكورة فيما يلي:

  على املساهم الذي يرغب في التفويت إعالم رئيس مجلس إدارة الشركة بالتفويت املزمع القيام به بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، •

فوت إليه أو املفوت إليهم، وكذا عدد السهم موضوع التفويت أو النقل  يذكر فيها السم الشخص ي والعائلي وعنوان وجنسية )أو هوية( امل

 والسعر املعروض أو تقدير قيمة األسهم. 

يجب أن يبث مجلس إدارة الشركة في املوافقة، ويبلغ قراره للمفوت بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثالثة أشهر تلي   •

 م الرد داخل هذا األجل بمثابة تبليغ باملوافقة، وفي حالة الرفض ل يكون القرار موضوع مطالبة.التبليغ بطلب املوافقة. ويعتبر عد

التي يجب   إذا تمت املوافقة على املفوت إليه أو املفوت إليهم املقترحين تتم املصادقة على التحويل لفائدة هؤلء بناء على تقديم وثائق اإلثبات  •

 يغ قرار مجلس إدارة الشركة، وبخالف ذلك يصبح الحصول على موافقة جديدة أمرا ضروريا.تقديمها داخل الشهر املوالي لتبل

على أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفض، لكي يعلم مجلس    في حالة رفض املوافقة على املفوت إليه أو املفوت إليهم، يتوفر املفوت •

 إدارة الشركة، بواسطة عقد غير قضائي أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بعدوله عن مشروعه.

سة عشر يوما التالية  إذا لم يعدل املفوت صراحة عن مشروع البيع حسب الشروط املبنية أعاله، يكون مجلس إدارة الشركة، داخل أجل خم •

ويتوفر  املعروض.  وبالسعر  تفويتها  املزمع  األسهم  بعدد  رسالة مضمونة  وبواسطة  منفردة  بصورة  اآلخرين  املساهمين  بتبليغ  ملزما  لقراره، 

 املساهمون على أجل خمسة عشر يوما للتقدم بطلب شراء هذه األسهم. 

، يقوم مجلس إدارة الشركة بتوزيع األسهم بين الطالبين بتناسب مع حصصهم في  في حالة وجود طلبات تفوق عدد األسهم املعروضة للتفويت •

 رأس املال وفي حدود طلباتهم. 

إذا ترك املساهمون أجل تقديم األجوبة يمر دون استعمال حقهم في الشفعة أو بقيت هناك أسهم متوفرة بعد استعمال هذا الحق، يمكن   •

 مشترين حسب اختياره. ملجلس اإلدارة اقتراحها على مشتر أو عدة
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إذا لم يتوصل األطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر األسهم موضوع الشفعة، حدد من طرف خبير حسب الشروط املنصوص عليها  •

ع  قانونيا وعلى الرغم من إجراء الخبرة، يتم اتباع مسطرة الشفعة بطلب من مجلس اإلدارة. ويتحمل املساهم املفوت ومشترو األسهم موضو 

 الشفعة تكاليف الخبرة مناصفة.

ظ  يتم أداء سعر األسهم املشفوعة نقدا، مالم يتم التفاق على خالف ذلك وفي حالة التأخر في األداء يحتفظ بفائدة مطابقة لنسبة الستحفا •

 لسبعة أيام في بنك املغرب مضافا إليها خمس نقط مستحقة منذ تاريخ التبليغ بالشفعة الى غاية األداء.

ن للشركة أيضا، بموافقة املساهم املفوت، إعادة شراء األسهم بغرض تخفيض رأس املال، وإذا لم يتم التوصل لتفاق بين األطراف،  يمك •

 يحدد السعر طبقا للقانون. 

غير أنه يمكن    إذا انصرم أجل ثالثة أشهر، ابتداء من تاريخ رفض املوافقة، ولم يتحقق إعادة شراء مجموع األسهم، اعتبرت املوافقة حاصلة. •

 تمديد هذا األجل بناء على قرار قضائي بطلب من الشركة. 

في حالة الزيادة في رأس املال عن طريق إصدار أسهم نقدية، ل يسوغ نقل حقوق الكتتاب بحرية، بأي سند كان، إل لفائدة أشخاص تكون   •

 أعاله.   1عملية النقل لهم حرة في حد ذاتها حسب ما نصت عليه الفقرة 

 ع نقل حقوق التخصيص املجاني للسهم لنفس شروط حقوق الكتتاب. يخض  •

12 

 يمنح كل سهم الحق في أرباح وفي أصول الشركة، بحصة تتناسب مع النصيب املتمثل في رأس املال. -

 قوق واللتزامات املتعلقة به أينما حل. ل يتحمل املساهمون أية خسارة إل في حدود حصصهم. وتتبع السهم الح -

 تلزم ملكية السهم بقوة القانون اإلذعان للنظام األساس ي ولقرارات الجموع العامة.  -

كلما كان ضروريا امتالك عدة أسهم ملمارسة حق من الحقوق أو في حالة تبادل األسهم أو تجميعها أو تخصيصها، أو نتيجة لزيادة أو تخفيض   -

يمكن ألصحاب األسهم املنعزلة أو التي يقل عددها عن العدد املطلوب ممارسة هذا الحق إل بشرط أن يقوموا بالتجميع أو عند  رأس املال، ل  

 القتضاء بشراء أو بيع األسهم الضرورية.

املتعلق بالجماعات والى   14-113كل ما لم تتم اإلشارة إليها في هذا النظام األساس ي بشأن األسهم، فإنه يتم الرجوع فيه الى القانون التنظيمي   -

 الخاص بشركات املساهمة.   17-95القانون رقم 

 الباب الثالث
 إدارة الشركة وتسيريها

 

13

، يتم اختيارهم من بين املساهمين الطبيعيين أو املعنويين، ويعينون من  ( عضوا12اثني عشر )يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من 

 الجمعية العامة العادية:طرف 
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14

الشروط يمكن لشخص   لنفس  يخضع  عنه  دائم  ممثل  تسمية  تعيينه  عند  الشخص  هذا  على  ويجب  متصرفا،  يعين  أن  معنوي 

واللتزامات ويتحمل نفس املسؤوليات املدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص، وذلك دون املساس باملسؤولية التضامنية 

 للشخص املعنوي الذي يمثله. 

بعزل ممثله الدائم، وجب عليه إبالغ الشركة دون تأخير، بواسطة رسالة مضمونة بذلك وإخبارها بهوية   إذا قام الشخص املعنوي 

 ممثله الدائم الجديد. وينطبق األمر نفسه في حالة وفاة املمثل املذكور أو استقالته. 

 ل يمكن تعيين أجير للشركة في منصب متصرف إل إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي.    

 ل يمكن أن يتجاوز عدد املتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث أعضاء مجلس اإلدارة. 

15 

 ( سنوات.03تحدد مدة مهام املتصرفين األوائل املعينين في النظام األساس ي في ثالث ) -

املعينين من طرف   - الجمعيات العامة في ست سنوات، وتنتهي عند اختتام اجتماع الجموع العامة املدعوة للبت في  تحدد مدة مهام املتصرفين 

 حسابات السنة املالية املنصرمة واملنعقدة في السنة التي تنتهي فيها مدة وليتهم.

 يمكن دائما إعادة انتخاب املتصرفين وفي حالة تعيين أعضاء في محلهم يعينون للمدة املتبقية لسلفهم.  -

 يجب على كل متصرف امتالك سهم واحد على األقل من رأسمال الشركة وذلك طيلة مدة مزاولته مهامه كمتصرف.  -

16

عندما يقل عدد املتصرفين عن الحد األدنى النظامي، دون أن يقل مع ذلك عن الحد األدنى القانوني، يمكن ملجلس إدارة الشركة أن يباشر   -

 بتعيينات مؤقتة قصد استكمال عدد أعضائه داخل أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.القيام 

املصادقة، تظل القرارات واألعمال   موفي حالة عد ، تخضع التعيينات التي قام بها مجلس إدارة الشركة إلى مصادقة الجمع العام العادي املقبل -

 التي سبق أن اتخذها املجلس صالحة. 

يوما يبدأ   30يصبح عدد املتصرفين أقل من الحد القانوني، على املتصرفين الباقين الدعوة لنعقاد جمع عام عادي داخل أجل أقصاه  عندما  -

 . اإلدارة من يوم حدوث الشغور، وذلك من أجل إتمام عدد أعضاء مجلس

النعقاد، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس املحكمة  بة أو دعوة الجموع لو القيام بالتعيينات املطل  عن  عندما يغفل مجلس إدارة الشركة -

  .بصفته قاض ي املستعجالت تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمع العام لالنعقاد قصد القيام بالتعيينات أو املصادقة عليها

17

 وامي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش. يترأس مجلس اإلدارة  -

ويسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتأكد بصفة   ،مجلس اإلدارة وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا إلى الجموع العامة الرئيس يمثل -

 خاصة من قدرة املتصرفين على أداء مهامهم. 

 يعين الرئيس ملدة ل يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف.  -

    ،ب واحدا من املتصرفين لتولي مهام الرئيسداته، فإن مجلس اإلدارة يمكنه أن ينت في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وف -

 وفي حالة الوفاة، يسري النتداب إلى حين انتخاب رئيس جديد.  ،هذا النتداب ملدة محددة وقابلة للتجديد ىفي حالة حصول عائق مؤقت يعط -

يعين مجلس اإلدارة باقتراح من الرئيس كاتبا للمجلس، يكلف بتنظيم الجتماعات تحت سلطة الرئيس وبتحرير محاضر الجلسات وتضمينها،   -

 أل يكون من مراقبي الحسابات.  ويمكن أن يكون هذا الكاتب شخصا من ذوي الختصاص يتم اختياره من خارج الشركة، على

في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته، فإن مجلس اإلدارة يمكنه أن ينتدب، لكل جلسة من جلساته، واحدا من أعضائه الحاضرين للقيام   -

  .بمهام الرئيس
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18

القانون على ذلك وكلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك، سواء في مقر الشركة أو في مكان  يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة من الرئيس كما نص   -

 آخر. 

حالة تقصير الرئيس أو إذا كانت الحالة تدعو لالستعجال، من طرف مراقب الحسابات. كما يمكن أن يدعى املجلس    في  يمكن أن توجه الدعوة -

 ثلون ما ل يقل عن ثلث أعضائه على األقل إذا لم ينعقد ملدة شهرين على األقل.لالنعقاد من قبل املدير العام أو املتصرفين الذين يم

عوة إذا لم يستدع الرئيس مجلس إدارة الشركة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب يمكن للمدير العام واملتصرفين املشار إليهم أعاله د -

 تحديد جدول األعمال للمدير العام واملتصرفين.  مجلس إدارة الشركة لالنعقاد. في هذه الحالة تعطى صالحية 

انعقاد املجلس   - القانونية دعوة  إلى عناوينهم، ويجب أن تتضمن الدعوة  لتوجه داخل اآلجال  التبليغ القانونية املتاحة،  لمتصرفين بكل وسائل 

لضرورية حتى يتمكن املتصرفون من الستعداد  موضوع وتاريخ وساعة ومكان عقد الجتماع. ويجب أن ترفق الدعوة بجدول األعمال والوثائق ا 

 للمداولت.

يمكن للمتصرف أن يعطي توكيل كتابي ملتصرف آخر لتمثيله في جلسة من جلسات املجلس، ول يمكن أن يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد   -

 خالل نفس الجلسة. 

 واألشخاص اآلخرين الحاضرين.   توضع ورقة خاصة بالحضور يوقع عليها كل املتصرفين املشاركين في الجتماع -

 . يتعين، من أجل صحة املداولت، الحضور الفعلي لنصف أعضاء املجلس على األقل -

 تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين واملمثلين. ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل األصوات.  -

ية أو بوسائل مماثلة تمكن من  ئاملر   الجتماع ن في اجتماع مجلس اإلدارة بوسائل  ب القانوني واألغلبية يعتبر حاضرون املتصرفو الحساب النص  -

  ارات التالية: ر تحديد هويتهم، هذا اإلجراء ل ينطبق على اتخاذ الق

 تعيين املدير العام واملديرون املنتدبون؛  •

 الحسابات السنوية.  •

19

أكثر من    كل اتفاق يبرم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وأحد متصرفيها أو املديرين العامين أو أحد شركاءها إذا كان هذا األخير يملك -

 رة.رف مجلس اإلدا طرأسمال الشركة يجب أن يكون خاضعا لترخيص مسبق من   %5

يلزم الحصول على ترخيص مجلس اإلدارة مسبقا فيما يخص التفاقات املبرمة بين الشركة وإحدى املقاولت إذا كان أحد متصرفي الشركة أو   -

إدارتها  ز جهامديرها العام مالكا لتلك املقاولة أو شريكا فيها مسؤول بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مدير أعمالها أو عضوا في 

 أو في مجلس الرقابة فيها.  الجماعية

يتعا - التي  أو  أو غير مباشرة  بها بصورة مباشرة  إليهم أعاله معنيا  املشار  التي يكون فيها أحد األشخاص  قد  يسري نفس الحكم على التفاقيات 

 .بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط

 ساهم املعني باألمر إطالع مجلس إدارة الشركة على كل اتفاق بمجرد علمه به.يتعين على املتصرف أو املدير العام املنتدب أو امل -

 ل تطبق األحكام على التفاقات بالعمليات املعتادة املبرمة وفق شروط عادية.  -

 .لجمع العام قصد املوافقة عليها تحت طائلة البطالنعلى اتعرض التفاقات املرخصة من طرف الرئيس  -

تراض بأي شكل من األشكال من الشركة كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطية  قر األشخاص املعنويين اليمنع على املتصرفين غي  -

 تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه األغيار.  تكفل أوفي الحساب الجاري أو أية طريقة أخرى وأن 

املنع على أزواج وأقارب وأصهار األشخاص    يطبق نفسعنويين املتصرفين كما  رين وعلى املمثلين الدائمين للشخاص املييسري نفس املنع على املد -

 الدرجة الثانية، وعلى كل شخص وسيط.   غاية املشار إليهم إلى

02

يكون املتصرفون مسؤولون بصفة فردية أو تضامنية حسب األحوال تجاه الشركة أو تجاه األغيار عن كل مخالفة للمقتضيات التشريعية أو  

 . راألخطاء املرتكبة أثناء التسيي  أوالقانونية املطبقة على شركات املساهمة أو شركات التنمية املحلية وكذلك عن أي خرق لهذا النظام األساس ي 
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21

تثبت مداولت مجلس اإلدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب املجلس تحت سلطة الرئيس ويوقعها هذا األخير ومتصرف واحد على األقل. وإذا   -

 عاق الرئيس عائق، يوقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على األقل.

ديرين العامين وكاتب املجلس معا على صحة نسخ محاضر الجلسات أو مستخرجاتها، التي  يصادق رئيس مجلس إدارة الشركة بمفرده أو أحد امل -

 تقدم للقضاء أو غيره.

 خالل تصفية الشركة، يصادق أحد املتصرفين على صحة هذه النسخ أو املستخرجات.  -

املسيرة   - األجهزة  اجتماعات  محاضر  تبلغ  أن  »ماشركة  ليجب  املحلية   Marrakech Tanchite»   Société De »  » تـنـشـيـطش  ـراكـلتنمية 

Développement Local SDL   ( يوما املوالية لتاريخ الجتماعات. 15أجل خمسة )  السيد عامل عمالة مراكش داخلوإلى    مراكشإلى جماعة 

22

تنفيذها وينظر أيضا في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي    يحدد مجلس إدارة الشركة التوجيهات املتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على -

 بقراراته األمور املتعلقة بها مع مراعاة السلطات املمنوحة بصفة صريحة لجمعيات املساهمين وفي حدود غرض الشركة. 

 يمكن ملجلس اإلدارة احداث لجن تقنية طبقا للمقتضيات الواردة في ميثاق املساهمين. -

تفويض خاص قصد القيام بمهمة أو    ،مساهمين كانوا أو غير مساهمين  ،الشركة أن يمنح لعضو أو عدة أعضاء أو للغير  يرخص مجلس إدارة -

 . بمهام محددة

جمعيات املساهمين ويحدد جدول أعمالها وييهئ التوصيات التي ستعرض على املساهمين وكذلك التقرير الذي  لنعقاد  يدعو مجلس إدارة الشركة   -

 . هذه التوصياتسيقدم عن 

   .كل تحديد لسلطات مجلس الدارة ل يمكن الحتجاج به تجاه األغيار -

رضها، مالم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات  غ تلتزم الشركة في عالقاتها باألغيار حتى بتصرفات مجلس اإلدارة التي ل تدخل ضمن   -

 ول يكفي مجرد نشر النظام األساس ي إلقامة هذه الحجة.  للظروف،تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا 
 

23

   .يعين مجلس إدارة الشركة مديرا عاما يتولى مسؤولية إدارة الشركة -

يمكن ملجلس إدارة الشركة أو بناء على اقتراح من املدير العام أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين ملساعدة املدير العام بصفة مدير   -

 Marrakech Tanchite»  Société De Développement Local SDL » »تـنـشـيـطش ـراكـلتنمية املحلية »ماعام منتدب من بين مستخدمي شركة 

تي  يتمتع املدير العام بأوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف، كما يمثلها في عالقاتها مع األغيار، لكن مع مراعاة السلطات ال  -

 . جماعة مراكشيخولها القانون صراحة للجمع العام وملجلس إدارة الشركة ومجلس 

 . ارتسري قرارات مجلس اإلدارة املحددة لهذه السلطات على األغي -

 . وليتهعندما يكون املدير العام متصرفا فإن مدة مهامه ل يمكن أن تتجاوز مدة   -

يعزل املدير العام من طرف مجلس إدارة الشركة، وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكن أن يكون محل تعويض عن الضرر ما عدا إذا   -

 الشركة. كان املدير العام يزاول مهام مجلس إدارة 

توقف - بمهامهم    إذا  ذلك  خالف  املجلس  يقرر  مالم  املنتدبون،  العامون  املديرون  يحتفظ  مهامه  مزاولة  عن  عائق  منعه  أو  العام  املدير 

 واختصاصاتهم إلى حين تعيين املدير العام الجديد. 

 يمكن عزل املديرين العامين املنتدبين من طرف مجلس إدارة الشركة، باقتراح من املدير العام. -

لشركة الذين يمارسون مهام إدارة الشركة أكثر عددا من  اراء  أجغير ممارسين ملهام الرئيس أو مهام املدير العام وغير  الاملتصرفون    يجب أن يكون  -

 املتصرفين الذين يحملون هذه الصفات.
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24

م  العقود املتعلقة بالشركة وكل اللتزامات املتخذة باسمها وكذلك سحب األموال والقيم والتوكيالت لكل البنكيين واملدينين واملودع لديه تكون  

وكيل مفوض له تحت مسؤوليته،    صحيحة بتوقيع املدير العام وكذلك من طرف كل   ، والكتتابات والتظهيرات وقبول أو اقتناء الكمبيالت التجارية

 له.املخولة  حدود السلطات فيكل واحد 

25

س  ل يتقاض ى املتصرفون أي أجر عن مهامهم ويمكن مع ذلك أن تعوض لهم املصاريف التي ينفقونها للقيام باملهام الخاصة التي أو كلها املجل

 باإلجماع. ك مقابل وثائق إثباتية وبعد موافقة أعضاء مجلس اإلدارة على ذل  ،إليهم

 الباب الرابع
 مراقب احلسابات

26

 يزاول مراقب أو عدة مراقبين الحسابات املهمة املتعلقة باملراقبة طبقا ملقتضيات القانون.  -

مسجال    ن كانم  الحسابات إل يمكن أن يمارس مهام مراقب   يتم تعيين مراقب الحسابات ملدة ثالث سنوات مالية من قبل الجمع العام العادي. ل  -

 املحاسبين. في هيئة الخبراء  

سنوات على األقل منذ انتهاء    5ل يمكن ملراقب الحسابات أن يعين كمتصرف أو كمدير عام للشركات التي يقوم بمراقبتها إل بعد انصرام أجل   -

ب  أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراق(  %10)  باملئة  عشرةمهامه. ول يمكنه خالل نفس األجل، ممارسة املهام املذكورة في الشركة التي تملك  

 حساباتها. 

 العادي.يحدد مقدارها من طرف الجمع العام  ا يتقاض ى مراقب الحسابات أتعاب -

 يجب على مراقب الحسابات تقديم تقرير إلى الجمع العام العادي عن املهمة التي أنيطت به طبقا للقانون واملعايير املهنية.  -

 حسابات مسجلين في هيئة الخبراء املحاسبين ملدة سنة واحدة. يجب أن يتم عند تأسيس الشركة تعيين مراقب أو مراقبي  -
 

 الباب اخلامس
 الـجمـوع الـعامــة

 

27

 يجتمع املساهمون في جمع عام عادي أو غير عادي أو خاص حسب التنويع التالي:

 قانونيا. لها  األساس ي واملرخصالنظام   علىغير عادية تدعى للمداولة في شأن التعديالت التي تطرأ ال  ةعامالجموع  ال -

 في كل القرارات التي تهم هذه الفئة.  ثأصحاب نفس الفئة من األسهم وتدعى لتبسوى  خاصة وهي ل تضم الجموع  ال -

   .استثنائية ةتستدعى بصف الحالت األخرى تكون سنوية أوفي العادية عامة  الجموع  ال -

ل يمكن للجمعية العامة العادية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج بجدول أعمالها، غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة   -

 متصرفين أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية والعمل على تعويضهم بآخرين. 

ا األجل مرة  تنعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة في السنة على ألقل خالل األشهر الستة التالية لختتام السنة املوالية، مع مراعاة تمديد هذ -

 واحدة ولنفس املدة، بأمر من رئيس املحكمة بصفته قاضيا لالستعجال، بناء على طلب من مجلس اإلدارة.  
 

28

موا بدعوتها  و يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمع العام العادي لالنعقاد، وفي حالة عدم قيامه بذلك يمكن للشخاص اآلتي ذكرهم أن يق  -

 عند الستعجال:  لالنعقاد

 مراقب أو مراقبو الحسابات؛  -1
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، وإما بطلب  االستعجال، إما بطلب من كل من يهمه األمر في حالة  االستعجال ختصة، بصفته قاض ي  وكيل يعينه رئيس املحكمة امل  -2

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

 املصفــــون؛  -3

 جدوى من مجلس إدارة الشركة. ل يحق ملراقب أو مراقبي الحسابات دعوة جمع املساهمين لالنعقاد إل بعد أن يطلبوا دعوته دون   -

واحدة    يعقد الجمع العام العادي مرة في السنة على األقل خالل األشهر الستة التالية لختتام السنة املالية، مع مراعاة تمديد هذا األجل مرة  -

 ة. ولنفس املدة، بأمر من رئيس املحكمة املختصة بصفته قاض ي املستعجالت، بناء على طلب من مجلس إدارة الشرك

بواسطة رسالة مضمونة توجه إلى كل مساهم على عنوانه األخير خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد   لالنعقادتتم دعوة الجمع العام   -

 هذا الجمع.

 (5%) ةاملائيحضر جدول أعمال الجموع من طرف موجه الدعوة غير أنه يمكن ملساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما ل يقل عن نسبة خمسة في  -

 رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول األعمال.  من

 ل يمكن للجمع العام أن يتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول األعمال. -
 

29

 يتشكل الجمع العام من جميع املساهمين مهما كان عدد أسهمهم.

 مساهم أخر.يمكن للمساهم أن يمثله  -

 يتم تمثيل الشركة املساهمة من طرف ممثلها الدائم أو من ينوب عنه، ويمكن أن تمثل أيضا من طرف وكيل خاص يمكن أل يكون مساهما.  -

يمكن للمساهمين حضور الجموع العامة بإثبات هويتهم فقط، شريطة التسجيل في سجالت الشركة خمسة أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد   -

 ع العامة. الجمو 

 يمكن للمجلس أن يقصر هذه اآلجال بل ويقبل تسليم سندات التوكيل قبل النتخاب املتعلق بالتوصية األولى املعروضة على الجموع العامة.  -

يمنح النتداب من أجل جمع واحد فقط غير أنه يمكن منحه من أجل جمعين األول عادي واألخر غير عادي منعقدين في نفس اليوم أو داخل   -

 أجل خمسة عشر يوم على األكثر.
 

03

 يترأس الجموع رئيس مجلس إدارة الشركة وبخالف ذلك تنتخب الجموع بنفسها رئيسا لها.  -

سبيل التوكيل، على أكبر عدد من األصوات على أن يقبال هذه    لىيعين كفاحصين للصوات في الجموع العامة، مساهمان متوفران، بنفسيهما أو ع -

 املهمة.

 يعين املكتب املؤلف بهذا الشكل كاتبا يمكن أن يكون من غير املساهمين.  -

يملكونها   - التي  األسهم  وعدد  إن وجدوا  ووكالئهم  املساهمين  وموطن  والعائلي  الشخص ي  السم  تبين  عام  بكل جمع  ورقة حضور خاصة  توضع 

 ات التي تخولها لهم. واألصو 

لتمثيل  يتعين على املساهمين الحاضرين ووكالء املساهمين املمثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيالت التي فوضت للمساهمين من أجل ا -

ويتعين تبليغها إلى كل من  أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجموع املصادقة على ورقة الحضور. تودع ورقة الحضور في مقر الشركة  

 يطلبها.

يوما    خمسة عشر  داخل أجل   جماعة مراكش والى السيد عامل عمالة مراكشيجب أن تبلغ وجوبا محاضر اجتماعات األجهزة املسيرة للشركة إلى   -

 ملوالية لتاريخ الجتماعات.( ا15)

13

 يوقعه أعضاء املكتب.تدون مداولت الجمع العام في محضر  -

لوثائق يبين هذا املحضر تاريخ انعقاد الجمع ومكانه ونمط الدعوة وتشكيلة مكتبها وعدد األسهم املشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه وا -

 التصويت.اش ونص التوصيات املعروضة على التصويت ونتائج قوالتقارير املعروضة على الجمع العام وملخصا للن
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 يصادق على نسخ محاضر الجموع أو نسخها من طرف رئيس مجلس إدارة الشركة بمفرده أو أحد املديرين العامين وكاتب املجلس معا. -

 تدون محاضر اجتماعات الجمع العام في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويتم ترقيمه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التجارية املختصة.  -

جل املذكور بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتمنع كل  يمكن تعويض الس -

 إضافة في هذه األوراق أو حذفها أو تعويضها أو قلب ترتيبها. 

الشركة. - إدارة  وكاتب مجلس  الرئيس  مراقبة  األحوال تحت  كل  في  املذكورة  األوراق  أو مجموعة  السجل  املتصرفين ومراقبي    يبقى  ويجب إطالع 

 الحسابات على هذه الوثائق، ويجب على هؤلء أن يخبروا عن كل مخالفة بشأنها، كلما طالب أعضاء مجلس إدارة الشركة بذلك. 

32

 تمثل الجموع العامة املكونة بشكل قانوني مجموع املساهمين.  -

 : ة كل القرارات، ما عدا تلك املتعلقة بتغيير النظام األساس ي، ولسيماتتخذ الجموع العامة العادي -

 الستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة حول أعمال الشركة وتقرير مراقبي الحسابات. •

 املناقشة واملصادقة وتصحيح الحسابات وتحديد األرباح الواجب توزيعها.  •

الشركة ومراقبي الحسابات وتحديد مقدار مكافأة الحضور واملبالغ املرصودة لتسديد مصاريف  تعيين أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة   •

 أعضاء مجلس إدارة الشركة. 

 تحديد أتعاب مراقبي الحسابات.  •

 إعطاء مجلس إدارة الشركة الرخص الضرورية في حالة الشعور بمحدودية السلط املمنوحة لها.  •

 املصادقة على التفاقيات املبرمة. •

33

 املستفيدة من حق التصويت.  يقل عن ربع األسهمل  إذا كان عدد املساهمين الحاضرين أو املمثلين ل تكون مداولت الجمع العام العادي صحيحة إل  -

 ل يفرض أي نصاب في الدعوة الثانية. -

اب النصاب واألغلبية املساهمون الذين يشاركون في الجموع بوسائل الجتماع املرئية أو بوسائل مماثلة تمكن من  تس حايعتبر حاضرون من أجل   -

 املتعلق بشركات املساهمة.  95-17مكرر من القانون رقم  50تحديد هويتهم والتي تحدد شروطها املادة 

43 

 كل جمع عادي تجري عملية التصويت بأغلبية أصوات املساهمين الحاضرين أو املمثلين.في 

 53 
  جماعة مراكش فقة مجلس  ايمكن تغيير مقتضيات النظام األساس ي باقتراح من مجلس اإلدارة بطلب من الجمع العام غير العادي بعد مو 

 في: تصة ويمكن لها أن تقرر ومصادقة السلطة املخ

 الندماج مع شركات أخرى منشأة أو في طريق اإلنشاء أو ابتالع كل الشركات كيفما كان هدفها.  -

 تحويل أو بيع أو تقديم لكل الشركات مجموعة أمالك والحقوق وسندات قروض ألصول وخصوم الشركة.  -

 تمديد املدة أو الحل املسبق للشركة. -

 . رأسمال الشركةرفع أو تخفيض  -

 املساهمين ول تغيير جنسية الشركة، حيث تتخذ هذه القرارات بإجماع املساهمين. التزاماتل يمكن للجموع العامة غير العادية، الزيادة في  -

63

كان املساهمون الحاضرون أو املمثلون يملكون في الدعوة األولى ما ل يقل عن  ل تكون مداولت الجموع العامة غير العادية صحيحة إل إذا  

تمديد  نصف األسهم املستفيدة من حق التصويت، وفي الدعوة الثانية ما ل يقل عن ربع األسهم وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانوني، يمكن 

 ر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه لالنعقاد األول. انعقاد الجمع العام الثاني إلى تاريخ لحق ل يفصله أكث 
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37

 في كل الجموع العامة غير العادية، تجري املداولت بأغلبية ثلثي أصوات املساهمين الحاضرين أو املمثلين. 

 .ةيلتزم جميع املساهمين بما فيهم الغائبون بمداولت الجموع العامة غير العادي
 

 الباب السادس
 حقوق إعالم املساهمني

 

38

 من قانون شركات املساهمة.  141الجموع العامة العادية السنوية ينظمه الفصل انعقاد حق الطالع حين  

يحق لكل مساهم ابتداء من دعوة الجموع العامة السنوية وعلى األقل خالل الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الجتماع الطالع بنفسه في 

 قر الجتماعي للشركة على ما يلي:امل

 الجموع؛  ل جدول أعما •

 التي يقدمها املساهمون؛ نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس اإلدارة وإن اقتض ى الحال تلك   •

 قائمة املتصرفين في مجلس اإلدارة؛ •

 تقرير التسيير ملجلس اإلدارة؛  •

 ار الجموع؛ ظتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات املعروض على أن •

 مشروع تخصيص النتائج.  •

اهمين مع بيان عدد وفئة األسهم  عام أن يطلع على قائمة املسالجمع  الومن جهة أخرى يحق لكل مساهم خالل الخمسة عشر يوما قبل اجتماع  

 التي يملكها كل مساهم. 

 ، وعلى نفقة الشركة وفي نفس وقت بعث الدعوة.اي قدموهتنهم ال يو اعنعلى كل الوثائق املذكورة يجب أت تبعث ملالكي األسهم 
 

 عسابالباب ال
 توزيع األرباح -السنة املالية للشركة
 

39

 دجنبر.  31املالية للشركة في فاتح يناير وتنتهي في تبدأ السنة 

 دجنبر من نفس السنة. 31وبصفة استثنائية تبدأ السنة املالية األولى في تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري وتنتهي في 

04

العائد الصافي للسنة املالية بعد أن تخصم منه املصاريف العامة والتكاليف العامة والتكاليف  تتكون األرباح الصافية أو خسائر السنة املالية من   -

 األخرى للشركة. 

األرباح الصافية للسنة املالية، لتكوين صندوق الحتياطي القانوني وتستعمل هذه املبالغ لتغطية الخسارات السابقة،    من    %5يتم أول اقتطاع -

بح هذا القتطاع غير إلزامي إذا بلغ صندوق الحتياطي مبلغا يساوي عشر رأسمال الشركة. ويعود الوضع إلى ما  إن كانت هناك خسارات، ويص 

 كان عليه عندما يصبح الحتياط القانوني ألي سبب أقل من هذا العشر.

أعاله مضافا   املذكورة   %5مة واقتطاع نسبة تكون األرباح القابلة للتوزيع من األرباح الصافية للسنة املالية بعد خصم خسارات السنوات املنصر  -

   إليها األرباح املنقولة عن السنوات السابقة.

 وزع هذه األرباح على املساهمين بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة. ت  -

استثنائي وصندوق للطوارئ مع إمكانية  ملجلس إدارة الشركة الحق في توفير كل األرباح أو جزء منها، قصد برمجتها أو إيداعها في صندوق احتياط    -

 إحداثه إن كان غير موجود.
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 الباب الثامن 
 تقرير التسيري -القوائم الرتكيبية -اجلرد

 

14

وييهئ القوائم    ،املوجودة لغاية ذلك التاريخعند اختتام كل سنة مالية يقوم مجلس اإلدارة بإعداد جرد ملختلف عناصر األصول والخصوم        

 .  قا للتشريعات الجاري بها العملبالتركيبية السنوية ط

 العامة العادية السنوية.  عيةا على موافقة الجممومشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضه حصر النتيجة الصافية للسنة املالية كما ي        

 املالية املختتمة. للسنة  ر عن أنشطة الشركة ييهئ مجلس اإلدارة كذلك تقرير التسيي     
 

 الباب التاسع
 اإليداع-اإلجراءات-املنازعات-التصفية-احلل-اإلدماج
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من   131" أن تساهم في رأسمال شركات أخرى طبقا ملضمون املادة  Marrakech Tanchiteل يحق لشركة التنمية املحلية " مراكش تنشيط /  

 املتعلق بالجماعات.  113-14القانون التنظيمي 

34

األوان طبقا ملقتضيات القانون الجاري بها العمل، تنظم الجموع العامة كيفية التصفية وتعين    ل عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة الحل قب

انونية. وتستمر الجموع العامة خالل تصفية الشركة في ممارسة صالحيتها كما  مصفيا أو عدة مصفين كما تحدد صالحيتهم مع مراعاة املقتضيات الق

 في السابق.

 يتم توزيع املبالغ املتبقية بعد التصفية على املساهمين انطالقا من نسبة امتالكهم للسهم.

44

( ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية  2داخل أجل ل يتعدى شهرين اثنين )تلتزم "األطراف" بتسوية النزاعات التي تنشب فيما بينهما بالطرق الحبية  

 العامة، أو انعقاد مجلس اإلدارة الذي وقع فيهما النزاع حول القرارات أو النقط التي تتم دراستها. 

( اثنين  2داخل أجل شهرين )  ( أيام بتعيين وسيط تتمثل مهمته في مصالحتهم 8عند انصرام هذا األجل، تقوم "األطراف"، داخل أجل ثمانية )

السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية   وفي حالة عدم التوافق حول تعيين الوسيط داخل األجل املذكور، يلجأ "األطراف" إلى  .ابتداء من تاريخ تعيينه

 إليجاد حل توافقي للنزاع. 

 حاكم املختصة. وفي حالة استمرار وضعية "عدم التوافق"، يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء إلى امل

في   يختار عنوانه  أن  املنازعات، يجب على كل مساهم  أو   مكانفي حالة  القضاء  أمام  للمثول  الستدعاءات  تسليم جميع  ويتم  الشركة  مقر 

 التبليغات بشكل منتظم في هذا العنوان.

املعين بأمر صادر عن رئيس املحكمة البتدائية أو  وما لم يتم اختيار موطن للمخابرة، تسلم جميع الستدعاءات للمثول أمام القضاء الى املقر  

 مكان مقر الشركة. 

45

 : يتكون أول مجلس إدارة بصفة مؤقتة من

 السيد والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، رئيسا ملجلس إدارة الشركة؛  -

 :جماعة مراكش ممثلي -

 : جهة مراكش أسفي ممثل  -

 : مجلس عمالة مراكش ممثل  -
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 ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -

 :جماعة املشور القصبة ممثل  -

 :مجموعة املكتب الشريف للفوسفاطممثل  -

 ممثل الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  -

 والغابات واملياه  والتنمية القروية ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري  -

 لجهة مراكش آسفي  ممثل األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  -
 

 دارة. إل عضاء مجلس اأيشهد األعضاء املعينون أعاله قبولهم لهذا املنصب وأنه ل وجود ألي مانع قانوني أو تنظيمي حيال القيام بمهام  

سنة    طبقا للقانون، يعين أول مجلس لإلدارة ملدة ثالث سنوات، تنتهي في اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية املدعوة للبت في حسابات آخر 

 لية منصرمة واملنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام املتصرفين املذكورين. ما

46

  HLZ Consultingسيكون أول مراقب للحسابات للمدة القانونية لسنة واحدة، هو: مكتب 

 عائق أمام هذا التعيين. ييوجد أوأنه ل ا  تعيينهبقبل ت ا، أنهة زهراء لحجريوي السيد ةلمراقبل توأبلغ

47

وتتحمل    بمدينة مراكش،املحكمة التجارية  لدى  و ملراكش آسفي  ركز الجهوي لالستثمار  امل  لدى  يتم إيداع النظام األساس ي للشركة

 الشركة جميع املصاريف والحقوق واألتعاب الواجبة على تيهئ هذا النظام األساس ي وما يحتمل أن يتبعه كما لو كانت ستقرر لحقا. 
 

48

يحمل نسخة بالشركة تمنح جميع الصالحيات للقيام بذلك ملن    ةواملحاضر املتعلقجل إيداع هذا النظام األساس ي ونشره والعقود  أمن  

 أصلية من هذه الوثائق. 

 
 حرر بمراكش في .................................                                                    
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 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف ميثاق املساهمني رقم املادة
 

 

 

 

 

 

 

1 

 : "توزيع رأسمال "شركة التنمية املحلية

 ( كما يلي: درهم 000,00 000 1 –تلتزم األطراف باملساهمة في رأسمال الشركة )مليون 

 درهم  360.000جماعة مراكش:  -1

 درهم 250.000آسفي: -جهة مراكش -2

 درهم  250.000 مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط -3

 درهم 100.000وزارة الثقافة والشباب واالتصال:   -4

 درهم 20.000جماعة املشور القصبة: -5

 .درهم 20.000مجلس عمالة مراكش -6

 ........................................................................... 

 

 : "توزيع رأسمال "شركة التنمية املحلية

 ( كما يلي: درهم 000,00 000 1 –تلتزم األطراف باملساهمة في رأسمال الشركة )مليون 

 درهم  360.000جماعة مراكش:  -1

 درهم 100.000آسفي: -جهة مراكش -2

 درهم  100.000 :مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط -3

 درهم 100.000وزارة الثقافة والشباب واالتصال:   -4

 درهم 100.000والتنمية املستدامة واملياه والغابات:  وزارة الفالحة والصيد البحري  -5

 درهم  100.000الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش:  -6

 درهم 100.000األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي:  -7

 درهم 20.000جماعة املشور القصبة: -8

 .درهم 20.000مجلس عمالة مراكش -9
 ....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 مجلس االدارة: 

 يتم تعيينهم كما يلي:   (10عشرة متصرفي )يتكون مجلس إدارة "الشركة" من 

 متصرفين يتم تعيينهم من طرف "مجلس جماعة مراكش".  ( 3) ▪

   آسفي.جهة مراكش  نيمثال   ينمتصرف ( 2) ▪

 مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط.  يمثالن متصرفين( 2) ▪

 ( يمثل وزارة الثقافة والشباب واالتصال. 1متصرف واحد ) ▪

 ( يمثل مجلس عمالة مراكش. 1متصرف واحد ) ▪

 ( يمثل جماعة املشور القصبة. 1متصرف واحد ) ▪

 .......................................................................................................... 

 

 مجلس االدارة: 

 يتم تعيينهم كما يلي:   متصرفا( 12اثني عشر )يتكون مجلس إدارة "الشركة" من 

 متصرفين يتم تعيينهم من طرف "مجلس جماعة مراكش".  ( 3) ▪

 والية جهة مراكش آسفي ( يمثل  1متصرف واحد ) ▪

   آسفي. جهة مراكش ( يمثل  1متصرف واحد ) ▪

 مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط. ( يمثل 1متصرف واحد ) ▪

   ( يمثل وزارة الثقافة والشباب واالتصال. 1متصرف واحد ) ▪

 ( يمثل مجلس عمالة مراكش. 1متصرف واحد ) ▪

 املشور القصبة. ( يمثل جماعة 1متصرف واحد ) ▪

 وزارة الفالحة والصيد البحري.( يمثل  1متصرف واحد ) ▪

 الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء. ( يمثل 1متصرف واحد ) ▪

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي. ( يمثل 1متصرف واحد ) ▪
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ... 
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 احمللية   التمنية   رشكة 

 " مراكش تنش يط " 

"Marrakech Tanchite    " 

 : رأ ساملها  احمللية   للتمنية   مسامهة   رشكة 

 دره   1.000.000,00

 : الاجامتعي   مقرها 

 مراكش   .اخلامس   محمد   شارع  -البدلي   القص 

 بني املوقعني أ سفهل: 
 

التنظميي رمق    شارع محمد    -والاكئن مقرها ابلقص البدلي  املتعلق ابمجلاعات  113  –  14جامعة مراكش، جامعة ترابية ختضع ملقتضيات القانون 

 اخلامس، مراكش. واملمثةل من طرف رئيسة جملسها الس يدة فاطمة الزهراء املنصوري، اليت تمتتع ابلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ 

ابجلهات والاكئن مقرها ابحلي ال داري س يدي يوسف   املتعلق  111  –  14هجة مراكش أ سفي، جامعة ترابية ختضع ملقتضيات القانون التنظميي رمق   

 مسري كودار، اذلي يمتتع ابلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛  بن عيل مراكش. واملمثةل من طرف رئيس جملسها الس يد

يناير    11لاكئن مقرها بشارع  املتعلق ابلعاملت وال قالمي وا  112  –  14جملس عامةل مراكش، جامعة ترابية ختضع ملقتضيات القانون التنظميي رمق   

 مجيةل عفيف، اليت تمتتع ابلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛  مراكش. واملمثةل من طرف رئيسة جملسها الس يدة

املتعلق ابمجلاعات والاكئن مقرها حبي املشور، مراكش.    113  –  14جامعة املشور القصبة، جامعة ترابية ختضع ملقتضيات القانون التنظميي رمق   

 املمثةل من طرف رئيس جملسها الس يد عبد الرمحن الوفا، اذلي يمتتع ابلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ و 

يتعلق   (  2021أ كتوبر    21)  1443    ال ولمن ربيع    14يف    صادر     2.21.841وزارة الش باب والثقافة والتواصل، ختضع ملقتضيات املرسوم رمق 

 متتع ابلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ي ي ، اذلد محمد همدي بنسعيدالس ي  الوزيرواملمثةل من طرف ، والتواصلابختصاصات وزير الش باب والثقافة 

  1443    ال ولمن ربيع    14يف    صادر   2.21.834والتمنية املس تدامة واملياه والغاابت، ختضع ملقتضيات املرسوم رمق  الفالحة والصيد البحري وزارة   

اب  (2021أ كتوبر    21) القروية لبحري ا والصيد الفالحة  ختصاصات وزيريتعلق  الس يدواملمثةل من طرف    والغاابت، واملياه والتمنية  محمد    الوزير 

 اذلي يمتتع ابلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ صديقي، 

حداث    07.00القانون رمق  ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جبهة مراكش أ سفي، ختضع ملقتضيات    ، ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوينالقايض اب 

 اذلي يمتتع ابلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ الس يد ي امحد الكرميي،  واملمثةل من طرف

دارة، ختضع للقانون رمق    املتعلق برشاكت املسامهة الصادر بتنفيذه الظهري   17.95مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط، رشكة مسامهة ذات جملس ا 

( كام مت تغيريه وتمتميه، ا ضافة ا ىل مجيع النصوص القانونية والتنظميية 1996أ غسطس    30)   1417ربيع ال خر    14الصادر يف    1.96.124مق  الرشيف ر

رتاب،  الراحة ادلار البيضاء، واملمثةل من طرف مديرها العام الس يد مصطفى ال 3شارع ال بطال  2املعمول هبا يف هذا اجملال، والاكئن مقرها الاجامتعي 

 اذلي يمتتع ابلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ 

(  1964ش تنب    29)  1384جامدى الاوىل    22بتارخي    2.64.394الواكةل املس تقةل لتوزيع املاء والكهرابء ملراكش، ختضع ملقتضيات املرسوم رمق   

اليت تمتتع ابلصالحيات القانونية  املديرة الس يدة اندية الهاليل،   طرفواملمثةل من بشأ ن املاكتب امجلاعية املمتتعة ابلشخصية املدنية والاس تقالل املايل، 

 لهذا الغرض؛ 
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بسط حقوق    إلى   "MarrakechTanchitمراكش تنشيط  "يهدف هذا الميثاق الموقع بين المساهمين في شركة التنمية المحلية  

إضافة   التوازن  قواعد  وإقامة  المساهمين  الشركة والتزامات  استمرارية  ضمان  بهدف  بينهم  فيما  الشفافية  قواعد  إرساء  إلى 

 وجعلها نواة صلبة وأداة متميزة لتدبير وتنشيط واستغالل التجهيزات الثقافية واالجتماعية والرياضية بمراكش. 

 المساهمات وكيفيات الزيادة أو التخفيض في رأسمال الشركة إضافة إلى شروط تفويته. ويحدد أساسا هذا الميثاق توزيع 

وبالنظر لحاجيات جماعة مراكش المتمثلة في اختيار شركة للتنمية المحلية كوسيلة حديثة لتدبير التجهيزات الثقافية والرياضية  

 113.14يزات ووفق ما هو منصوص عليه في القانون رقم  واالجتماعية التابعة لها لجماعة مراكش بما يتناسب وحجم هذه التجه 

 المتعلق بالجماعات؛ 

اكتساب   من  وتمكينها  وتطويرها،  بها  المقدمة  الخدمات  مستوى  من  والرفع  التجهيزات،  هذه  تدبير  تجويد  في  ورغبة 

في عالية  تنويع كفاءة  على  العمل  وكذا  الثقافي،  والتنشيط  التدبير  والتظاهرات   مجال  بهذه األنشطة  تنظيمها  يتم  التي 

 التجهيزات. 

وبالنظر لكون إحداث شركة للتنمية المحلية سيمكن من الرفع من مستوى التدبير المستلهم من اآلليات المعتمدة في القطاع  

 الخاص ال سيما من حيث المرونة في المساطر وسرعة اتخاذ القرار؛

 "توزيع رأمسال "شركة التنمية احمللية األوىل:املادة 

  ( كما يلي: درهم 000,00 000 1 –تلتزم األطراف بالمساهمة في رأسمال الشركة )مليون 

1. 360.000 

2. 100.000 

3.  100.000 

4. 100.000 

5.      100.000 

6. 100.000 

7. 100.000 

8. 20.000 

9. 20.000

 درهم لكل سهم.   1000تم تحديد القيمة اإلسمية للسهم في 

 املادة الثانية : الزيادة يف رأمسال "شركة التنمية احمللية"

رأسمال   من  الرفع  لألطراف  المحلية "يمكن  التنمية  و/أو  "شركة  نقدية  دفعات  بواسطة  جارية  ،  حسابات  بإدماج  أو  عينية 

من  وترخيص  بقرار  وذلك  الخاص  القطاع  أو  العمومية  المؤسسات  من  آخرين  لمساهمين  عينية  أو  نقدية  دفعات  أو  للمساهمين، 

الشركة  رأسمال  في  المقترحة  الزيادة  أسباب  يبين  اإلدارة  مجلس  تقرير  على  بناء  يتخذ  للمساهمين  العادية  غير  العامة  الجمعية 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم    130قة إنجازها وفقا للشروط المنصوص عليها بمقتضى هذا الميثاق، ووفقا للمادة  وطري

 .بالجماعات
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 ختفيض رأمسال "شركة التنمية احمللية" الثالثة:املادة 

مراكش تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة  ال يجوز تحت طائلة البطالن تخفيض رأس المال إال بناء على مقرر مجلس جماعة  

 المتعلق بالجماعات.  113.14بالداخلية. وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

 وفي هذه الحالة تتم العملية طبقا للشروط المحددة في القانون األساسي للشركة. 
 

 "تفويت األسهم "املادة الرابعة: 

يخضع للقبول المسبق من مجلس اإلدارة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في    "األطراف"كل تفويت لألسهم من أحد  

 المتعلق بالجماعات.  113.14وكذا المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم    "لشركة التنمية المحلية"النظام األساسي  

هم التي تمتلكها ألي شخص خالل مدة ال يمكن أن تقل  غير أنه تلتزم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بعدم تفويت األس 

 . "الشركة"( سنوات بداية من تاريخ تقييد 5عن خمس )

تتمتع الجماعة بحق األولوية عند رغبة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بيع إحدى أسهمها أو كلها ولها أيضا حق  

 غبتها في التفويت. الشفعة داخل أجل ستة أشهر من إعالن الشركة المذكورة عن ر 

في حالة عدم رغبة الجماعة في اقتناء أسهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ال يمكن لهذه األخيرة القيام بأية إجراءات  

تتعلق بعملية التفويت إال لشريك يتوفر على كامل المواصفات التقنية والمالية لتدبير مرفق مماثل للمرافق موضوع هذا الميثاق. 

الحالة، يتعين الحصول على الموافقة المسبقة لجماعة مراكش للمفوت له المحتمل. وعليه، يحق للجماعة أن تطلب من  وفي هذه  

 المفوت له المحتمل اإلدالء بجميع الوثائق المثبتة للمواصفات المذكورة. 

 بعده.    5ة المنصوص عليها في المادة  الخبر  بثمن بيع األسهم، يتم اللجوء إلى مسطرة  عملية التفويت ألسباب تتعلقوفي حالة تعذر  

 املادة اخلامسة: مسطرة اخلربة

إذا لم تتوصل األطراف المعنية بالتفويت إلى تفاهم فيما بينهما حول ثمن بيع األسهم، فإنهما يقومان بتعيين خبير من بين  

 .تاريخ انصرام األجل المشار عليه أعاله( يوما بداية من 30، وذلك داخل أجل أقصاه ثالثين )المحاسبية المؤهلة قانونا لذلك مكاتب الخبرة 

( اثنين للقيام بمهمته وتبليغ تقييمه لألسهم موضوع مسطرة الخبرة )وهو األمر المشار إليه  2يتوفر الخبير على أجل شهرين ) 

 .("القيمة المحددة للسهم "فيما يلي بعبارة 

فاق على تقرير الخبير، يتم تعيين خبير آخر بأمر من السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش وهو يبت استعجاليا  إذا لم يتم االت

 .ودون إمكانية الطعن

 .( يوما ابتداء من تاريخ تعيينه20القيمة المحددة للسهم داخل أجل عشرين )"يتعين على الخبير أن يحدد  

 .عن قيمة الخبرة األولى  اعتمدها الخبير نهائية وملزمة لألطراف في حالة لم تقل القيمة المحددة  التي  "القيمة المحددة للسهم"تعتبر  

 ."األطراف "( أيام بعد تحديدها إلى كل واحد من  10فورا، وعلى أبعد تقدير داخل عشرة ) "القيمة المحددة بالخبرة "تبلغ 

 املادة السادسة: جملس اإلدارة

 واللجان:التكوين واملهام  

  :يتم تعيينهم كما يلي ( متصرفا12إثني عشر ) من  "الشركة"يتكون مجلس إدارة  

▪ 3 

▪ 1

▪ 1
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▪ 1 

▪ 1 

▪ 1 

▪ 1 

▪ 1   

▪ 1 

▪ 1 

 يجب أن يتمتع المتصرفون باألهلية القانونية للقيام بالمهام المنوطة بهم. 

 ى الخصوص بالمهام التالية: عل  " Marrakech Tanchitمراكش تنشيط "يقوم مجلس إدارة شركة التنمية المحلية  

 العام للشركة؛ البت في تعيين المدير -

 إعداد البرنامج السنوي للشركة؛ -

 وضع تصور واستراتيجية لعمل الشركة تأخذ بعين االعتبار األهداف المتوخاة من إحداثها؛  -

 وتقويمها؛ تتبع أشغال الشركة والقيام باألعمال والمبادرات الكفيلة بتقييمها   -

 الدراسة والمصادقة على التقارير المالية واإلدارية للشركة والقوائم المرتبطة بها؛ -

التي ستنتدب لها من طرف لها من  عتشكيل لجان موضو   - المجاالت  برنامج عمل الشركة في  اتية لتهيئ وإعداد 

 طرف األعضاء المؤسسين واألعضاء الملتحقين الجدد؛ 

 وعة للمجلس من قبل اللجان الموضوعاتية واتخاذ المتعين بشأنها. دراسة التقارير المرف -

 المصادقة على الهيكل اإلداري للشركة بعد إعداده من طرف مديرها العام. -

 تشكل داخل مجلس اإلدارة لجنتان وهما: 

  جلنة تدقيق احلسابات؛. 1* 

 .االستثمارات جلنة. 2* 

 الخاص بها. يخضع هذا النظام لموافقة مجلس اإلدارة. تقوم كل لجنة بوضع النظام الداخلي 

 تقوم هذه اللجنة بإنجاز ما يلي:  جلنة تدقيق احلسابات:.  1

 احلساابت الس نوية والفصلية؛  ودراسةحفص  -

 حفص ودراسة تقرير التدبري؛ -

 حفص ودراسة مرشوع املزيانية؛ -

 وضع أ ليات املراقبة ادلاخلية للرشكة.  -

 بطلب من مجلس اإلدارة، القيام بفحص أية مسألة مالية و/أو محاسبية و/أو ذات عالقة بالمراقبة الداخلية. كما يمكنها 

 يتعين على المدير العام للشركة أن يقدم جميع المعلومات الضرورية للجنة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها. 

 ا، وتضم كل من: تتكون لجنة تدقيق الحسابات من ثالثة أعضاء بما فيهم رئيسه 

 عضوين من بني أ عضاء جملس ال دارة املعينني من قبل "جامعة مراكش"؛ -

عضو واحد من بني أ عضاء جملس ال دارة املعينني من قبل مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط، يعني من قبل رئيس    -

 جملس ال دارة. 
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  وذلكترفع هذه اللجنة تقارير أشغالها إلى اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة دورية وبدون أن تكون موضوع جدول أعمال      

 بهدف تصحيح االختالالت المثارة أو المحتمل وقوعها. 

 يوكل إلى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:   االستثمارات:جلنة .  2

 التمنية املعد من قبل املدير العام للرشكة؛ دراسة وتتبع منجزات خمطط  -

دراجه يف خمطط التمنية؛ -  أ ي مرشوع جديد جيب ا 

 مراجعة خمطط التمنية؛  -

 الرتكيبات التقنية واملالية للك مرشوع.  -

  كما يمكن للجنة االستثمارات عرض مقترحات على مجلس اإلدارة بخصوص المشاريع الجديدة الممكن إنجازها. ويمكن للجنة 

 التي قد تعرض عليها.  "الشركة "االستثمارات أن تفحص بطلب من مجلس اإلدارة، أية مسألة خاصة مرتبطة بمشاريع  

 يتعين على المدير العام للشركة أن يقدم جميع المعلومات الضرورية للجنة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها. 

 ها، وتضم كل من: تتكون لجنة االستثمارات من ثالثة أعضاء بما فيهم رئيس

 عضوين من بني أ عضاء جملس ال دارة املعينني من قبل "جامعة مراكش"؛ -

عضو واحد من بني أ عضاء جملس ال دارة املعينني من قبل مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط، يعني من قبل رئيس    -

 جملس ال دارة.  

اإلدارة بص اجتماعات مجلس  إلى  تقارير أشغالها  اللجنة  وبدون أن تكون موضوع جدول أعمال، وذلك  ترفع هذه  فة دورية 

 بهدف تصحيح االختالالت المثارة أو المحتمل وقوعها. 

 الرئاسة واإلدارة العامة:
آسفي وعامل عمالة مراكش رئاسة  -اتفقت األطراف المتعاقدة على منح السيد كريم قسي لحلو بصفته والي جهة مراكش

 " MarrakechTanchitمراكش تنشيط "المجلس اإلداري شركة التنمية المحلية  

اء الشركة. كما يقوم بجميع  بشكل عام، يقوم رئيس مجلس اإلدارة بجميع اإلجراءات واألعمال الالزمة للرفع من مردودية وأد

المتوخاة من   العام والخاص لتحقيق األهداف  القطاعين  الفاعلين من  المساعي والمبادرات التي من شأنها تحفيز وانخراط جميع 

 إحداث الشركة ال سيما تلك المتعلقة باستمرارية تقديم الخدمات بالسرعة والجودة المطلوبتين. 

لكفيلة والمساعي الحميدة لحل أي خالف قد يقع بين المؤسسين للشركة وكذلك في  كما يقوم كذلك بسلك شتى السبل ا

 عالقة هذه األخيرة مع األغيار. 

بأوسع السلط والصالحيات للتصرف   ويتمتع من جهة أخرى، يعتبر المدير العام الجهاز التنفيذي للشركة وممثلها اتجاه األغيار  

مراعاة السلط التي يخولها القانون صراحة للجمعيات العامة وكذلك السلط التي  ، مع "الشركة "في كافة الظروف باسم ولحساب 

 يختص بها مجلس اإلدارة. 

 اجتماعات جملس اإلدارة:
، بوضع جدول  "للشركة"يستدعي الرئيس أعضاء مجلس اإلدارة لحضور جلسات مجلس اإلدارة. ويقوم، بتشاور مع المدير العام 

 ماعات مجلس اإلدارة. األعمال والجدولة الزمنية الجت

 يجتمع مجلس اإلدارة كذلك عند تلقي رئيسه طلبا من المدير العام بعد موافقة الرئيس. 
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يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة كتابية من رئيسه أو بطلب من أحد األعضاء المؤسسين و الجدد أو عند تلقيه طلبا من المدير العام  

ت الضرورة إلى ذلك، ويمكن لرئيس مجلس اإلدارة إما بمبادرة منه أو بطلب من أحد بعد موافقة الرئيس كل أربعة أشهر أو كلما دع

األعضاء المؤسسين أو الجدد، دعوة أي شخص ذاتي أو معنوي لالستعانة بخبراته، والحضور بشكل استشاري الجتماعات المجلس 

 اإلداري للشركة. 

 .آخر يحدد باالستدعاء الخاص بحضور االجتماع  أو بأي مكان "الشركة"تنعقد اجتماعات المجلس اإلداري بمقر 

( أيام من تاريخ االجتماع، بواسطة  10يحضر المتصرفون الجتماعات مجلس اإلدارة بعد استدعائهم داخل أجل ال يقل عن عشرة )

 رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل.

 ة. يتضمن االستدعاء وجوبا جدول أعمال االجتماع، مرفقا بكافة الوثائق الضروري

 ويطلع مجلس اإلدارة عند بداية أي اجتماع باألعمال التي قام بها عن طريق تقرير مكتوب في الموضوع. 

 النصاب واألغلبية:
ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور نصف أعضائه على األقل. إذا لم يتم التوفر على النصاب في االجتماع األول  

ثان   استدعاء  توجيه  )يتم  أيام  ثالثة  أجل  الثاني، 3داخل  االجتماع  النصاب خالل  يتوفر  لم  وإذا  األول،  لالجتماع  المحدد  اليوم  بعد   )

 .يستدعى الجتماع ثالث داخل نفس اآلجال ويعقد حينها االجتماع بمن حضر من المتصرفين

 يكون التصويت على القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين أو الممثلين.

 ل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وفي حالة تعاد

ال يمكن لمجلس اإلدارة أن يبت إال في جدول األعمال الذي استدعي من أجله، إال أنه يمكن بعد موافقة المجلس باإلجماع  

 مناقشة نقطة جديدة في جدول األعمال تقدم بها أحد أعضاء المجلس اإلداري. 

 تعويضات املتصرفني:
الم مهام  التي  تكون  بالمهام  القيام  الناتجة عن  المصاريف  تعويضات عن  لهم  تصرف  أن  ذلك  تصرفين مجانية. ويمكن مع 

 .أوكلها المجلس إليهم بعد اإلدالء بالوثائق الثبوتية

بالنسبة لممثلي الجماعة، تكون مهمتهم باألجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية، غير أنه يمكن منحهم تعويضات  

 المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  131مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي وفق مقتضيات المادة  يحدد

 املسؤولية املدنية للمتصرفني:
 .صراحة على أن المسؤولية المدنية الناتجة عن ممارسة المهام تقع على عاتق الجهات التي يمثلونها "األطراف "اتفقت 

 السابعة: ميزانية التسيرياملادة 

 ن السير العادي للشركة حسب نسب المساهمة. ا تتعهد األطراف المساهمة بتوفير اعتمادات مالية قارة لضم 

 يتم تحديد نسب المساهمة من قبل مجلس إدارة الشركة بعد تشكيله.  

 مسطرة حل النزاعات الثامنة:املادة 

 ملصاحلة:ا

( ابتداء من  2النزاعات التي تنشب فيما بينهما بالطرق الحبية داخل أجل ال يتعدى شهرين اثنين )بتسوية    "األطراف"تلتزم  

 تاريخ انعقاد الجمعية العامة، أو انعقاد مجلس اإلدارة الذي وقع فيهما النزاع حول القرارات أو النقط التي تتم دراستها. 
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( أيام بتعيين وسيط تتمثل مهمته في مصالحتهم داخل أجل 8)  ، داخل أجل ثمانية"األطراف "عند انصرام هذا األجل، تقوم  

( تعيينه2شهرين  تاريخ  من  ابتداء  اثنين  يلجأ    .(  المذكور،  األجل  داخل  الوسيط  تعيين  حول  التوافق  عدم  حالة    "األطراف "وفي 

 . للنزاع  توافقي حل إليجاد  بالداخلية  المكلفة الحكومية السلطة إلى

 ، يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحاكم المختصة. "دم التوافق ع"وفي حالة استمرار وضعية 

 املادة التاسعة : مدة ميثاق املساهمني

  "الشركة "يسري مفعول ميثاق المساهمين هذا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، وينتهي بانقضاء مدة االتفاقية المبرمة مع  

 .أو فسخها قبل األوان

 : مقتضيات خمتلفة املادة  العاشرة

في حالة ما إذا أصبحت إحدى بنود هذا الميثاق باطلة أو غير قانونية، أو اعتبرت غير قابلة للتطبيق ألي سبب من األسباب  

فإنها ال تؤثر على باقي البنود، ماعدا إذا كانت تلك المقتضيات تشكل جزءا ال يتجزأ من بنود هذا الميثاق وبالتالي ال يمكن فصلها، 

 .اتضح أنه من غير الممكن تطبيقها، حينئذ تعمل االطراف على ايجاد صيغ للتوافق جديدة يتم تضمينها بالميثاقأو 

يلتزم أطراف هذا الميثاق بتوفرهم على السلطات الصحيحة والكافية لتوقيع ميثاق المساهمين هذا، وااللتزام بالتعهدات  

  .وااللتزامات الملتزم بها 

 ."الشركة"في عناوينهم الواردة بالديباجة، ويبلغ كل تغيير للعنوان إلى باقي األطراف وإلى  يختار األطراف موطنهم

وكل التبليغات المتبادلة المتعين القيام بها ستقع بكيفية صحيحة بواسطة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل  

 .أو بواسطة الفاكس مع إثبات بالتوصل أو بشكل إلكتروني

 مبراكش يف س تة نسخ أ صلية بتارخي ............................ حرر و 
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 التوقيعات:
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 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف االتفاقية رقم املادة
 

 

 

 

 

 
 

3 

 مجاالت التدخل: 

 : إحداث التجهيزات -1

 . مشروع ديوان الكتبيةإعداد تصور بشأن تدبير وتنشيط  •

•  ............................................................................ 

 دبير واستغالل وصيانة التجهيزات املوضوعة رهن إشارتها ت -2

التابعة   الثقافية والرياضيةوالبنيات  وصيانة الفضاءاتتدبير واستغالل   •

 ل جماعة 

 املسرح امللكي،  •

 منتزه األمير موالي الحسن،  •

 / منتزه الزيتون(؛  الحسنغابة الشاب )نزاهة موالي  •

تعددة االختصاصات،  امل قطب املواطن املحاميد )مسرح الهواء الطلق، القاعة  •

 قطب املواطن(،الخارجي لفضاء ال

 منتزه الحارثي،  •

 حديقة باب الخميس، •

 ،ديوان الكتبية  •

 ،املحمدي )الداوديات( املركب الثقافي الحي  •

 ............................................................................................................... 

 مجاالت التدخل: 

 : إحداث التجهيزات -1

 .التجهيزات الجماعيةإعداد تصور بشأن تدبير وتنشيط  •

•  ............................................................................ 

 دبير واستغالل وصيانة التجهيزات املوضوعة رهن إشارتها ت -2

التابعة   الثقافية والرياضيةوالبنيات  وصيانة الفضاءاتتدبير واستغالل   •

 ل جماعة 

 املسرح امللكي،  •

 منتزه األمير موالي الحسن،  •

 / منتزه الزيتون(؛  الحسنغابة الشاب )نزاهة موالي  •

تعددة االختصاصات،  امل قطب املواطن املحاميد )مسرح الهواء الطلق، القاعة  •

 قطب املواطن(،الخارجي لفضاء ال

 منتزه الحارثي،  •

 حديقة باب الخميس، •

 الغابة الحضرية املحاميد،  •

 ،حمدي )الداوديات( املركب الثقافي الحي امل •

 ............................................................................................................... 

بحكم أن الشركة  

ستقوم بتدبير  

وتنشيط مجموعة  

 من التجهيزات. 

 

 

 

 

ديوان   استبدال  تم 

بالغابة    الكتبية

 الحضرية املحاميد.
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 لمملكة المغربيةا

 وزارة الداخلية 

 أسفي -والية جهة مراكش 

 عمالة مراكش

 جماعة مراكش

 

اتفاقية التدبير والتنشيط واستغالل  

الثقافية واالجتماعية وصيانة التجهيزات 

 التابعة لجماعة مراكش والرياضية 

 بين

 مراكش جماعة 

 و

 شــــركــــة التنمية المحلية
 مراكش تنشيط

Marrakech Tanchite 
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 ةــــاجــديب
ينكب مجلس جماعة مراكش على التفكير في إيجاد صيغ جديدة تتناسب والتحولت العميقة التي يعرفها مجال تدبير وتنشيط  

وصيانة التجهيزات الثقافية والجتماعية والرياضية الجماعية، وذلك على نحو يروم تحصيل قدر أكبر من الرقي والجودة في تقديم  

نتظارات مرتفقيها من مختلف الفئات العمرية.. لذلك وتأسيسا على هذا املنحى ارتأى مجلس  الخدمات وبالتالي إشباع حاجات وا

جماعة مراكش بالتشاور مع مختلف الفاعلين والعارفين باملجال الثقافي والرياض ي والجتماعي ان ينفتح على مؤسسات عمومية  

اي على انشاء شركة للتنمية املحلية كشكل جديد من  وخاصة سعيا إلحالل أسلوب جديد في التدبير والتنشيط حيث استقر الر 

 الحكامة يتوخى الدقة في التخطيط والنجاز والتنفيذ، مستندا في ذلك على املقتضيات القانونية والتنظيمية التالية: 

 

املتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي    2015يوليوز    7املوافق    1436رمضان    20الصادر بتاريخ    1.15.85الظهير الشريف رقم   ▪

 بالجماعات. 

املتعلق بشركات املساهمة كما وقع   17-95بتنفيذ القانون رقم    1417من ربيع اآلخر    14صادر في    1-96-124شريف رقم  الظهير  ال ▪

 تغييره وتتميمه؛

ثابة مدونة  بم  97.15رقم  ( بتنفيذ القانون  2000ماي    3املوافق ل )  1421من محرم    28صادر في    1-00-175الظهير الشريف رقم   ▪

 تحصيل الديون العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

املتعلق باملراقبة    69-00رقم  بتنفيذ القانون    (2003نوفمبر    11)  1424من رمضان    16بتاريخ    1-03-195الظهير الشريف رقم   ▪

الظهير    21.10بموجب القانون رقم    كما تم تغييره وتتميمه  املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى  الصادر بتنفيذه 

 (؛ 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.146الشريف رقم 

املتعلق   57.19بتنفيذ القانون رقم    2021يوليو    14  املوافق  1442من ذي الحجة    03  صادر في  1.21.74شريف رقم  الظهير  ال ▪

 . بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية

 املتعلق بالحتالل املؤقت للمالك العمومية. 1918نونبر   30املوافق  1337من صفر  24صادر في الظهير الشريف ال ▪

نونبر   30املوافق    1337من صفر  24الصادر بتطبيق الظهير الشريف الصادر في  2000مايو  4بتاريخ  2.99.1123املرسوم رقم  ▪

 املتعلق بالحتالل املؤقت المالك العمومية.  1918

( حول تحديد الشروط التي تنفد بها تلقائيا التدابير الرامية إلى 1980ماي    26)  1400رجب    11بتاريخ    2.78.157رقم    املرسوم ▪

 استثبات األمن وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية. 

في    2.17.451  رقم املرسوم   ▪ األول    04الصادر  )  1439ربيع  العمومية للجماعات  ( بسن ن2017نونبر    23املوافق  املحاسبة  ظام 

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

مراكش   باملصادقة على احداث شركة التنمية املحلية  القاض يمراكش ................................................جماعة    وتبعا ملقرر مجلس ▪

 ..... ........................................Marrakech Tanchiteتنشيط 

مراكش..........................................................................القاض ي باملصادقة على النظام الساس ي لشركة  مجلس جماعة  وتبعا ملقرر   ▪

 .............................. مادة. .................................... املتكون من ........... Marrakech Tanchiteمراكش تنشيط   التنمية املحلية 

ملقرر   ▪ جماعة  وتبعا  املساهمين  مجلس  ميثاق  على  باملصادقة  مراكش..........................................................................القاض ي 

 ......... املتكون من ......................................... مادة............................  Marrakech Tanchiteلشركة التنمية املحلية مراكش تنشيط  

باملصادقة    القاض ي  2022مراكش عدد...... بتاريخ ............ املتخذ خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر  مجلس جماعة  وتبعا ملقرر   ▪

بين جماعة  اعية والرياضية التابعة لجماعة مراكش  وتنشيط واستغالل وصيانة التجهيزات الثقافية والجتماتفاقية تدبير  على  

   Marrakech Tanchiteمراكش تنشيط  شركة التنمية املحليةمراكش و 
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 تربم االتفاقية التالية بني املوقعني أسفله:

المتعلق بالجماعات،   113.14جماعة ترابية تخضع لمقتضيات القانون التنظيمي رقم بصفتها ،  مراكشجماعة  

والكائن    (؛2015يوليو  7)  1436من رمضان  20صادر في ال 1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ع  تمت تي  تمجلسها الجماعي، ال  ة والممثلة من طرف رئيس القصر البلدي شارع محمد الخامس مراكش مقرها ب

 . بالصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ وفق القوانين واألنظمة المعمول بها 

 "الجماعة"  المشار إليها فيما بعد ب 

 من جهة، 
 

  ممثلة من طرف كشركة مساهمة  Marrakech Tanchiteالمحلية مراكش تنشيط  و شــــركــــة التنمية 

 . الغرض؛ وفق القوانين واألنظمة المعمول بها الذي يتمتع بالصالحيات القانونية لهذا مديرها العام 
 "الشركة"  أو"شركة التنمية المحلية"  المشار إليها فيما بعد ب 

 من جهة أخرى

 

 مت االتفاق والرتاضي على ما يلي:

1 

تدبير ونتشيط وصيانة   وكيفياتيتعلق موضوع التفاقية بوضع آليات تنظيمية وإدارية وتقنية ومالية تهم تحديد شروط  

الطرفين   والتزامات  واجبات  وتحديد  ضبط  يروم  تنظيمي  إطار  ضمن  والرياضية  والجتماعية  الثقافية  التجهيزات  من  جملة 

 املتعاقدين.

2. 

 تحصيل قدر أكبر من الحكامة في استغالل وتنشيط مختلف التجهيزات الثقافية والجتماعية والرياضية.  

 

 تحديد حقوق وواجبات مختلف األطراف ذات الصلة بالتجهيزات املذكورة؛ ✓

 خلق ديناميكية وحركية منتظمة وميسرة بالتجهيزات موضوع العقد؛ ✓

لطابع الثقافي والجتماعي والرياض ي ضمن مقاربة تأخذ بعين العتبار األبعاد التالية: تنظيم ودعم األنشطة ذات ا ✓

 التنشيط/ التكوين/ التربية والتنشئة الجتماعية والثقافية والرياضية.  
 

3.  

 التجهيزات اجلماعية وصيانة وتدبري وتنشيط إحداث -1

 التجهيزات الجماعية. تدبير وتنشيط احداث و إعداد تصور بشأن  •

 القيام بأشغال التهيئة واإلصالح والتجهيز.   •

 بناء على مقرر املجلس الجماعي.الى الشركة يمكن إسناد مهمة إحداث مرافق وبنيات مماثلة  •
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 التجهيزات املوضوعة رهن إشارتها تدبري واستغالل وصيانة -2

  :انة الفضاءات والبنيات الثقافية والرياضية التابعة للجماعةتدبير واستغالل وصي •

 املسرح امللكي،  •

 منتزه األمير مولي الحسن،   •

 اب )نزاهة مولي الحسن / منتزه الزيتون(؛بغابة الش •

 املواطن(،قطب املواطن املحاميد )مسرح الهواء الطلق، القاعة املتعددة الختصاصات، الفضاء الخارجي لقطب  •

 منتزه الحارثي،  •

 حديقة باب الخميس، •

 الغابة الحضرية املحاميد،   •

 املركب الثقافي الحي املحمدي )الداوديات(،  •

ويمكن إضافة أي فضاءات ثقافية ورياضية واجتماعية أخرى في مرحلة موالية، بناء على مقرر من مجلس   •

 الجماعة.

 

 التنشيط وتنظيم التظاهرات -3

 والجتماعي باملدينة للتنشيط الثقافي والرياض ي  متطورةوضع وإنجاز استراتيجية  •

 .واقتصادية وعلمية ذات إشعاع وطني ودولي واجتماعية وإنتاج تظاهرات ومعارض ثقافية ورياضية  تنظيم •

 

 تقديم اإلستشارة -4

 الرياضية ذات الجودة العاليةفي مرحلة التصور واإلعداد وإنجاز الدراسات الخاصة بالتجهيزات الثقافية و  •

 مع الفرقاء والشركاء املعنيين؛   والجتماعي في املجال الثقافي والرياض ياملحلية في وضع السياسات العمومية  •

   املشاريع الثقافية، الرياضية والجتماعية املقرر إنجازها بتراب جماعة مراكش؛ ضمان تناغم وتكامل بشأن •

 

 الرتويج الثقايف  -5

 للمدينة  املكونات الحضاريةالترابي ملدينة مراكش عبر تشكيل صورة ذهنية جاذبة ألنظار العالم وتسويق  التسويق •

 جاذبية املدينة؛ وتعزيز تنويع  •

او  و الوطني أ وضع استراتيجية ترويجية للمنتوج الثقافي والجتماعي والرياض ي للمدينة إن على املستوى املحلي •

 الدولي؛
 

4

 .من تاريخ دخولها حيز التنفيذ( تحتسب ابتداء 10عشر سنوات ) يتم إبرام هذه التفاقية ملدة •

يمكن تجديد هذه التفاقية بموجب ملحق يعرض على انظار مجلس الجماعة، على انه وحفاظا على استمرارية  •

 .التاسعة لسنةا منين الطرفين بدءا الخدمات املقدمة من قبل التجهيزات املذكورة بالعقد يتم فتح مفاوضات ب

يمكن لالتفاقية الجديدة ان تتضمن تعديالت جديدة تتعلق بالكيفيات والشروط املالية والتنظيمية املتعلقة  •

   .بالتدبير والتنشيط
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5

 حقوق والتزامات اجلماعة -1

 :حقوق اجلماعة •

 يلي: تتمتع الجماعة بحقها فيما 

مراقبة وتتبع مدى احترام شركة التنمية املحلية لبنود هذه التفاقية وكذا طرق تدبير التجهيزات أعاله، بما في ذلك   -1

ويجب أن تتم هذه املراقبة من   . ية للشركة وكذا املداخيل املحصل عليهااواملحاسباإلدارية واملالية  اإلطالع على كل الوثائق  

 طرف مختصين. 

مراجعة بنود التفاقية، عند الضرورة، مع مراعاة املصلحة العامة وعدم املس بالتوازن املالي والقتصادي لشركة التنمية   -2

 املحلية. 

عاة مبادئ املساواة وفقا للمستجدات والظروف الطارئة ومرا  املعنية  طلب مالءمة طرق وكيفية تسيير وتدبير التجهيزات  -3

 وحسن التدبير واستمرارية املرفق. 

اللجوء إلى حل الشركة أو تغيير غرضها أو الرفع من املساهمة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته طبقا للقوانين واألنظمة   -4

 .الجاري بها العمل

 اتخاذ كافة التدابير املتعلقة بالشرطة اإلدارية.  -5

أو عدم  امباشرة أو عن طريق أي فاعل آخر عند اإلقرار بوجود اختالل في تدبيره اوتسييره عنية،املاستعادة التجهيزات  -6

 احترام الشروط املحددة ببنود هذه التفاقية طبقا للمساطر املعمول بها. 

 التجهيزات. لتسيير هذه فسخ التعاقد بصفة منفردة في حالة اإلخالل بالشروط العامة  -7

 التزامات اجلماعة •

 تلتزم الجماعة بما يلي:

 في إطار القوانين واألنظمة املعمول بها. املعنية التجهيزات ه منح جميع التراخيص الضرورية لتدبير هذ -1

 . والتجهيزات املوضوعة رهن إشارتها مللك العمومي الالزم لتدبير التجهيزاتمنح شركة التنمية املحلية حق استغالل ا -2

 دون سند قانوني. ةاتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق جميع مستغلي التجهيزات املذكور  -3

 .املعنيةتمكين الشركة من جميع الوثائق والعقود املبرمة والتي لها عالقة باستغالل التجهيزات  -4

 والتزامات شركة التنمية احملليةحقوق  -2

 حقوق الشركة: •

 بالحقوق التالية: شركة التنمية املحلية  تتمتع 

من أجل ضمان حسن تنظيم  عن طريق الجماعة  باملصالح املختصة والسلطات العمومية  او  مصالح الجماعة  بطلب الستعانة    -1

التجهيزات   اإلدارية    اوممتلكاته املعنية  وتسيير  األمنية،  الطبيعة  ذات  العامة  باإلجراءات  يتعلق  فيما  التفاقية  هذه  لشروط  طبقا 

 والتنظيمية التي يعود أمر الختصاص فيها للسلطات العمومية. 

وتنمية  لتوازن املالي للشركة  ل  ا. ضماناو إحداث واجبات اخرى   التجهيزات  استغالل هذه  املطبقة على  الواجباتطلب مراجعة    -2

 وذلك بعد موافقة املجلس الجماعي في إطار القوانين واألنظمة املعمول بها. مواردها املالية 
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التوصل بإشعار كتابي مسبق بخصوص كل تعديل أو مراجعة لبنود هذه التفاقية وكذا ألي قرار من شأنه أن يخل بالتوازن املالي   -3

التطبيق إل بها للشركة. ول يمكن أن تدخل هذه املراجعة حيز  الجاري  القوانين   بعد استيفاء جميع الشروط املنصوص عليها في 

 العمل. 

اقتراح إحداث خدمات جديدة من شأنها تنمية املداخيل والرفع من مستوى الخدمات املقدمة للمرتفقين شريطة موافقة الجماعة   -4

 على ذلك.

 وإعداد الدراسات الالزمة لذلك.  عنيةالتجهيزات املاقتراح كل السبل والوسائل الكفيلة بتطوير وتحديث  -5

 .والفضاءات املتواجدة بهذه املنشآت موضوع التفاقيةاملرتبطة باستغالل املحالت   الواجباتتقوم الشركة باستخالص   -6
 

 التزامات شركة التنمية احمللية: •

 تلتزم شركة التنمية املحلية بما يلي:

املمتلكات املوضوعة رهن إشارتها من قبل الجماعة طبقا ملا هو منصوص عليه في بنود هذه التفاقية، الستغالل األمثل لجميع    -1

 وذلك في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الشركة.   او انجزتها  للممتلكات املوضوعة رهن إشارتها سواء من طرف الجماعة أو تلك التي اقتنتها  ة ستمر امل  صيانةالالحفاظ و   -2

 على حساب ونفقة شركة التنمية املحلية.  اشغال الصيانةوفي حال ما إذا ثبت التقصير في ذلك، فإن الجماعة تقوم بإنجاز  

بتسيير  الشركة  تحمل  ت  -3 املرتبطة  املصاريف  املاء    املعنيةتجهيزات  الجميع  بشبكتي  الربط  واجبات  الشركة خصوصا  وبتسيير 

والتأمينات واجور العاملين بها والجهات املتعاقد    واملصاريف والضرائب والرسوم املترتبة عن الستغاللوالكهرباء والهاتف والنترنيت  

 ...معها وكذا مصاريف صيانة املعدات

القانونية والتنظيمية املعمول بها في مجال تسيير الشركات والعمل على اتخاذ التدابير الالزمة  تطبيق واحترام جميع املقتضيات    -4

التجهيزات مع جرد للحلول املمكنة لتجاوز    هذه   وكذا وضع خريطة للمخاطر املحتملة من جراء تدبير   ISO9001  لعتماد نظام الجودة

 .هذه املخاطر

 . ا وتنشيطهاالتجهيزات وبحسن تدبيرههذه  ب  املسإبالغ الجماعة بكل ما من شأنه  -5

 بغاية تحديث وتطوير تدبير الشركة.  هذه التجهيزات لسير العادي لا الرامية لضمان  الضرورية  املعداتاقتناء   -6

امللك  الحصول على الترخيص اإلداري املسبق بخصوص كل القرارات التي يمكن أن تتخذ في مجالت التعمير والبيئة واحتالل    -7

 العام واألمن والسالمة، طبقا ملا هو منصوص عليه في القوانين واألنظمة املنصوص عليها في هذا املجال.

 عبر حمالت تحسيسية وإخبارية.  وجمعيات املجتمع املدني  التجهيزات  مرتفقي هذهالتواصل الدائم والفعلي واملنتظم مع  -8

 ه واآلليات واملمتلكات التي تتعلق باستغالل هذ   املعدات خص هذه العقود جميع  إبرام عقود تأمين لدى مؤمنين معترف بهم. وت  -9

 .التجهيزاتقانونية خاصة بالعمال واملستخدمين العاملين بهذه  تجهيزات، بما فيها إبرام عقود تأمين ال

 والتعريفات املطبقة وشروطها، في جميع األماكن املتاحة.  واجبات الستغالل إشهار  -10

أو   ،انتهاء مدة التفاقية  ةلفترة انتقالية ل تتعدى مدتها تسعة أشهر حال  في تدبير وتنشيط هذه التجهيزات  رية الشركةاستمرا   -11

 . ةالتجهيزات املذكور  وتنشيط جماعة طريقة أخرى لتدبير ال فسخها إذا ما أقر مجلس   عند

 ري بها العمل واملتعلقة بذوي الحتياجات الخاصة. احترام تنفيذ املقتضيات املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجا -12

 . آخر كيفما كانت األسباب املثارة طرف   او التنازل عن تنفيذ كل او جزء من التفاقية الى اي  تفويتعدم اللجوء الى ال -13

 ضرورة عرض استراتيجية الشركة بشأن برنامج التنشيط السنوي على انظار مجلس الجماعة. -14

 أشهر حول درجة ومستوى تنفيذ برنامج التنشيط السنوي.  3تقارير مفصلة كل رفع  -15

 ادراج عنصر احترام البيئة والنجاعة الطاقية في مختلف املنشآت املعنية بالتنشيط والترفيه.  -16

 مراعاة مقاربة النوع وتكافئ الفرص ضمن فقرات برنامج التنشيط السنوي.  -17

 تواصل. وضع نظام للرقمنة وآخر لل -18
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الحرص على نظافة املنشآت موضوع التنشيط من خالل وضع برنامج محكم للتنظيف وجمع القمامة مع توفير كل املعدات    -19

 والتجهيزات الالزمة لذلك. 

 وضع برنامج دقيق لصيانة الحدائق واملنتزهات موضوع التنشيط )السقي / التشذيب / الغرس ...( -20
 

 

 

6

  

 .شركة التنمية املحلية من املمتلكات املستعادة ومن املمتلكات املأخوذة  من طرفتتكون املمتلكات املستعملة 

 :املمتلكات املستعادة 

أن تكون،    لها   عند انقضاء مدة التفاقية. ول يمكن كل املمتلكات التي يتعين على الجماعة استرجاعها  املمتلكات املستعادة هي  

من طرف  سواء  التفاقية، موضوع أي تفويت أو بيع أو رهن أو تعهد أو كراء أو تحت التصرف ولو مجانا  سريان هذه  طيلة مدة  

 الشركة أو من طرف الجماعة. 

 :من تتكون املمتلكات املستعادة

كما هي    التجهيزات العقارات واملباني الحالية بطبيعتها أو حسب نوعية الستغالل املخصصة له وكذا جميع املعدات املتوفرة في  •

  .لهذه التفاقية لحقمموضوع  يكون  محددة في جرد تعده لجنة 

 .الشركة خالل مدة التفاقية املباني حسب النوع أو الوجهة والتجهيزات التي سيتم إنشاؤها أو اقتناؤها من طرف •

يكون  دون أن  و تعود هذه األصول إلى الجماعة في نهاية هذه التفاقية أو مقدًما في حالة الفسخ قبل نهاية املدة املحددة أعاله،  

 .املطالبة بأي تعويض في الحقلشركة ل

   .هذه املمتلكات إلى الجماعة في حالة جيدة تحرص على إعادة أن  على الشركةيجب 

 :املأخوذةاملمتلكات  

 .تجهيزاتالمن طرف الشركة والتي تخص استغالل    تأسيسهايتعلق األمر باملمتلكات التي تم اقتناؤها أو 

 الطبع، ثم جميع قاعدات البيانات.  وآلتالسيارات والليات املختصة، الحواسيب  وتتكون املمتلكات املأخوذة من

شراء هذه املمتلكات بقيمتها املحاسبية الصافية أو حسب رأي خبير دون أن يفوق تقييم  وعند نهاية التفاقية، للجماعة خيار  

 .الخبير القيمة املحاسبية الصافية

وفي حالة ما إذا كانت املمتلكات املأخوذة في حوزة الشركة بمقتض ى عقد كراء، فيجب على هذه األخير إدخال بند في جميع عقود  

للجماعة الحق في ممارسة خيارها في أخذ هذه املمتلكات وذلك بحلولها محل الشركة ملتابعة تنفيذ   إيجار أو كراء أي ممتلكات يخول 

  .عقود الكراء السالفة الذكر ضمن نفس الشروط

 .تتكون هذه املمتلكات من جميع املمتلكات التي اقتنتها الشركة خالل فترة الستغالل

 .ى الجماعة ضمن التقرير السنوي يتم تحديث جرد هذه املمتلكات سنويا وإرساله إل

أو   مراقبة  عملية  أي  وأثناء  وقت  أي  في  التحقق،  للجماعة  يمكن  بحيث  املمتلكات،  هذه  بمتابعة  يسمح  نظاما  الشركة  تضع 

 .والتنشيط تدبيرلل الفعليتدقيق، من وجودها املادي وتخصيصها 

  :  رداجل 

ومفصال   دقيقا  جردا  تضع  ان  الجماعة  على  عقد  يتعين  موضوع  بالتجهيزات  املتواجدة  واملنقولة  الثابتة  املمتلكات  ملختلف 

 التنشيط والستغالل والتي وضعت تحت تصرف ومسؤولية الشركة.

او   التجديد  او  القتناء  وقيمة  )التقادم/تاريخ  للتجهيزات  التقنية  الحالة  وكذا  للبناية  دقيقا  وصفا  الجرد  يتضمن  ان  يجب 

 الصيانة(.

 شركة كل سنة إعداد جرد سنوي بمختلف املمتلكات.يتعين على ال

 يتعين على الشركة ارسال نسخة من الجرد املذكور الى الجماعة. 
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 يشكل عدم ارسال الشركة للجرد املذكور خطأ تعاقديا.

 .تلتزم الشركة بصيانة املمتلكات املستعادة واملمتلكات املأخوذة

  .، في جرود املمتلكاتسريان التفاقيةأن تعين من يدقق، في كل حين وطيلة مدة تحتفظ الجماعة بالحق في أن تدقق أو          

 :املمتلكات اخلاصة 

 تظل الديون واملتأخرات املعروفة أو غير املعروفة الناشئة قبل نهاية هذه التفاقية على ذمة الشركة. 

7

 الشركة من طرف رئيسة املجلس الجماعي ملراكش وتتكون من:تحدث لجنة لجرد املمتلكات املسلمة إلى 

 ينوب عنها رئيسة املجلس الجماعي ملراكش أو من  -

 ممثل عن ولية جهة مراكش آسفي  -

 القسم املعني بالجماعةرئيس  -

 

8

 

 حقوق وامتيازات موظفي الشركة: -

 الحقوق والمتيازات املكفولة لهم طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بمدونة الشغل. يتمتع موظفو الشركة بنفس 

 يتعين على الشركة احترام مختلف الحقوق والمتيازات التي تكفلها مدونة الشغل:

 تلتزم الشركة بموافاة الجماعة بــ:

 املسؤولية واملهام التي يتولونها.لئحة تتضمن أسماء ومؤهالت موظفيها بمختلف درجاتهم وكذا مناصب  ▪

 الهيكل التنظيمي للشركة.  ▪

 

 مآل موظفي الشركة في حالة انتهاء العقد:  -
 

في حالة فسخ التفاقية او عند انتهاء مدتها قبل األوان، تبقى الشركة ملزمة اتجاه موظفيها بجميع حقوقهم طبقا للمقتضيات 

 القانونية والتنظيمية الواردة بمدونة الشغل.

 ل يمكن للشركة مطالبة الجماعة بأداء أي تعويضات ملوظفي الشركة او تحمل تبعات مالية اتجاههم.

 في حالة النتهاء العادي ملدة التفاقية تلتزم الشركة بالوفاء الكامل بجميع املستحقات املالية اتجاه موظفيها.

 ية كل الحقوق والمتيازات التي يتمتع بها موظفيها.تلتزم الشركة الجديدة التي ستخلف سابقتها بضمان تحمل واستمرار 

 

9

 . وتتكون هذه اللجنة من: او من ينوب عنها تحدث لجنة للتتبع والتوجيه ترأسها رئيسة املجلس الجماعي

 آسفي.  مراكشجهة ممثل عن ولية  •

 جماعة مراكش.  مجلسممثل  •

 بالجماعة. رئيس القسم املعني  •

 شركة. الممثل عن   •
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 ويمكن أن تعين رئيسة املجلس الجماعي، كعضو في هذه اللجنة، كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة.

  استغالل وتنشيط التجهيزات املعنية حسن  تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة لدراسة مختلف السبل الكفيلة بضمان  

سير الشركة  الرفع من مستويات    القتراحات والتوجيهات الرامية الى  كل  يمبتقداحترام البنود التعاقدية. كما تقوم    ومدى

 . من لدنها جودة الخدمات املقدمةب والرقي

 يمكن لكل عضو او أكثر من اللجنة ان يتقدم بطلب مبرر لعقد اجتماع للجنة املذكورة. 

 .انعقاده ماعدا في الحالت العاجلةموعد    قبلثالثة أسابيع  بتاريخ ومكان وجدول أعمال الجتماع  أعضاء اللجنة    إبالغيتم  

 . ليهم عبر البريد اللكترونييتم تبليغها إأعضاء اللجنة و يصادق عليها جميع  تقارير بشأن الجتماعات املنعقدة،  إعداد    يتم

 لها ونظام اجتماعاتها.سير أشغا ينظميحدد في أول اجتماع للجنة، نظام داخلي 
 

10

 ل يمكن للشركة ان تنيب او أكثر من اجل القيام بالخدمات واملهام املوكولة لها إل بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.

 ل يمكن للشركة ان تتنصل من مسؤولياتها بفعل التعاقد من الباطن. 

 املخاطب الوحيد واملسؤول عن تنفيذ مختلف مقتضيات التفاقية. تظل الشركة هي 
 

11

 تتخذ الشركة مختلف التدابير واإلجراءات الرامية الى ضمان استمرارية املرفق املوضوع رهن إشارتها..

 األمير. فعل او القاهرة حالت القوةإل في  واملسؤوليات املصاريف  مختلف  مدة تنفيذ التفاقية  طوال الشركة تتحمل

 التجهيزات   هذه  استمراريه  لضمان  الالزمة  التدابير   جميع  الجماعة  تتخذ  خدماتها  اداء  في  التجهيزات  استمراريه  تعذر  حاله  في

 تعويض. باي املطالبة في للشركة حق اي ذلك عن يترتب ان دون 
 
 

12

تسييرها   طرق  مراقبة  إلى  العمل،  بها  الجاري  واألنظمة  القوانين  باقي  في  عليها  املنصوص  املراقبة  إلى  باإلضافة  الشركة،  تخضع 

عمليات  لجميع  املطلوبة  املعلومات  وأنظمة  واإليضاحات  الوثائق  كافة  تقديم  ذلك،  منها  طلب  كلما  عليها،  يتعين  وعليه   واشتغالها. 

 املراقبة التي يمكن أن تباشرها الجماعة لهذا الغرض. 

والتدقيق سواء من قبل مصالح الجماعة أو من قبل مكاتب    الفتحاصيمكن لرئيسة املجلس القيام بأي إجراء يروم جميع أشكال  

دراسات خاصة أو من أي جهة أخرى يتم انتدابها. كما يمنع على جميع العاملين بالشركة أن يعرقلوا، بأي شكل من األشكال، أية عملية  

 من العمليات املشار إليها أعاله. 

كما تحتفظ الجماعة بالحق   .القيام بمهام التدقيق واملراقبةاألقل من تاريخ يوم عمل على   15بقرار التدقيق قبل  يتم إبالغ الشركة  

 . والفتحاصفي إجراء عمليات مفاجئة للمراقبة 

 .  بمهام التدقيق والفتحاصلجماعة أو الهيئة املكلفة أن تطلب من الشركة موافاتها بجميع املعلومات املتعلقة ل يحق

ركة في غضون فترة زمنية معقولة يتم تحديدها مسبًقا مع مراعاة أهمية العناصر واملعطيات يتم إعداد هذه املعلومات من قبل الش

 .املهام املذكورةالالزمة إلنجاز  

 يهدف التدقيق على وجه الخصوص إمى: 

 للشركة،  والدارية ية واملاليةاتفحص جميع الوثائق واملستندات املحاسبدراسة و  •



   

65 
 

 9الدورة 
 

 ( 2022 اكتوبر  21 بتاريخ الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة 

 من أجل القيام باملهام املنوطة بها في إطار التفاقية، الشركةتقييم األساليب املعتمدة من قبل  •

 تقييم مدى احترام الشركة ملعايير جودة الخدمات املنصوص عليها في التفاقية، •

 التأكد من مدى مطابقة هذه املعطيات والبيانات ألحكام هذه التفاقية وللمعايير والقوانين الجاري بها العمل. •

 . راقبة إلى كل األطراف املعنيةيتم إبالغ تقارير امل

تجتمع لجنة التتبع والتوجيه خرق ألحكام هذه التفاقية،    وجود اختاللت او  والفتحاص  عملية التدقيقكشف  حالة  في   

 لدراسة وتقييم مدى خطورتها. 

الت هذا املوضوع إدا ما اتضح للجنة، بناء على نتائج التدقيق والفتحاص وجود تقصير فضيع غير مبرر او خطأ جسيم، أح

 على انظار املجلس الجماعي للبث فيه. 
 

13

ل يمكن مؤاخذة الشركة إذا كان الحدث الذي أدى الى توقف جزئي او كلي للشركة عن القيام بالتزاماتها ناتج عن الحالتين 

 التاليتين:

 متوقع ول يقاوم، وخارج عن إرادة الطرفين. القوة القاهرة أي ظهور حدث غير   -

الفعل األمير أي صدور قرا ر احادي عن الجماعة لم يرد التنصيص عليه في التفاقية، وكان تنفيذه أصعب او أكثر تكلفة  -

 على الشركة.

  وكذا  ها لناجمة عناتخاذ الخطوات الالزمة في أقرب وقت ممكن لتخطي الصعوبات ا  يجب على الشركة في حالة القوة القاهرة

  .تنفيذ التزاماتها

تنفيذ  على  الشركة  مساعدة  بغية  واإلدارية  التنظيمية  التدابير  مختلف  اتخاذ  األمير  فعل  حالة  في  الجماعة  على  يجب 

 القرارات املتخذة. 

رار بالستالم  ، إشعار الجماعة، عن طريق مراسلة مضمونة مع اإلقاو فعل المير   يجب على الشركة، في حالة القوة القاهرة

التزاماتها   تأثيرها على تنفيذ  التي سيتم اتخاذها للحد من  بالحدث وبالتدابير  في أسرع وقت ممكن،  بالبريد اللكتروني  وكذا 

 .التعاقدية والعودة إلى الظروف العادية

 القاهرة او فعل المير.األضرار الناتجة عن القوة بأي تعويض من أي نوع كان عن  الشركة ل يجوز للجماعة مطالبة

لشركة إنهاء هذه التفاقية أو تعليق التزاماتها يحق لألكثر من سنة واحدة    او فعل األمير   القوة القاهرةت تداعيات  إذا استمر 

 طبيعتها.عودة األمور إلى  الى حين
 

14

  عن   املترتبة  واملخاطر  املدنية  مسؤوليتها  اشتغالها،  مدة  طيلة  تغطي  ان  التنفيذ  حيز  التفاقية  دخول   من  ابتداء  الشركة  على  يجب

 . والشروط الجاري بها العمل  الشكليات وفق  اكتتابها  يتم تامين  عقود بواسطة وذلك لها، املوكولة املهام انجاز 

اتجاه  لها  املوكولة  الخدمات واملهام  تنفيذ  الناجمة عن  الضرار  في  التفاقية  مدة سريان  طيلة  الوحيدة  املسؤولية  الشركة  تعتبر 

 الغيار. 
 

15

 :عمل، يتم تقديمه سنويا إلى الجماعة يتضمن ما يلي وضع برنامجالشركة في خطتها الوقائية  يتعين على
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باألمن والسالمة • املتعلقة  للتدابير  املعنية    تشخيص سنوي  التجهيزات  بتغطية مختلف  تتعلق  مصحوبا بخطة عمل 

 ، بكاميرات املراقبة

املراقبة   • كاميرات  في ذلك دراسة وتقييم تسجيالت  بما  للسنة السابقة  العمل  برنامج  تحيين وتطوير   في افقمراجعة 

 األمن والسالمة، التي ستتخذ مستقبال بشأن الخاصةالتدابير وتلك التي ستتخذ مستقبال 

 التجهيزات واملرتفقين، وتك التي ستتخذ مستقبال. وسالمة حول امن وضع برنامج تواصلي •

 مقترحات حول إجراءات وقائية مبتكرة.وضع  •

 

16

فإن كل املنازعات التي من املمكن أن تنشأ عنها، أو عن   شركة. وعليهالتعتبر هذه التفاقية بمثابة عقد إداري بين الجماعة و 

 ها تعرض على انظار السيد والي جهة مراكش آسفي للقيام بالوساطة والتحكيم.تأويل

النزاع   موضوع  يحال  املتعاقدين  الطرفين  بين  عليه  متوافق  الى حل  التوصل  عدم  حالة  املختصة في  اإلدارية  املحكمة  أنظار    على 

 . بمراكش
 

17

 التفاقية.تعتمد اللغتين العربية والفرنسية في تبادل املذكرات والوثائق والتقارير بين موقعي هذه 
 

18

 :تنتهي هذه االتفاقية

 وذلك طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.  مدتها بانتهاء  -

عند فسخها لعدم احترام مقتضياتها من طرف الشركة.. وفي هذه الحالة يتعين على الجماعة قبل اتخاذ قرارها النهائي   -

الشركة بواسطة إشعار كتابي تصف فيه بدقة طبيعة األسباب املوجبة للفسخ مع منحها مهلة ل تتعدى بشأن الفسخ إخطار  

 يوما كامال في افق تنفيذ واحترام التزاماتها. 30

التفاقية، حق   - مقتضيات  استعجالية إلحترام  إجراءات  من  يلزم  ما  الشركة  اتخاذ  دون  الجل  هذا  انتهاء  عند  تبث  إدا 

 إخبار الشركاء اإلعالن عن الفسخ النهائي لالتفاقية مع تحميل الشركة لكل التبعات املالية املرتبطة بهذا الفسخ. للجماعة بعد  

 تبلغ الشركة بقرار الفسخ عن طريق مراسلة مضمونة مع اإلقرار بالستالم او عبر البريد اللكتروني. 
 

19

التفاقية    دخلت املهذه  املتعاقدين واملصادقة عليها من قبل  التنفيذ بعد توقيعها من قبل  املعني والسلطات   يجماعالجلس  حيز 

 املختصة.  
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

بعد استماعكم لنص تقرير االجتماع املشترك، فاألمر يتعلق بالوثائق التأسيسية لشركة التنمية املحلية التي ستقوم بتدبير  

افق الثقافية، الرياضية   لعل أبرزها "نزاهة موالي    ،واالجتماعية، انسجاما مع إحداث مجموعة منها بمدينة مراكشوتنشيط املر

الحسن" مشروع هام حظينا بشرف إعطاء انطالقته من طرف األميرة الجليلة الال حسناء، لذلك ننهئ أنفسنا عليه فهو مشروع من  

  شأنه أن يمثل متنفسا كبيرا لساكنة املدينة الحمراء بمنطقة غابة الشباب ذات البعدين اإليكولوجي والتاريخي، ونحن في حاجة إمى 

افق املر التي ستضم شركاء    تدبيره وتدبير مجموعة من  الشركة  إمى خلق هذه  اتجهنا  يليق بمدينة مراكش، لذلك  بمستوى عال 

ترشيد   ترتكز على  تدبيرية  باعتماد مقاربة  والكهرباء،  املاء  لتوزيع  املستقلة  والوكالة  الفالحة  وزارة  للفوسفاط،  الشريف  كاملكتب 

 لشركة سيتسع نطاق تسييرها ليشمل مجموعة من املساحات الخضراء. استهالك املياه، خاصة وأن ا

كذلك أود أن أحيطكم علما أن الرئاسة تحتاج إمى إذن من املجلس الجماعي الختيار اسم مناسب للشركة بعد التشاور مع  

 كافة الشركاء.

باملادة   فقرة  إضافة  عليكم  أقترح  رقم    6أيضا  النقطة  موضوع  املساهمين  ميثاق  أعضاء    24من  بتعيين  يعهد   " كاآلتي: 

 ال جنتين إمى املجلس اإلداري للشركة مع مراعاة تمثيلية جميع املساهمين" 

 واآلن باب املناقشة مفتوح. 

على كل نقطة على حدة على الشكل  التصويت للمصادقة  إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في املوضوع سنمر إمى عملية  

 التامي: 

23 

التنشيط  النظام االساس ي لشركة التنمية   .1   وتنشيط   والرياض ي  االجتماعي والثقافي املحلية الخاصة بتدبير قطاع 

افق االجتماعية والثقافية والرياضية  وتدبير  مادة كما هو مضمن في تقرير االجتماع املشترك    48املتكون من    املر

املكلفة    بين حول ال جنة  والبرمجة  املالية  والشؤون  بامليزانية  املكلفة  وال جنة  والخدمات  العمومية  افق    باملر

 . النقطة

  «Marrakech Tanchite»التفويض لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش باختيار اسم آخر غير "مراكش تنشيط"   .2

)النظام   للشركة  والتنظيمية  التأسيسية  الوثائق  ملجموع  وتضمينه  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  للقوانين  طبقا 

وتنشيط واستغالل وصيانة التجهيزات الثقافية واالجتماعية  تدبير  االساس ي للشركة، ميثاق املساهمين واتفاقية  

مراكش   لجماعة  التابعة  و والرياضية  مراكش  جماعة  طبقا    شركةبين  الوثائق  وباقي  املذكورة  املحلية  التنمية 

 للقانون. 

24

املساهمين املحلية  ميثاق  التنمية  ب  لشركة  الالخاصة  قطاع  والثقافي تنشيط  تدبير  وتدبير  وتنشيط    والرياض ي   االجتماعي 

والرياضية والثقافية  االجتماعية  افق  من    املر بين  مواد  10املتكون  املشترك  االجتماع  تقرير  في  مضمن  هو  املكلفة    كما  ال جنة 

افق العمومية والخدمات وال جنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة حول   .النقطة باملر

25

بين جماعة  وتنشيط واستغالل وصيانة التجهيزات الثقافية واالجتماعية والرياضية التابعة لجماعة مراكش اتفاقية تدبير 

و  املحليةمراكش  التنمية  بالتنشيط    شركة  والثقافي الخاصة  والثقافية   والرياض ي   االجتماعي  االجتماعية  افق  املر وتنشيط 

افق العمومية والخدمات وال جنة  ال جنة املكلفة    املشترك بين  جتماعتقرير اال كما هو مضمن في    مادة   19املتكون من    والرياضية باملر

 . النقطة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة حول 
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   عضو المجلس الجماعيالسيد عبد الصادق بيطاري  

بحضور مكثف   باستفاضة،  النقط  ناقشت جل  التي  ال جان  بعمل  أنوه  أن  األطر،  أود  والسادة  النواب  السادة  للسادة األعضاء ومواكبة 

 وبالتامي فال داعي لتكرار النقاش. 
 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري  

األعضاء، السادة النواب  فعال، باالطالع على تقارير ال جان يتضح املجهود الكبير املبذول في مناقشة النقط املعروضة عليها، بحضور السادة  

 والسادة األطر وهذا ما يجعلنا خالل اجتماع الدورة نناقش فقط نقط االختالف إن وجدت. 
 

   عضو المجلس الجماعيالسيد محمد بنشقرون  

يدة من مدينة بداية أهنئكم السيدة على عملكم داخل الوزارة، فأنا أنتمي إمى ميدان الهندسة املعمارية والتعمير وجد فخور بأن تتواجد س

 مراكش على رأس وزارة التعمير واإلسكان وقامت بثورة في هذا املجال داخل البالد، فأتمنى لك كامل التوفيق. 

ح  نحن نحضر اجتماعات ال جان ونشتغل ونساهم بأفكارنا ألننا نغير على هذه املدينة، وإذا لم تعجبنا فكرة أو اقتراح نعبر عن ذلك بكل وضو 

 لجاد. في إطار النقاش ا

وأي تظاهرة تحضرها السيدة الرئيسة أو نوابها فهم يمثلون املجلس ككل، وقد حز في نفس ي في إحدى التظاهرات أن يكون آخر من تمنح له 

اقف.  الكلمة هو نائب السيدة الرئيسة، ألن املجلس الجماعي يمثل الساكنة ويجب أن تعطاه األولوية في هذه املو

ال جان   للسادة رؤساء  بالشكر  أتقدم  وهنا  في هذه االجتماعات،  نثيره  الذي  النقاش  أنا جد سعيد بمستوى  ال جان  وبخصوص اجتماعات 

 املوظفين الجماعيين على املجهود الكبير الذي يبذلونه.  وللسادة
 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري  

كلماتك الطيبة، وأؤكد لك أن العمل املبذول على مستوى الوزارة    الشكر علىشقرون ال يمكنني إال أن أتقدم لك بجزيل  في البداية السيد بن

املباشر  الدعم  تسجيل  الجديد  املالية  قانون  في  استطعنا  هذا  من  أكثر  بل  واإلسكان،  التعمير  حول  الوطني  الحوار  توصيات  خاصة  سابقة،    يعد 

 للمواطنات واملواطنين. 

إمى كثافة الحضور هناك جودة النقاش، وهذا عمل ف عال ما يصلني من أعضاء املجلس الجماعي حول عمل ال جان ش يء مشرف فإضافة 

اطهم  ومجهود مشترك بين السادة األعضاء واإلدارة الجماعية، وأغتنم هذه الفرصة باسمي واسمكم جميعا ألشكر موظفي اإلدارة الذين أحس أن انخر 

س الحامي ليس فقط انخراطا مهنيا بل انخراط عاطفي، حيث أنهم يشتغلون خارج أوقات العمل وأيام السبت واألحد، وال يمكنني إال  في مشروع املجل

 أن أشكرهم وأثني على عملهم. 

تورية أمنع  لكن الذي ال أقبله هو التشويش على مؤسسة املجلس الجماعي دون القدرة على الحضور واملواجهة، وأنا كما تعلمون لست ديكتا

 . 2009حق الكالم، أنا مع الحوار والنقاش منذ تجربتي األومى سنة 
 

   عضو المجلس الجماعيالسيد محمد الحر

اقتراحات، وهذا هو عضو املجلس الحقيقي  .باألمس اشتغلنا على مستوى ال جان لساعات طويلة وناقشنا بمستوى عال وقدمنا أفكار و
 

   المجلس الجماعي  عضو السيد محمد ايت بويدو 

نحييك السيدة الرئيسة على مجهوداتك الجبارة والدعم الذي منحتيه ملدينة مراكش، فألول مرة نرى شراكات واتفاقيات على مستوى عال،  

 وهو أمر يدعو للفخر واالعتزاز. 

 في مختلف امليادين العلمية والثقافية. وهذه فرصة للتنويه بعمل السادة النواب، والسادة األطر الجماعيين، الذين يمتلكون مستوى كبير 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري  

وتعلمت منك الكثير واكتسبت بفضلك وفضل مجموعة من األخوات واالخوان    2015/ 2009السيد الحر اشتغلنا سويا خالل املدة االنتدابية  

 جرأتك وقدراتك وأنك شخص تعبر عن آرائك داخل املؤسسات. تجربة في امليدان السياس ي، وأنا أعرف 

أنا قصدت في تدخلي السابق املشوشين على مؤسسة املجلس دون أن يملكوا الجرأة ل حضور إمى اجتماعات ال جان والدورات، ويهاجمون   

في يتمثل  أخالقي  لديها دعم مادي بل  إدارة تشتغل دون توقف، وليس  الذين    اإلدارة بكالم غير معقول،  بل من هؤالء املشوشين  املتبادل،  االحترام 

 يحملون سماعة الهاتف ويهاجمون املوظفين، تمنيت صادقة أن يحضروا إمى هنا ويناقشوا داخل املجلس.

ن ذو  نعرفه جميعا لسنوات، إنسا   املحير الذيأثرت هذا املوضوع ألن بعض األعضاء واحد أو اثنين يهاجمون اإلدارة، وكمثال السيد محمد  

دورنا    أخالق عالية، وأن نسمع أنه هوجم عبر سماعة الهاتف من طرف البعض الذين ال يملكون الجرأة ل حضور اليوم، هو أمر غير مقبول بتاتا، ألن

 كأعضاء حماية اإلدارة واملجلس الجماعي. 
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   عضو المجلس الجماعي السيد عبد الصمد العكاري

للسادة   الشكر  بجزيل  نتقدم  أنوه  أكيد  كما  الرئيس،  السيدة  املجلس  هذا  في  معنا  بتواجدك  ونفتخر  يبدلونها،  التي  املجهودات  على  األطر 

 بالسادة األعضاء ومشاركتهم الفعالة في اجتماعات ال جان. 
 

   عضو المجلس الجماعي السيدة مريم العرابي  

كل ما  السيدة الرئيسة نرفع لك القبعة ألنك شرفت املرأة املراكشية خاصة واملغربية عامة، وثقتنا فيك تامة ألنك لن تجلبي لهذه املدينة إال 

ما أنوه  فيه نفع كبير لساكنتها، وأغتنم هذه الفرصة ألشكر بدوري السادة املوظفون الذين يشتغلون بتفان كالسادة الزرهوني، لعريبية واألمري، ك

 بعمل السيدة مديرة الديوان والسادة النواب الذين يشتغلون كما لو كنت موجودة السيدة الرئيسة.
 

   عضو المجلس الجماعي السيدة رشيدة لشهابي 

لسيدة  أود أن أشكر بدوري السادة املوظفين والسادة األعضاء على مشاركتهم القيمة في اجتماعات ال جان، كما ال يفوتني أن أطلب منكم ا

 الرئيسة أن تقوموا بزيارة ملنطقة إزيكي التي تعاني التهميش، مع ضرورة التسريع بتهيئة عرصة بالل. 
 

   عضو المجلس الجماعيالسيد ي. المصطفى مطهر  

أبلغ تعبير عن تواجدنا باجتماعات ال جان، فمناقشتنا للنقط داخل ال جان يغنينا عن تكرار   النقاش بجلسة  ما كنت ألتكلم ألن تصويتنا 

 الدورة.

افية وخارج أوقات العمل، بل أن السيد  لكن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن امتناني ملوظفي الجماعة، أطر في مستوى عامي، يشتغلون باحتر

هم لبذل مزيد من الجهود،  املحير يعمل معنا إمى أوقات متأخرة من الليل، فما علينا إال أن نصفق لهم ونكافئهم وهذا دوركم السيدة الرئيسة في تحفيز 

 فاملجلس الجماعي ال ش يء دون إدارة.
 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري  

أنا منفتحة على الجميع، وأبذل كل ما لدي ل حضور معكم رغم   أشكركم على روح األخوة التي أظهرتم جميعا، وهي روح أتمنى أن تستمر، 

 ، وهذا املجلس مؤسسة مفتوحة للنقاش املبني على االحترام املتبادل بيننا، أغلبية ومعارضة. انشغاالتي الحكومية
 

 )نقطة نظام( عضو المجلس الجماعي السيد عبد الرحيم تق تق 

 هذه الجلسة.من جدول أعمال هذه الجلسة، ألنه تم التصويت خالل الجلسة األومى على تأجيلها إمى  7و 6،  5أتساءل ملاذا تم حذف النقط 

أيضا أؤكد أن تواجدنا هنا تواجد قانوني خاضع لشرعية صناديق االقتراع، ونحن كمعارضة منحنا املجلس فرصة سنة كاملة ومن حقنا   

مراكش،    ةاليوم محاسبته وممارسة حق املعارضة املكفول قانونا، ونحن نقدر مجهوداتك الجبارة السيدة الرئيسة والعناية الخاصة التي توليها ملدين

 . كما ال ننكر مجهودات جميع السادة املوظفين الذين يتمتعون بكفاءة علمية هائلة، ويشتغلون بصدق وأمانة
 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش  فاطمة الزهراء المنصوري  

وباعتبارك محام شاب ال يمكنني إال أن أنوه بحضور زميل مي في املهنة باملجلس الجماعي، وحسب    كأول تجربة لك داخل املجلس السيد تق تق

تدخلك تعاني شخصيا من نقص في التواصل داخل املجلس، لذلك أول ش يء يجب أن يقوم به عضو املجلس هو حضور اجتماعات ال جان وجلسات  

عن ال جان واملجلس وبالتامي عدم مشاركتك في مناقشة النقط املعروضة على املجلس الجماعي،    الدورات، وهنا أشير أنك تميزت بغيابك األستاذ تق تق

اقتراحات بناءة.   عكس باقي السادة األعضاء الذين يناقشون لساعات طويلة ويقدمون أفكار و

افق باملدينة،   املعارضة حق مشروع، وأنا على اتصال دائم بالسيد رئيس فريق املعارضة، ويواكب معنا مشكور خرجات تفقد سير مختلف املر

 وأهنئه على ذلك ألن يقوم بدوره على أكمل وجه. 

، ألنها مؤسسة محترمة، ولكي اإلدارة الجماعيةمن حقك السيد تق تق أن تتصل بأي موظف جماعي لكن ال بد أن تتصل وتتكلم باحترام مع  

 هي أنك رفعت سماعة الهاتف وتفوهت بكالم غير الئق وهذا أمر ال يجوز.أكون واضحة معك أستاذ تق تق املعارضة الوحيدة التي مارستها 

 واآلن أقترح عليكم استكمال النقط املدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة.
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 21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية، بتاريخ  2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  السادسة والعشرونالنقطة 
 جمللس مجاعة مراكش

املركز  تجهيز  مراكش حول مشروع  وجماعة  البشرية  للتنمية  اإلقليمية  ال جنة  بين  اتفاقية شراكة  على  املصادقة 

 الثقافي الحي املحمدي. 

 

                                        

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

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع املكلفة  أعطي الكلمة للسيد خليل بولحسن رئيس ال جنة  

 املدني لتالوة نص التقرير.

 

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني المكلفة  رئيس اللجنة  خليل بولحسن ةالسيد
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العاادياة لشااااااااااااهر  طبقاا للمقتضااااااااااااياات القاانونياة والتنظيمياة الجااري بهاا العمال، وفي إطاار تحضااااااااااااير النقط املادرجاة في جادول اعماال الادورة  

املوجهة للساااااااااادة أعضااااااااااء املجلس ل حضاااااااااور واملشااااااااااركة في    2022/ 09/ 19بتاريخ  16205ماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم ملجلس ج 2022أكتوبر  

 الثالثاءيوم    املذكور   انعقد االجتماع،  بالشااؤون الثقافية والرياضااية والتنمية االجتماعية وإشااراك املجتمع املدنيأشااغال اجتماع ال جنة املكلفة  

خليل صاااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصااار البلدي شاااارع محمد الخامس برئاساااة السااايد  العاشااارة والنصااافعلى السااااعة  2022  أكتوبر  04

 النقط اآلتية: لتدارس  ال جنة، وذلك  ةرئيس  بولحسن

   في موضوع تسمية الفضاءات الثقافية بمراكش    2022شتنبر    12بتاريخ    عريضة مقدمة من جمعية مسرح أرلكان  البث في قبول  :10النقطة رقم

 .بأسماء فنانين ومثقفين

   رقم بتاريخ    عريضة مقدمة من جمعية افوسقبول  البث في    :11النقطة  للفنون  لمدينة    2022شتنبر    12بابا  الالمادي  التراث  في موضوع حماية 

 مراكش

   2021المتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي    2021ماي    06بتاريخ    541/05/2021الغاء مقرر مجلس جماعة مراكش عدد    :14النقطة رقم  

التحاد الوطني لنساء المغرب لتخصيص مقر المكتب الصحي دار البارود سابقا والقاضي بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وا

 كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة والصغرى.

   رقم الحي    :26النقطة  الثقافي  المركز  تجهيز  مشروع  حول  مراكش  وجماعة  البشرية  للتنمية  اإلقليمية  اللجنة  بين  شراكة  اتفاقية  على  المصادقة 

 المحمدي. 

  المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.  ومؤسسةالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :72النقطة رقم  

  2022دعم مشاريع التعاونيات برسم السنة المالية  :30النقطة رقم . 

   رقم مراكش    :31النقطة  جماعة  بتراب  الناشطة  المدني  المجتمع  المالية  البث في مقترحات دعم مشاريع جمعيات  السنة  على ضوء   2022برسم 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.  235مسطرة ابداء الرأي المنوطة بالمقاطعات طبقا للمادة 

   السادة: اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 ، أمينة املغاري القصري، عبد الصادق بيطاري، البشير جوهر، مريم العرابي، رحيلة الغمراوي. لحسن حبيبو، فاطمة شوتين
 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
د ايت  يأحمد خوبة، فؤاد حاجبي، رشيدة لشهابي، الحبيب امهيدرة، ي. املصطفى مطهر، عبد الصادق بوزاهر، حمزة الحداوي، رقية العلوي حاجب، السع

 املحجوب. 
 

 : السادة المجلس مكتب   االجتماع من أعضاء وحضر 

 النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    محمد االدريس ي

 النائب الثاني لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عبد هللا الفجامي

 النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    خديجة بوحراش ي 

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عتيقة بوستة

 النائب التاسع لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    كمال ماجد 
 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة:   وواكب االجتماع *
 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :    عبد العزيز األمري 

 القسم الثقافي والرياض يرئيس  :    الحسين الزواق

 رئيس املص حة الثقافية :   عبد الجليل ايت ب خير 

 عن القسم الثقافي والرياض ي :    عادل نزار 

 عن قسم العمل االجتماعي :    محمد انحيلى 

 عن قسم العمل االجتماعي :    حياة البصري 

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 إدارة شؤون املجلسعن مص حة  :    سعد نجاي
 

 

   :كما حضر من ممثلي فعاليات المجتمع المدني السيدان*
 رئيس جمعية أفوس بابا للفنون  :     محمد بن املقدم

 رئيس جمعية مسرح أرلكان  :    عمر الجدمي
 

 

 

 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  26النقطة رقم 

الحي   الثقافي  املركز  تجهيز  مشروع  مراكش حول  وجماعة  البشرية  للتنمية  اإلقليمية  ال جنة  بين  شراكة  اتفاقية  على  املصادقة 

 املحمدي. 

على اسباب النزول، أوضح السيد    والطالعهم في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق املتعلقة بها،

الذي اكتملت أشغال بنائه ويحتاج إمى التجهيز وهو موضوع االتفاقية املعروضة   املركز الثقافي الحي املحمدي رئيس ال جنة أن األمر يتعلق ب

 للنقاش، بعدها قام بتالوة الورقة التقنية الخاصة بمشروع املركز املذكور، وكذا نص مشروع االتفاقية. 

التوصل    كما قبل  إعدادها  تم  النقطة  االتفاقية موضوع  أن  إمى  أشار  الذي  االجتماعي  العمل  رئيس قسم  للسيد  الكلمة  منحت 

بمراسلة من طرف السيد الوامي يدعو فيها إمى حضور اجتماع بمشاركة مجموعة من األطراف املعنية باملوضوع، تم خالله توزيع األدوار على  

الح الوالية هي التي ستتكلف باقتناء التجهيزات الخاصة باملركز موضوع النقاش، مقترحا أن تضاف الكتب  كافة الشركاء، مبينا أن مص

 واألجهزة املعلوماتية إمى مواد االتفاقية كمكون ستتكلف بتوفيره جماعة مراكش. 

السادة األعضاء تعديالت على بعض مواد  عقب ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات املقدمة وفتح باب املناقشة وإبداء الرأي، اقترح  

 االتفاقية جاءت تفاصيلها كاآلتي:
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 رقم املادة
 األصلي

رقم املادة 
 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف االتفاقية بعد التعديل

 

2 

 موقع املشروع:  

 يتخذ املشروع كموقع له العنوان التامي: مقاطعة جليز، الحي املحمدي، الداوديات.

 موقع املشروع: 

 الداوديات. شارع فلسطين، يتخذ املشروع كموقع له العنوان التامي: مقاطعة جليز، الحي املحمدي،  

تم إضافة اسم الشارع  

 لضبط مكان املشروع  

 

4 

 مكونات املشروع:  

الثقافي الحي املحمدي: تجهيزات  يحتوي   املشروع على اقتناء التجهيزات الخاصة باملركز 

 مكتبية، تجهيزات معلوماتية، التجهيزات التقنية والسمعي البصري .... 

 مكونات املشروع: 

مكتبية،   تجهيزات  املحمدي:  الحي  الثقافي  باملركز  الخاصة  التجهيزات  اقتناء  على  املشروع  يحتوي 

 والكتب. اتية، التجهيزات التقنية والسمعي البصري تجهيزات معلوم

تم إضافة الكتب بحكم أنها  

 من مكونات املشروع. 

 

6 

 

 الشركاء ومساهماتهم: 

 ............................ 

 جماعة مراكش:  -

اقتناء التجهيزات املمولة من طرف جماعة مراكش.........   تمويل و

 الشركاء ومساهماتهم:

 ............................ 

 جماعة مراكش:  -

اقتناء التجهيزات    املمولة من طرف جماعة مراكش.........  والكتبتمويل و
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 صاحب املشروع:  
 ............................ 

 املحمدي؛ *إعداد ملفات طلب العروض املتعلقة باقتناء التجهيزات لفائدة املركز الثقافي الحي 

 *إعطاء انطالقة طلبات العروض وإبرام العقود الخاصة بتنفيذ املشروع؛

 *تتبع سير وتقدم املشروع ومدى مطابقة التجهيزات ملواصفات الجودة والسالمة؛ 

 *صرف ومسك النفقات املتعلقة باملشروع؛

 logoعالمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية )  ة*السهر على أن تحمل التجهيزات املقتني

INDH  و البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  في  املقتنية  للتجهيزات  بالنسبة   )logo 

commune de Marrakech    .بالنسبة للتجهيزات املقتنية من طرف جماعة مراكش 
........................................................... .............................. 

 صاحب املشروع: 
 ............................ 

 لفائدة املركز الثقافي الحي املحمدي؛ والكتب *إعداد ملفات طلب العروض املتعلقة باقتناء التجهيزات 

 *إعطاء انطالقة طلبات العروض وإبرام العقود الخاصة بتنفيذ املشروع؛

 ملواصفات الجودة والسالمة؛  والكتب*تتبع سير وتقدم املشروع ومدى مطابقة التجهيزات 

 *صرف ومسك النفقات املتعلقة باملشروع؛

املقتني التجهيزات  تحمل  أن  على  )  ة*السهر  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  (  logo INDHعالمة 

و   البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  في  املقتنية  للتجهيزات   logo commune deبالنسبة 

Marrakech    املقتنية من طرف جماعة مراكش. والكتببالنسبة للتجهيزات 
 ......................................................................................... 
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 يكون مضمونها كاآلتي: 13إضافة مادة جديدة بعد املادة رقم  

 لجنة تتبع املشروع: 

 تحدث لجنة لتتبع املشروع تضم في عضويتها السادة:

 وامي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش أو من ينوب عنه  -

 رئيسة املجلس الجماعي ملراكش أو من ينوب عنها -

بالشؤون   - املكلفة  ال جنة  املدني  رئيس  املجتمع  وإشراك  االجتماعية  والتنمية  والرياضية  الثقافية 

 بجماعة مراكش أو من ينوب عنه 

 رئيس قسم العمل االجتماعي بجماعة مراكش اومن ينوب عنه  -

 رئيس القسم الثقافي والرياض ي بجماعة مراكش أو من ينوب عنه  -

ارتأت ال جنة ضرورة  

اإلشارة إمى تركيبة لجنة تتبع 

 املشروع. 
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جاهزة وتحتاج إمى توفير    لمركز الثقافي الحي املحمدي وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن البناية املحتضنة ل

أبدت ال جنة  التجهيزات النطالق العمل بها، ونظرا إمى أن هذه العملية من شأنها املساهمة في إغناء العرض الثقافي بمدينة مراكش،  

افقتها على اتفاقية    ي املحمدي شراكة بين ال جنة اإلقليمية للتنمية البشرية وجماعة مراكش حول مشروع تجهيز املركز الثقافي الح مو

 كما هي مرفقة بالتقرير وفق التعديالت املضمنة في الجدول أعاله.

 
 

 رئيس ال جنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية            

 والتنمية االجتماعية واشراك املجتمع املدني      

 خليل بولحسن
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INDH 

       U/2017/677اتفاقية شراكـة عدد  -

 05/07/2019بتاريخ  1ملحق رقم  -

 12/12/2019بتاريخ  2ملحق رقم  -

على مشروع اتفاقية    2022يونيو    17مصادقة اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش باإلجماع بتاريخ    -

درهم ستخصص لقتناء تجهيزات مكتبية    2.000.000,00تجهيز املركز الثقافي الحي املحمدي بكلفة مالية قدرها  

تقنية وصوتية وستتكلف جماعة مرا  :  ومعلوماتية وكذا تجهيزات  مالية قدرها  بكلفة  الكتب  بتمويل واقتناء  كش 

 درهم. 500.000,00

:  

 : مقاطعة جلياااز / قرب مسبح الحي املحمدي 
 

بهو لالستقبال / قاعة مسرح / قاعة ورشات لألنشطة الثقافية والفنية / خزانة من قاعتيان    األرض ي: * الطابق  

افق صحية. –للمطالعاة )أطفال   بالغين( / قاعة العروض / مر

 قاعة املعلوميات / قاعة متعددة االختصاصات /إدارة / مكاتب إدارية.  األول:* الطابااااق 

: 
 

 

: 
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 2022السنة المالية  

 

 

 

 

 

 األطراف املتعاقدة  

 

اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش ممثلة يف شخص السيد والي جهة  -

 ؛مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش

 مجاعة مراكش ممثلة يف شخص السيدة رئيسة مجاعة مراكش؛ -

  

 

 اتفاقية شراكة رقم .............. بتاريخ..........................

 برنامج الدفع بالتنمية البشرية لألجيال الصاعدة
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 متهيـــــــــــد

الذي حدد أهداف  2005ماي  18نصره اهلل بتاريخ  سامللكية السامية الواردة يف اخلطاب امللكي لصاحب اجلاللة امللك حممد السادتنفيذا للتعليمات  -

 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

توجيه برامج ملرحلتها الثالثة من أجل تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية اليت نصت على تعزيز مكاسب املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة  -

 النهوض بالرأمسال البشري لألجيال الصاعدة ودعم الفئات يف وضعية صعبة وإطالق جيل جديد من املبادرات املدرة للدخل ولفرص الشغل؛

 املتعلق باجلماعات؛ 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7) 1436الصادر يف رمضان  1-15-85بناء على الظهري الشريف  -

احملدث للحساب اخلصوصي املسمى  2005يوليوز  19املوافق ل  1426مجادى الثانية  12الصادر بتاريخ  1016-05-2بناء على املرسوم رقم  -

 "صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 2.05.1017الذي يعدل ويتمم املرسوم رقم  2018دجنرب  20وافق ل امل 1440ربيع الثاني  12الصادر بتاريخ  2.18.831بناء على املرسوم رقم  -

ـ "صندوق  2005يوليوز  19املوافق ل  1426مجادى الثانية  12الصادر بتاريخ  املتعلق مبساطر تنفيذ النفقات املدرجة يف إطار احلساب اخلصوصي ل

 دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"؛

 ادف إىل تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ تطبيقا ملخطط عمل احلكومة اهل -

احلساب  تواملتعلق مبساطر تنفيذ نفقا 2005يوليوز  19املوافق ل  1426مجادى الثانية  12الصادر بتاريخ  1017-05-2بناء على املرسوم رقم  -

-2النفقات اليت يتم تنفيذها طبقا للقوانني اجلاري بها العمل املرسوم رقم هاته ’  اخلصوصي املسمى "صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 اخلاص بالصفقات العمومية؛ 2013مارس  20املوافق ل 1434( Iمجادى) 8الصادر يف  12-349

 الشفافية يف إجناز براجمها؛متاشيا مع فلسفة وقيم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية املبنية على مبادئ القرب والتشاور والتشارك والتعاقد و -

 .2022يونيو  17بناء على مقررات اجتماع اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش املنعقد بتاريخ  -

 )جلسة بتاريخ .......( 2022وتبعا ملداوالت جملس مجاعة مراكش خالل دورته العادية لشهر اكتوبر  -

 

 مت ابرام هذا االتفاق بني

مراكش أسفي، عامل عمالة مراكش رئيس اللجنة اإلقليمية  السيد والي جهة •

 للتنمية البشرية لعمالة مراكش؛

 السيدة رئيسة مجاعة مراكش؛ •

 

 ومت االتفاق على ما يلي:

 مقتضيـات عامة: 

 : موضوع االتفاقية1املادة 
من أجل انجاز مشروع تجهيز    وذلكاملنظمة للشراكة بين األطراف املتعاقدة    والقواعديتعلق موضوع هذه االتفاقية بتحديد الشروط  

 وخمس مائة ألف درهم(. )مليونيدرهم   000 500 2في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة مالية قدرها  املركز الثقافي الحي املحمدي

 : موقع املشروع2املادة 

 ، الداوديات شارع فلسطين  -الحي املحمدي-العنوان التامي: مقاطعة جليزيتخذ املشروع كموقع له 
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 : أهداف املشروع3املادة 

 تعزيز بنية الخدمات الثقافية بجماعة مراكش؛  •

 دعم التنشيط الثقافي للقرب بالحي املحمدي؛  •

 ؛ واملطالعةعلى القراءة  والشباباألطفال  وتشجيعتسهيل الولوج إمى القراءة  •

 مكونات املشروع: 4املادة 

مكتبية   تجهيزات  املحمدي:  الحي  الثقافي  باملركز  الخاصة  التجهيزات  اقتناء  على  املشروع  معلوماتية    –يحتوي  التجهيزات    –تجهيزات 

 ....... والكتب التقنية والسمعي البصري 

 

   : مدة االتفاقية5املادة 

 بنودها حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع عليها من قبل كافة الشركاء. ( سنوات وتدخل  5يتم العمل بهذه االتفاقية ملدة خمسة )
 

 : الشركاء ومساهماتهم6املادة 

 آلتي:تحدد هذه االتفاقية األطراف املعنية وكذا مساهماتهم املالية التي سترصد إلنجاز املشروع املشار إليه في املادة الثانية على النحو ا

 

 طبيعة املساهمة الشركاء
 ملساهمةقيمة ا

 اجملموع

 املساهمة العينية املساهمة املالية

اقتناءتمويل  التجهيزات املمولة في إطار   و

 درهم  00 000 2 - درهم  000 000 2 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

اقتناءتمويل - املمولة من  والكتب التجهيزات   و

 جماعة مراكش طرف  

 التسيير  -
 درهم   000 500

- 
 درهم   000 500

 

 اجملموع
 

 درهم  000 500 2 - درهم  000 500 2

 

ويجب إحاطة وامي جهة مراكش أسفي، عامل عمالة مراكش، رئيس ال جنة اإلقليمية للتنمية البشرية وكذا باقي شركاء املشروع علما 

 بكل مساهمة مالية إضافية أو تكميلية كيفما كان نوعها.  

 

 دور أقسام العمالة في تنفيذ المشروع: 

 األدوار املنوطة بها األقسام

 تتبع عملية اقتناء التجهيزات املمولة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.     •

 تنفيذ مسطرة االلتزام باملساهمة املالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية •

 40/ 14برنامج الدفع بالتنمية البشرية لألجيال الصاعدة :   
 

 : املبادئ املؤسسة لعقد الشراكة7املادة 

تلتزم األطراف املوقعة على هذه االتفاقية بالعمل جماعيا على انجاز املشروع مع مراعاة أهداف وفلسفة ومقاربات املبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية وخطط ومناهج عملها.
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 : صاحب املشروع8املادة 

 وبهذه الصفة فانهما تتعهدان بما يلي:   Maitre d’ouvrageمراكش صاحبي املشروع  وجماعةتعتبر عمالة مراكش 

 لفائدة املركز الثقافي الحي املحمدي؛ والكتبإعداد ملفات طلب العروض املتعلقة باقتناء التجهيزات  •

 العقود الخاصة بتنفيذ املشروع؛  وإبرامإعطاء انطالقة طلبات العروض   •

 ملواصفات الجودة والسالمة؛والكتب مطابقة التجهيزات  ومدىاملشروع  وتقدم تتبع سير   •

 النفقات املتعلقة باملشروع؛  ومسكصرف  •

املقتنية في إطار    بالنسبة للتجهيزات (  logo INDHالسهر على أن تحمل التجهيزات املقتنية عالمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) •

 املقتنية من طرف جماعة مراكش.   والكتب بالنسبة للتجهيزات      logo commune de Marrakechاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية و  

 إعداد تقارير دورية حول سير تنفيذ املشروع؛  •

افقة الطرفين املتعاقدين؛ إخضاع كل تعديل أو تغيير في مضمون وأهداف  •  املشروع ملو

 وضع وثائق املحاسبة املرتبطة بتنفيذ املشروع تحت تصرف ال جنة اإلقليمية للتنمية البشرية.  •
 

   : حقوق امللكية9املادة 

 تعود ملكية التجهيزات املقتنية بموجب هذه االتفاقية إمى جماعة مراكش. 

 النفقات : مساطر اجناز10املادة 

نفس املساطر الجاري بها العمل لتنفيذ النفقات املتعلقة بإنجاز املشروع، واستيفاء مواصفات الشفافية واإلنصاف والنجاعة تعتمد  

نظمة مع تطابق أمثل بين الكلفة والجودة. يجب أن يتطابق إبرام الصفقة أو الصفقات أو طلبات سند مع األحكام املنصوص عليها في القوانين واأل 

 اري بها العمل. املغربية الج
 

 احملاسبة : ضبط11املادة 

يمسك صاحبي املشروع محاسبة خاصة به تضمن دقة وصدق سجالت املحاسبة. ويلتزمان باالحتفاظ بكل الوثائق التقنية واملالية 

 املبررة للنفقات املتعلقة بإنجاز املشروع، ملدة عشر سنوات تبتدئ من تاريخ نهاية انجاز املشروع. 

 ستمرارية املشروع: ا12املادة 

تلتزم جماعة مراكش باتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان استمرارية املشروع ولهذا الغرض فان أعمال الصيانة، ومصاريف التسيير  

 .الثقافي لخدماتهسنوات من بداية تقديم املركز   5ودعم املوارد البشرية املؤهلة والكافية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار خالل فترة ال تقل عن 

 : املراقبة البعدية واالفتحاص13املادة 

اقبة ال جان املشتركة بين  اقبة من طرف هيئات إدارية مختصة، خاصة مر يمكن أن تخضع العمليات املرتبطة بإنجاز املشروع للمر

لتزم صاحب  املفتشية العامة لإلدارة الترابية واملفتشية العامة للمالية وكذا بعض ممثلي الجهات الداعمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.  وي

اقبة و االفتحاص، ووضع كل الوثائق و املعلومات الضرورية رهن إشارتها للقيام بمهامها.   املشروع  بالتعاون مع لجان املر

 : جلنة تتبع املشروع14املادة 

 تحدث لجنة لتتبع املشروع تضم في عضويتها السادة: 

 وامي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش أو من ينوب عنه -

 الجماعي ملراكش أو من ينوب عنها رئيسة املجلس  -

 رئيس ال جنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع املدني بجماعة مراكش أو من ينوب عنه -

 رئيس قسم العمل االجتماعي بجماعة مراكش اومن ينوب عنه -

 رئيس القسم الثقافي والرياض ي بجماعة مراكش أو من ينوب عنه
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 : تتبع إجناز املشروع15املادة 

تعقد لجنة تتبع املشروع املكونة من الطرفين املتعاقدين اجتماعات بصفة منتظمة إما بدعوة من السيد وامي جهة مراكش آسفي أو 

التي قد تعترضه للمشاكل  املمكنة  الحلول  تنفيذ املشروع، ووضع  التأكد من حسن سير  السيدة رئيسة جماعة مراكش من أجل  اقتراح    من  و

 اإلجراءات التي تسهل إنجازه. ويمكن استدعاء أطراف أخرى معنية باملشروع لحضور أشغال االجتماع بصفة استشارية.  

 : تقييم املشروع16املادة 

 اتفقت األطراف على انجاز تقييم للمشروع المنجز على أساس المؤشرات التالية:

 مصدر املعلومة مؤشرات التتبع

 عمالة مراكش •

 جماعة مراكش 

 جماعة مراكش  •

   : فض النزاعات17املادة 

يعرض على لجنة تتبع املشروع لدراسته وإيجاد الحلول املالئمة له في إطار التراض ي. وفي  ةكل نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ هذه االتفاقي

 حالة غياب التوصل إمى حل مالئم يحال النزاع على ال جنة اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش التخاذ ماتراه مناسبا في املوضوع.

   : مقر الشركاء18املادة 

 ية تتخذ األطراف املتعاقدة مراكزها االعتيادية كمقرات لها.  من أجل تنفيذ هذه االتفاق

  : مراجعة االتفاقية19املادة 

افقة الطرفين املتعاقدين عليه، ويكون التعديل موضوع م حق   إن مراجعة مقتضيات هذه االتفاقية يجب أن تتم باقتراح كتابي ومو

 يرفق باالتفاقية

 أصلية تم تحرير هاته االتفاقية في خمسة نسخ 
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 برنامج الدفع بالتنمية البشرية لألجيال الصاعدة 

 اتفاقيات شراكة خاصة 

 مبشروع املركز الثقايف احلي املحمدي 

 السيد وايل جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش 

 رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية ملراكش 

 

 

 

 

 السيدة رئيسة جماعة مراكش

 

 

 

 

 مصادقة السيد والي جهة مراكش آسفي
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 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد
 

الذي اكتملت أشغال بنائه ويحتاج إمى التجهيز وهو    املركز الثقافي الحي املحمديبعد االستماع لتقرير ال جنة فاإلمر يتعلق ب

 موضوع االتفاقية املعروضة للنقاش.

 باب املناقشة مفتوح 

 إن لم يكن هناك أي متدخل، سنمر لعملية التصويت على االتفاقية حسب التعديالت التي أدخلت عليها من طرف ال جنة. 
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جمللس  21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022النقطة السابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 
 مجاعة مراكش:

 
 

 

  الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش ومؤسسة املهرجان الدومي للفيلم بمراكش. 

                                  

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

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع رئيس ال جنة املكلفة    خليل بولحسنالكلمة للسيد  أعطي  

 الخاص بالنقطة. لتالوة نص التقرير  املدني

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  خليل بولحسنالسيدة 
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العاادياة لشااااااااااااهر  طبقاا للمقتضااااااااااااياات القاانونياة والتنظيمياة الجااري بهاا العمال، وفي إطاار تحضااااااااااااير النقط املادرجاة في جادول اعماال الادورة  

املوجهة للساااااااااادة أعضااااااااااء املجلس ل حضاااااااااور واملشااااااااااركة في    2022/ 09/ 19بتاريخ  16205ملجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2022أكتوبر  

 الثالثاءيوم    املذكور   انعقد االجتماع،  بالشااؤون الثقافية والرياضااية والتنمية االجتماعية وإشااراك املجتمع املدنياملكلفة    أشااغال اجتماع ال جنة

خليل صاااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصااار البلدي شاااارع محمد الخامس برئاساااة السااايد  العاشااارة والنصااافعلى السااااعة  2022  أكتوبر  04

 النقط اآلتية: لتدارس  وذلك ال جنة،   ةرئيس  بولحسن

   بتاريخ    البث في قبول  :10النقطة رقم في موضوع تسمية الفضاءات الثقافية بمراكش    2022شتنبر    12عريضة مقدمة من جمعية مسرح أرلكان 

 .بأسماء فنانين ومثقفين

   رقم بتاريخ    عريضة مقدمة من جمعية افوسقبول  البث في    :11النقطة  للفنون  لمدينة    2022شتنبر    12بابا  الالمادي  التراث  في موضوع حماية 

 مراكش

   2021المتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي    2021ماي    06بتاريخ    541/05/2021الغاء مقرر مجلس جماعة مراكش عدد    :14النقطة رقم  

التحاد الوطني لنساء المغرب لتخصيص مقر المكتب الصحي دار البارود سابقا والقاضي بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وا

 كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة والصغرى.

   رقم الحي    :26النقطة  الثقافي  المركز  تجهيز  مشروع  حول  مراكش  وجماعة  البشرية  للتنمية  اإلقليمية  اللجنة  بين  شراكة  اتفاقية  على  المصادقة 

 المحمدي. 

  المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.  ومؤسسةالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :72النقطة رقم  

  2022دعم مشاريع التعاونيات برسم السنة المالية  :30النقطة رقم . 

   رقم مراكش    :31النقطة  جماعة  بتراب  الناشطة  المدني  المجتمع  المالية  البث في مقترحات دعم مشاريع جمعيات  السنة  على ضوء   2022برسم 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.  235مسطرة ابداء الرأي المنوطة بالمقاطعات طبقا للمادة 
 

   السادة: اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 ، أمينة املغاري القصري، عبد الصادق بيطاري، البشير جوهر، مريم العرابي، رحيلة الغمراوي. لحسن حبيبو، فاطمة شوتين
 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
السعيد ايت  أحمد خوبة، فؤاد حاجبي، رشيدة لشهابي، الحبيب امهيدرة، ي. املصطفى مطهر، عبد الصادق بوزاهر، حمزة الحداوي، رقية العلوي حاجب، 

 املحجوب. 
 

 : السادة المجلس مكتب   االجتماع من أعضاء وحضر 

 النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    محمد االدريس ي

 النائب الثاني لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عبد هللا الفجامي

 النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    خديجة بوحراش ي 

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عتيقة بوستة

 النائب التاسع لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    كمال ماجد 

 
 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة:   وواكب االجتماع *
 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :    عبد العزيز األمري 

 القسم الثقافي والرياض يرئيس  :    الحسين الزواق

 رئيس املص حة الثقافية :   عبد الجليل ايت ب خير 

 عن القسم الثقافي والرياض ي :    عادل نزار 

 عن قسم العمل االجتماعي :    محمد انحيلى 

 عن قسم العمل االجتماعي :    حياة البصري 

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 إدارة شؤون املجلسعن مص حة  :    سعد نجاي
 
 

   :كما حضر من ممثلي فعاليات المجتمع المدني السيدان*
 رئيس جمعية أفوس بابا للفنون  :     محمد بن املقدم

 رئيس جمعية مسرح أرلكان  :    عمر الجدمي
 

 

 

 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  27النقطة رقم 

 املهرجان الدومي للفيلم بمراكش.  ومؤسسةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش 

بداية، وبعد تمكين السادة األعضاء من نسخة من االتفاقية موضوع النقطة، أبرز السيد رئيس ال جنة أن األمر يخص اتفاقية دعم  

 مؤكدا أنها تظاهرة ال طاملا شكلت إشعاعا وطنيا ودوليا للمدينة الحمراء.   املجلس الجماعي للمهرجان الدومي للفيلم بمراكش،

وبعد تالوة السيد رئيس ال جنة لنص االتفاقية موضوع النقطة، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث أثنى السادة األعضاء على  

للمدينة، مطالبين بتمكينهم من حق الولوج إمى كافة األنشطة والعروض التي  الطريقة التي يتم بها تنظيم املهرجان وما يمثله من إشعاع  

 تنظمها هذه التظاهرة بطريقة تليق بجماعة مراكش كداعم أساس ي للفن السابع باملدينة، مقترحين تنظيم مهرجانات مشابهة.

يالت شكلية وأخرى في املوضوع جاءت عقب ذلك، وبعد اطالعهم على نص االتفاقية موضوع النقاش، اقترح السادة األعضاء تعد 

 تفاصيلها كاآلتي:  
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رقم 
 البند

 األصلي

رقم 
البند بعد 

 التعديل
 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف االتفاقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " FFIFMالتزامات مؤسسة املهرجان الدومي للفيلم مراكش"   2-1

 ............................................................................ 

 إن وجدت. اعة في كلمات الشكر متضمين اسم الج  •

 وضع تحت إمرة جماعة مراكش:  •

 " " kits festivalمجموعة   50 -

املقامة نهارا بقصر   حرة لحضور كافة العروضبطاقة دعوة  100 -

 املؤتمرات. 

املؤتمرات حفل الفتتاح في قصر   إسمية لحضور بطاقة دعوة  12 -

 موزعة كالتالي:

 : الجناح الرسمي 2*  

 كبار الشخصيات : جناح  2* 

 ضيوف املؤسسة : جناح  8* 

بطاقة /دعوة بالسم لحضور حفل الختام في قصر     12 -

 :كاآلتيموزعة املؤتمرات  

 : الجناح الرسمي 2* 

 الشخصيات  : جناح كبار2* 

 ضيوف املؤسسة   : جناح8* 

وزعة  م  احتفالت التكريم بطاقة /دعوة إسمية لحضور  14 -

 كالتالي:

 : الجناح الرسمي. 2*

 . كبار الشخصيات: جناح 2*

 املؤسسة. : جناح ضيوف  10* 
 

 "  FFIFMالتزامات مؤسسة املهرجان الدومي للفيلم مراكش"  1-

 ............................................................................ 

 . اعة في كلمات الشكرمتضمين اسم الج  •

 وضع تحت إمرة جماعة مراكش:  •

 kits festivalمجموعة   100 -

 ونهارا بقصر املؤتمرات.  ليالاملقامة  العروضحرة لحضور كافة بطاقة دعوة  200 -

 املؤتمرات.حفل الفتتاح في قصر   إسمية لحضور بطاقة دعوة  50 -

 .بطاقة /دعوة بالسم لحضور حفل الختام في قصر املؤتمرات   50 -

 احتفالت التكريم.  بطاقة /دعوة إسمية لحضور  50 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال جنة الزيادة في  اقترحت 

عدد بطاقات الدعوة  

لتمكين أكبر عدد من  

السادة األعضاء من  

 مواكبة فعاليات املهرجان 
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 التزامات مجاعة مراكش 2-2
 االلتزامات التقنية    -أ

بدعم املنظر العام املتعلق بالفضاءات التي ستعرف  الجماعة ستقوم 

 التالي: حسب البرنامج مجريات وفعاليات املهرجان 

 : التاليةاملحاور املتواجد في   . تقليم األشجار 1

 شارع محمد عبد الكريم الخطابي  -

 السادس شارع محمد  -

 شارع املنارة  -

 طريق املطار  -

 شارع األمير مولي رشيد  -

 شارع حمان الفطواكي  -

 شارع الرئيس كينيدي  -

 شارع القادسية  -

 زنقة الشهداء -

 شارع محمد الخامس  -

 زنقة هارون الرشيد  -

 الثاني شارع الحسن  -

 ساحة الحي الشتوي  -

 ساحة جامع الفنا -

 ية ر ساحة الح -

 نونبر  16ساحة - -

 DMM 4شارع  -

 جامع الفناساحة  -

 2022أكتوبر  24من  ابتداءاملؤتمرات  جنبات قصر تنظيف . 2

لهواء الطلق  باالسينما  شاشة  . تنظيف األمكنة املخصصة للتثبيت3

 .2022أكتوبر  24من  الفناء بداية بساحة جامع 

 التزامات مجاعة مراكش 2- 2
 االلتزامات التقنية  -أ 

بالفضاءات التي ستعرف مجريات وفعاليات  بتكثيف تدخالتهاالجماعة ستقوم 

 املهرجان كالتالي:

 .  تقليم األشجار  -1

 .2022أكتوبر  24من  ابتداءاملؤتمرات   جنبات قصر تنظيف  -2

لهواء الطلق  باالسينما  شاشة  تنظيف األمكنة املخصصة للتثبيت -3

 .2022أكتوبر  24من  الفناء بداية بساحة جامع 
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 املالية   االلتزامات -ب

 الدعم املامي  -1

  2-1تجاه الجماعة املذكورة في الفقرة  مقابل التزامات املؤسسة

  دون احتساب الرسوم درهم000.2.500دفع مبلغ تتحمل الجماعة أعاله، 

  أي  للمهرجان 2022كمساهمة في نسخة ألف درهم(   وخمسة مئة مليونين)

 مع احتساب الرسوم. )ثالثة مليون درهم(  درهم  00.000.03

 

 

 املالية   االلتزامات -ب

 الدعم املامي  -2

أعاله،    2-1تجاه الجماعة املذكورة في الفقرة  مقابل التزامات املؤسسة

 )ثالثة مليون درهم(.درهم  3.000.000تتحمل الجماعة دفع مبلغ 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

برئاسة  "  FFIFM"  مؤسسة    تنسيقي  اجتماع  يعقد  تتعهدان  والجماعة 

املحلية بمدينة    تالسلطاي  لثمم  مراكش أو وبحضور السيدة رئيسة جماعة  

 .  2022أكتوبر  03ابتداء من " FFIFM" سؤولين عن املؤسسة مراكش، وم 

هذا   سيعرض خالل  السينوغرافية  املؤسسة    ممثلو  الجتماع،  البرمجة، 

مختلف احتياجاتهم خاصة    للمهرجان مع اإلفصاح عن  2022وإجراءات دورة  

 املسألة األمنية واللوجستيكية .  

برنامج  األسبوعية  األمكنة والجتماعات  تحديد  سيتم   التي ستكون موضوع 

املعنية   املصالح  هذا  مع  من  الجهود  ،  الجتماعانطالقا  تنسيق  أجل  من 

 . املهرجانلضمان حسن سير  

والجماعة تتعهدان يعقد اجتماع تنسيقي برئاسة السيدة رئيسة  "  FFIFM"  مؤسسة  

مراكش،  املحلية بمدينة    تلسلطااي  لث مم  ، وبحضور من ينوب عنها مراكش أو  جماعة  

 . 2022أكتوبر 03ابتداء من " FFIFM"  سؤولين عن املؤسسة وم

البرمجة، السينوغرافية و إجراءات  املؤسسة    ممثلو  الجتماع، سيعرضخالل هذا  

املسألة األمنية    للمهرجان مع اإلفصاح عن   2022دورة   احتياجاتهم خاصة  مختلف 

 واللوجستيكية .  

والجتماعات  تحديد  سيتم   برنامج  األسبوعية  األمكنة  موضوع  ستكون  مع  التي 

املعنية   الجهود لضمان حسن  ،  الجتماعانطالقا من هذا  املصالح  تنسيق  أجل  من 

 . املهرجانسير  

 

 

 

4 

 

للشروط التي بموجبها تعتبر الجماعة    معايير السرية  فق الطرفان علىيت  4-1 

التفاقية    بنود هذهيمنع على الطرفين الكشف عن  وعليه      املهرجان.شريك في  

    التفاقية.أو نهاية    إبان سرياني شخص سواء أل 

على السرية فيما    والحفاظبالحترام الصارم لهذا اللتزام    تلتزم املؤسسة     4-2

معلوما بأي  غير  يتعلق  أو  مباشرة  معرفة  لديها  تكون  قد  حول    مباشرةت 

   نهاية صالحيتها.التفاقية أو  ن سواء إبان سريايها الجماعة و/أو مسير 

ل  4-3 في  "  FFIFM"  لمؤسسة  يجوز  كشريك  الجماعة  اسم  استعمال 

 مراسالتها الداخلية والخارجية.  

 .التفاقية  هذهملدة سريان   وذالك فقط

 

 

 

 تم حذف هذا البند 

 

تم حذف البند الرابع  

الخاص بالسرية ألنه لم  

يعد يؤخذ بهذا املبدأ في  

 االتفاقيات املشابهة. 
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7 

 

 

 

 

6 

 ....................................................................................................... 
 

 حالة القوة القاهرة  2-6

 ....................................................................................................... 

كل طرف جميع   حالة   النفقاتيتحمل  وقوع  والناتجة عن  عاتقه  على  التي 

القوة القاهرة وفي كل األحوال ل يمكن التأخر في دفع املستحقات التي على  

 لقاهرة. عاتقه بدعوى القوة ا
 

 التنبيه في حالة القوة القاهرة 3-6

 ......................................................................... 

 ....................................................................................................... 
 

 حالة القوة القاهرة  2-6

 ....................................................................................................... 

جميع   طرف  كل  القوة  اللتزامات  يتحمل  حالة  وقوع  عن  والناتجة  عاتقه  على  التي 

القاهرة وفي كل األحوال ل يمكن التأخر في دفع املستحقات التي على عاتقه بدعوى  

 ة القاهرة.القو 

 التنبيه في حالة القوة القاهرة 3-6

 ............................................................................ 

 .في حالة تعذر تنظيم املهرجان لدورته يتم إرجاع مبلغ الدعم للجماعة

 

 

 

13 

 

 

 

 

12 

 للقانون املغربي.  تخضع مقتضيات هذه اإلتفاقية 

يتفق الطرفان على بذل قصارى جهدهما لحل أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو  

 تنفيذ هذا العقد أو إنهائه بطريقة حبية. 

 بالدار البيضاء.املحكمة البتدائية  إلى وعند استحالة ذلك سيتوجهان

 

 تخضع مقتضيات هذه التفاقية للقانون املغربي. 

قصارى جهدهما لحل أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ  يتفق الطرفان على بذل  

 هذا العقد أو إنهائه بطريقة حبية.

عامل   آسفي  مراكش  والي جهة  السيد  تحكيم  إلى  اللجوء  يتم  ذلك،  تعذر  حالة  وفي 

 عمالة مراكش. 

 . بمراكشاملحكمة البتدائية  إلى وعند استحالة ذلك سيتوجهان

تم إضافة إمكانية ال جوء  

يم السيد الوامي  إمى تحك

كنوع من أنواع فض  

 النزاعات.
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وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن إحياء مهرجان من حجم املهرجان الدومي للفيلم بمراكش بعد توقف بسبب 

افقتها  تداعيات الجائحة من شأنه دعم الفن السابع واملساهمة في عودة االشعاع الوطني والدومي للمدينة الحمراء،   أبدت ال جنة مو

كما هي مرفقة بالتقرير وفق التعديالت    املهرجان الدومي للفيلم بمراكش  ومؤسسة ماعة مراكش  شراكة بين مجلس ج  على اتفاقية 

 املضمنة في الجدول أعاله.

 
 

 رئيس ال جنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية            

 والتنمية االجتماعية واشراك املجتمع املدني      

 بولحسنخليل 
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 بين

 ، بمراكشلم يللفاملهرجان الدومي مؤسسة 

 حي الرياض. 13رقم  Pبلوك  13، منطقة بشارع الدول الرباط،مقرها   ربحية، جمعية غير  

 لعرايش يفيصل  السيد: ها املفوضرئيس شخص نائبممثلة في 

 مخول له هذا الغرض 

 مراكش "  الدومي للفيلم هرجانامل" مؤسسة املسماة أسفله

 ، من جهة

 و

 جماعة مراكش 

 مقرها قصر البلدية شارع محمد الخامس مراكش )املغرب(

 املنصوري  الزهراء فاطمة السيدة:  ممثلة في شخص رئيستها

 مخول لها هذا الغرض

 " جماعة "   أسفلهاملسماة  

 من جهة أخرى 

 إليه أعاله: اإلشارة  ت كما تم

مر باإلبداع  األ   حيث يتعلق"املهرجان"( في تقليده على املبادرة وانفتاح املغرب،  أسفله  لم بمراكش )املسمى  يللف  الدولياملهرجان  يهدف   

 اإليجابية والغنية.  واملواجهة الختالف، التبادل  التحدي،رهان،  لكتشاف برفع عاليا وا  للتعبير السينماتوغرافي كمجال 

ل النسخة األولى  بمراكش    الدولي للفيلم ملؤسسة املهرجان       نصره هللاجاللة امللك محمد السادس،    عهد   ،2001لمهرجان سنة  بعد 

 .  املرتبطة به والحقوق ( كامل ملكية املهرجان، تنظيمه، تسييره، «FFIFM»)املسمى أعاله  

بها،  ربحية معترف    جمعية غير  السمو امللكي األمير موالي رشيد  "برئاسة، صاحب  FFIFM"    مراكش  الدولي للفيلم   هرجانامل مؤسسة  

 منفعة عامة بموجب القانون املغربي،  ذات

  أن تكون الجماعة    2022  نونبر   19إمى    11من     2022دورة  في  "الذي سينعقد    FFIFMبمراكش »  لم  يللف  دوليملهرجان الا  التمست مؤسسة 

 .2022ا شريك

 إبرام اتفاقية الشراكة هذهخالل   من    " FFIFM "مراكش الدولي للفيلم   هرجانامل على دعم مؤسسة  الجماعةوافقت  

 على مايلي: اإلقرار والتفاق تم 

 وضوعامل األول:البند 

بنود  البمراكش حسب    الدولي للفيلمللمهرجان    2022لنسخة  اعة صفة شريك  مبمنح الج  وافق الطرفان بموجب عقد الشراكة هذا

 .في هذه التفاقية والشروط املفصلة

 

 املتبادلة بني الطرفنيتزامات اإل الثاني: البند

    " FFIFM "مراكش الدولي للفيلم هرجاناملالتزامات مؤسسة  1-2

 بمراكش ب:للمهرجان الدولي للفلم  2022اعة، في نسخة مالج"تجاه  FFIFM" تلتزم مؤسسة          

   في جميع األدوات اإلشهارية والتواصلية املشار إليها أسفله: باملهرجان، شريك  التنصيص على أن الجماعة •

 . للمهرجان ر الرسمياملنشو   -

 جدادة البرامج.   -

 جينيريك العروض السمعية البصرية.  -

 نترنت للمهرجان ال موقع    -
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 . اعة في كلمات الشكرممين اسم الج تض  •

 وضع تحت إمرة جماعة مراكش:  •

 " "kits festivalمجموعة   100 -

 نهارا بقصر املؤتمرات. و  ليالاملقامة  حرة لحضور كافة العروضبطاقة دعوة  200 -

 املؤتمرات.حفل الفتتاح في قصر   إسمية لحضور بطاقة دعوة  50 -

 .لحضور حفل الختام في قصر املؤتمراتبطاقة /دعوة بالسم     50      -

 احتفالت التكريم.  بطاقة /دعوة إسمية لحضور   50       -
 

املدعوين اسميا لحضور كافة العروض لئحة    2022أكتوبر    28"في أجل أقصاه    FFIFMقرر أن توافي الجماعة للمؤسسة " من امل

 السالفة الذكر.  

من املتفق عليه أن كافة الحوامل والفضاءات وطرق التواصل كما أشير إليها في التفاقية يمكن أن تتطور أو تتغير حسب التطور 

  .بمراكش الدولي للفيلم املهرجان  الفني، التقني واللوجستيكي ملؤسسة 

 .   معقولة ضامنة و حافظة ملكانة الشريك و املهرجان   بإخبار الجماعة، في آجال  “  “FFIFMؤسسة امل هذه الحالة تلتزم، في    

 

 التزامات مجاعة مراكش   2-2
 االلتزامات التقنية     -ب

   بالفضاءات التي ستعرف مجريات وفعاليات املهرجان كالتالي: بتكثيف تدخالتهاالجماعة ستقوم      

 .   تقليم األشجار   .1

 .2022أكتوبر  24من  ابتداءاملؤتمرات   جنبات قصر تنظيف  .2

 .  2022أكتوبر  24من الفناء بداية لهواء الطلق بساحة جامع باالسينما  شاشة  تنظيف األمكنة املخصصة للتثبيت  .3

 

 املالية االلتزامات   -ت

 الدعم املامي    -3

)ثالثة مليون درهم    3.000.000تتحمل الجماعة دفع مبلغ  أعاله،    2-1تجاه الجماعة املذكورة في الفقرة    مقابل التزامات املؤسسة

 درهم(.

   األداءطرق    -4

لم  يملهرجان الدولي للفا  مؤسسةأو شيك مصرفي في اسم    البنكيعن طريق التحويل    دفعهسيتم    2022سخة  لنمبلغ املساهمة املالية  

 . واملصادقة عليهابمراكش عند توقيع التفاقية 
 

    باملؤسسة الخاصةالبيانات البنكية  -5

 وكالة الرباط  –البنك: بنك املغرب 

   001البنك: رمز  

   810رمز املنطقة:

   0078000301384703رقم الحساب 

    27الريب:  مفتاح 
 

 االجتماع التنسيقيالثالث: البند 

  ، وبحضور من ينوب عنهامراكش أو والجماعة تتعهدان يعقد اجتماع تنسيقي برئاسة السيدة رئيسة جماعة " FFIFM" مؤسسة  

 . 2022أكتوبر 03ابتداء من " FFIFM" سؤولين عن املؤسسة مراكش، وم املحلية بمدينة   تالسلطاي  لثمم
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مختلف   للمهرجان مع اإلفصاح عن  2022ورة  البرمجة، السينوغرافية و إجراءات داملؤسسة    ممثلوا  الجتماع، سيعرضخالل هذا  

 احتياجاتهم خاصة املسألة األمنية واللوجستيكية .  

من أجل  ، الجتماعانطالقا من هذا مع املصالح املعنية التي ستكون موضوع برنامج األسبوعية  األمكنة والجتماعات تحديد  سيتم 

 املهرجان. تنسيق الجهود لضمان حسن سير  

 : املدةالرابعالبند 

 .   2023-09-30صالحيتها في تاريخ  تنتهيواحد  توقيعها وذلك ملدة عامابتداء من تاريخ تصبح هذه التفاقية سارية املفعول   
 

 قبل اآلجالالفسخ  :اخلامسالبند 

يوم )من      15ع اإلشعار بالتوصل وبعد  في حالة عدم التزام أحد الطرفين بالتزاماتها، يحق للطرف الثاني بعد مراسلة بالبريد املضمون م    5-1

 تاريخ الستالم( تعتبر التفاقية ملغاة تماما دون املطالبة بأي تعويض إضافي.
 

يمكن اعتبار أي طرف من األطراف مسؤول أو اعتباره خارقا لبنود هذه التفاقية إذا كان في غير مقدوره احترام واحدة من التزاماته    ل   5-2

 املوقع عليها ألسباب خارجة عن إرادته .

لتنفيذ الصحيح لهذه التفاقية  في هذه الحالة يتعهد الطرفان بالجتماع في أقرب اآلجال من اجل اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة ل

 أو اتخاذ قرار تمديدها أو إنهائها. 

في حالة استحالة التوصل إلى اتفاق في أجل شهر، يحق ألحد الطرفين وبشكل فوري إنهاء التفاقية بعد توجيه رسالة عبر البريد 

 املضمون مع اإلشعار بالتوصل مع استبعاد جميع األضرار والفوائد.
 

 لفسخ قبل اآلجال يف حالة القوة القاهرة: االسادسالبند 

في حالة عدم احترام كال الطرفين للتزاماته. الطرف الذي يعتبر نفسه متضررا له الحق في إخبار الطرف الثاني عبر مراسلته عن طريق    6-1

الستالم دون رد. )اإلشعار بالتوصل وكذا محضر  يوم من تاريخ      15البريد املضمون مع اإلشعار بالتوصل أو عن طريق عون قضائي. وبعد

 العون القضائي شاهدان على تاريخ الستالم(، تعتبر التفاقية بكل بساطة ملغاة تماما دون اإلخالل بأية أضرار ومصالح إضافية. 

 حالة القوة القاهرة  2-6

األخر بسبب عدم   املسؤولية تجاه  التفاقية  أي من طرفي  التزامات هذه  ل يتحمل  الجزئي بموجب  أو  الكلي  اإلنزال  في  التأخر  أو  اإلنجاز 

الطوارئ   املغربية، خاصة حالة  القانونية  املنظومة  في  كما هو محدد  قاهرة  ناتجا عن حالة قوة  الخلل  هذا  يكون  أن  التفاقية، شريطة 

 الصحية أو تدخل السلطات العمومية. 

عاتقه والناتجة عن وقوع حالة القوة القاهرة وفي كل األحوال ل يمكن التأخر في دفع املستحقات  التي على    اللتزاماتيتحمل كل طرف جميع  

 التي على عاتقه بدعوى القوة القاهرة. 

 التنبيه في حالة القوة القاهرة 3-6

وع هذا الحدث مع تقديم جميع  الطرف الذي يتذرع بحالة وجود قوة قاهرة يبلغ الطرف اآلخر على الفور وبجميع الوسائل بمجرد أن يعلم بوق

هرة  األدلة الالزمة. وإعطاء شرح مفصل لطبيعة القوة القاهرة.، مع تحديد املدة املتوقعة وكذا اإلجراءات املتخذة للحد من حالة القوة القا

 يجب أيضا إخبار الطرف اآلخر باستعمال جميع رسائل التواصل لإلعالن عن نهاية القوة القاهرة. 

 لحق في التحري من حقيقة الوضع. للطرف اآلخر ا

لهذه   في حالة القوة القاهرة يتعهد الطرفان بالجتماع في أقرب اآلجال من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي يرونها مناسبة للتنفيذ الصحيح

 التفاقية أو اتخاذ قرار تمديدها أو إنهائها. 

سبعة أيام، كل طرف على حدة له الصالحية في إنهاء هذه التفاقية فورا، عن    7عند عجز الطرفين املتعاقدين التوصل إلى اتفاق في غضون 

 طريق إخبار الطرف اآلخر عبر البريد املضمون مع اإلشعار بالتوصل واستبعاد أي طلب في التعويض.

 .في حالة تعذر تنظيم املهرجان لدورته يتم إرجاع مبلغ الدعم للجماعة
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 االتفاقية: تعديل السابعالبند 

 كل تعديل لهذه التفاقية سيتم عبر ملحق مكتوب مصادق عليه وموقع من طرف األطراف املعنية.

 : ترمجة االتفاقيةالثامنالبند 
 

 محتوى االتفاقية  8-1

رها  تشكل هذه التفاقية التعبير النهائي والشامل عن إرادة الطرفين، إذ تشمل مجموع نقط اإلتفاق بين الطرفين ول يمكن استكمالها أو تفسي

 عبر مالحظات، كتابات سابقة أو غير معلنة في هذه التفاقية. 

ر املمارسات السابقة املنجزة بين الطرفين ول الطريقة التي تفدوا   قد تستكمل أو تغير بملحق، ل يمكن األخذ بعين العتبا  8كما ذكر في البند  

 أو فسروا بها هذا التفاق. 

 التسامح 8-2

ك  إن أي تسامح أو تساهل من أحد الطرفين بسبب فشل اآلخر في تنفيذ التزاماته، ل يمكن تفسيره أو اعتباره بمثابة موافقة أو قبول لنتها 

 آخر من نفس النوع أو من نوع مخالف من جانب الطرف املقصر. من هذا القبيل أو أي انتهاك 

 ل يمكن اعتبار تخاذل أحد الطرفين في ممارسة أحد حقوقه تنازل في الستفادة لحقا من هذا الحق. 
 

 : بطالن الشرطالتاسعالبند 

 كل فقرة من هذه التفاقية يتم إلغاؤها بحكم قضائي يجب أن نعتبرها غير ذات مفعول 
 

 : إنهاء االتفاقيةالعاشرالبند 

  ل يجوز نقل او تفويت أي حق ناتج عن هذه التفاقية من قبل أحد الطرفين إلى طرف ثالث سواء عن طريق التنازل أو الدمج أو الستيعاب 

 إل بموافقة خطية قبلية ومسبقة من الطرف اآلخر. 
 

 : اختيار العنواناحلادي عشرالبند 

اتها وكذا مضامين البنود فان الطرفين املتعاقدين يحددان مقرهما الجتماعي في عنوانهما املشار إليه في التفاقية،  لتنفيذ التفاقية وملحق

أيام ابتداء من التغيير املذكور مع    7وفي حالة تغيير العنوان، تقع على عاتق الطرف املعني مسؤولية إبالغ الطرف اآلخر كتابة في غضون  

 توضيح سبب التغيير. 

 : اإلسناد القانونيالثاني عشربند ال

 تخضع مقتضيات هذه التفاقية للقانون املغربي. 

 يتفق الطرفان على بذل قصارى جهدهما لحل أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو إنهائه بطريقة حبية. 

 . عمالة مراكشوفي حالة تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تحكيم السيد والي جهة مراكش آسفي عامل 

 بمراكش. املحكمة البتدائية  إلى وعند استحالة ذلك سيتوجهان

 حررت هذه االتفاقية في ثالث نسخ أصلية 

 بتاريخ.....................................

 

 الطرف األول                                                                                           الطرف الثاني                                    

 

 

 

 

 

 

 مراكش بللفيلم    دوليمؤسسة المهرجان ال
 ي السيد فيصل لعرايش

 المفوض   رئيسالنائب  

 جماعة مراكش 
 الزهراء المنصوري السيدة ف اطمة  

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

ومؤسسة املهرجان الدومي للفيلم    املجلس الجماعي ملراكشبين  بعد استماعكم لتقرير ال جنة، األمر يتعلق باتفاقية شراكة  

 لدعم املهرجان املذكور، خاصة وأنه تظاهرة فنية لطاملا أعطت للمدينة الحمراء إشعاعا عامليا متميزا.  بمراكش

 واآلن، باب املناقشة مفتوح. 
 

 عضو المجلس الجماعي   مريم باحسو ةالسيد

أفالم   لعرض  بوضع شاشات  ملتمس  لدي  النقطة  الساحات بخصوص هذه  مختلف  في  مجاني  بشكل  املهرجان  وفعاليات 

 العمومية باملقاطعات الخمس، ألنه في النسخ السابقة كان هذا األمر يقتصر على ساحة جامع الفنا فقط. 
 

 عضو المجلس الجماعي  نسيمة سهيم  ةالسيد

 يدها باستمرار. سنوات عوض سنة واحدة لكي ال نضطر إمى تجد  3أقترح أن تكون مدة االتفاقية سنتين أو 
 

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

أقترح عليكم االحتفاظ بالصيغة األصلية لالتفاقية كما تم عرضها على أنظار ال جنة مع إضافة التعديلين املقترحين من طرف 

 سنوات.  3باملقاطعات الخمس والثاني تعديل مدة االتفاقية إمى األستاذتين مريم ونسيمة، األول وضع شاشات للعرض 

إذن، وإن لم يتبق أي متدخل في املوضوع، سنمر إمى عملية التصويت على االتفاقية االصلية وليس ما خلصت اليه ال جنة مع 

لثالث دورات   بتمديد سريان االتفاقية  بعض من األنشطة السينمائية  نقل    وإمكانية  2024  –  2023  –  2022التعديلين املقترحين 

 للمؤسسة بتراب املقاطعات الخمس. 
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 جمللس مجاعة مراكش: 21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الثامنةالنقطة 
 

 . يتعلق باالستغالل املؤقت للملك العمومي الجماعي بمراكشوضع قرار تنظيمي جماعي 

                                   

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

في مستهل مناقشة هذه النقطة، أعطي الكلمة للسيدة حليمة بامحمد رئيسة ال جنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة 

 لتالوة التقرير املتعلق بها. 

 

 رئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  حليمة بامحمد  ةالسيد

 



   

118 
 

 9الدورة 
 

 ( 2022 اكتوبر  21 بتاريخ الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة 

 



   

119 
 

 9الدورة 
 

 ( 2022 اكتوبر  21 بتاريخ الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة 

 

 

 

 

 

 

، وفي  املتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي    185وخاصاااااااة املادة   طبقا للمقتضااااااايات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل

 17654ملجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2022العادية لشاااااااااااهر أكتوبر  تحضاااااااااااير النقط املدرجة في جدول اعمال الدورة اسااااااااااات ناف  إطار  

،  بامليزانية والشااؤون املالية والبرمجةشااغال اجتماع ال جنة املكلفة  املوجهة للسااادة أعضاااء املجلس ل حضااور واملشاااركة في أ    07/10/2022بتاريخ

صاااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصااار البلدي  العاشااارة والنصااافعلى السااااعة   2022  أكتوبر  17  االثنينيوم    ل جنة  ت جلساااة خامساااةانعقد

 تدارس النقط اآلتية:ملواصلة  ال جنة، وذلك    ةرئيس حليمة بامحمد ةشارع محمد الخامس برئاسة السيد
 

 

  والتصويت عليها. 2023دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية  :17النقطة رقم 

  والتصويت عليها.  2023حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية دراسة  :18النقطة رقم 

  تحسين أداء الجماعات"في إطار برنامج  2021الدراسة والمصادقة على برنامج استعمال المنحة المخصصة لجماعة مراكش  :19النقطة رقم" . 
 مراكش( )نقطة مقترحة من السيد الوامي عامل عمالة         

  2022تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  :20النقطة رقم . 

  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق باالستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي بمراكش. :28النقطة رقم      

   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 رجاء وردك، ي. املصطفى مطهر، فؤاد حاجبي، ثورية بوعباد، ي. الحسن املنادي.
 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
، عبد الصمد العكاري، أمينة املغاري القصري، رقية العلوي حاجب، خليل بولحسن،  أحمد خوبة، عمر السلكي، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت بويدو

 مريم باحسو، عثمان عزام، عبد الصادق بوزاهر.

 

 مكتب المجلس الجماعي السادة: من    وواكب االجتماع *
 

 النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    محمد االدريس ي

 النائب الثاني لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عبد هللا الفجامي

 النائب الثالث لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش )عضو ال جنة(  :   عبد العزيز بوسعيد 

 النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش   :    خديجة بوحراش ي 

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عتيقة بوستة

 النائب الثامن لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش )عضو ال جنة(  :    أشرف برزوق 
 

 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 املدير العام للمصالح الجماعية  :    زين الدين الزرهوني

 رئيس مص حة إدارة شؤون املجلس :    محمد املحير

 والصفقاترئيسة قسم امليزانية  :    خديجة عبيدي

 رئيس قسم املمتلكات الجماعية :    هشام بل الحوتي 

 رئيس مص حة امليزانية :    رشيد ليموني 

 رئيس مص حة الشرطة االدارية  :    محمد بركادي 

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي
 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 لمجلس جماعة مراكش:  2022الدورة العادية لشهر أكتوبر من جدول أعمال  28النقطة رقم 

  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق باالستغالل املؤقت للملك العمومي الجماعي بمراكش. 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من نسخة من القرار موضوع النقاش، ولتقديم توطئة حول املوضوع، 

الكلمة للسيد رئيس قسم املمتلكات الجماعية الذي أوضح أن املجاالت املتعددة لتدخل الجماعة تنظم  ال جنة  أعطت السيدة رئيسة 

تنظيمية، ومن   يأتي  بمقتض ى قرارات  النقطة  القرار موضوع  الجماعي، مؤكدا أن  للملك العمومي  املؤقت  بين هذه املجاالت االستغالل 

املتعلق بنظام    57.19املتعلق بالجماعات، مستجدات صادرة بموجب القانون رقم    113.14انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم  

اقع في مجال االحتالل املؤقت للملك العام الجماعي.  ، وكذا لتنظيماألمالك العقارية ل جماعات الترابية بعض املمارسات على أرض الو

أن صادق على قرار مشابه لكن لم يتم    2009/2015وذكر السيد رئيس القسم أنه سبق للمجلس الجماعي خالل الفترة االنتدابية  

 التأشير عليه من طرف املصالح الوالئية املختصة.  

تدخل السيد املدير العام للمصالح الجماعية ليشير إمى أن القرار موضوع النقاش يأتي كإطار تنظيمي ملختلف  وفي ذات السياق،  

تراخيص استغالل امللك العمومي التي تمنحها الجماعة، عالوة على أنه يعتبر تمهيدا إلحداث مص حة الشرطة اإلدارية بجماعة مراكش  

 والذي سيكون موضوع دورة قادمة.

اقترح أثناء ذلك السادة بعدها، ق ام السيد رئيس قسم املمتلكات الجماعية بتالوة أهم ما جاء به نص القرار التنظيمي باب بباب، و

 األعضاء تعديالت شكلية وأخرى في املوضوع كما هي مضمنة في الجدول املرفق، كما قدموا مالحظات واستفسارات جاءت كاآلتي:

 من إيجابيات في تنظيم املساطر وضبطها وتوحيدها مع الحد من بعض املمارسات السلبية. تثمين مبادرة وضع القرار   ملا له  ➢

اقبة املصالح الجماعية ملدى احترام مضمون تراخيص احتالل امللك العمومي املسلمة، خاصة أصحاب املقاهي   ➢ إعادة النظر في طريقة مر

 واملحالت التجارية باألحياء الشعبية.

 ار املرخص باحتاللها بساحة جامع الفنا.ضرورة مراجعة عدد األمت ➢

 ضرورة مالءمة التراخيص املمنوحة حاليا للقرار التنظيمي موضوع النقطة.  ➢

ر اإلشارة إمى انتشار ظاهرة احتالل الدراجات للرصيف أمام املقاهي واملحالت التجارية وما تشكله من خطر على الراجلين وكذا تشويه للمنظ ➢

 العام للمدينة.

حول ما إذا كانت الجماعة ترخص االشهار املتنقل خاصة شركات توصيل املأكوالت والسلع، مع املطالبة بإيجاد صيغة مناسبة التساؤل   ➢

 لترخيص هذا النوع من االحتالل. 

اقية من طرف املقاهي، املطاعم واملحالت التجارية. ➢  ضرورة ضبط مسألة وضع الستائر الو

 ت عديدة بإشعار الجماعة بانتهاء ورش البناء. اإلشارة إمى عدم قيام املواطن في حاال  ➢

 تسجيل االحتالل العشوائي الذي يتسبب فيه أصحاب محالت غسل السيارات والزرابي.  ➢

التساؤل حول الكيفيات املالءمة للتعامل مع إشكال إتالف الطرق التي تتسبب فيها أشغال متعهدي االتصاالت والوكالة املستقلة لتوزيع   ➢

 . املاء والكهرباء

 تسجيل عدم التزام بعض أعضاء ال جنة املكلفة بالبث في طلبات استغالل امللك العمومي بالحضور مما يعطل مص حة املواطن.  ➢
 

ولتقديم مزيد من التوضيحات، أعطيت الكلمة مجددا للمدير العام للمصالح الذي أكد أن دور ال جنة املكلفة بالبث في طلبات  

لرأي، وبالتامي فإن حضور أحد أعضائها يعتبر غير ملزم، مشيرا أن توصله بالدعوة يعد حجة في اتجاهه، استغالل امللك العمومي إبداء ا

اقبة الجماعة الحتالل امللك العمومي ستتم بضوابط جديدة محكمة عقب إحداث مص حة الشرطة اإلدارية بزي موحد   مشيرا أن مر

ملمنوحة من طرف املصالح الجماعية، مشيرا بخصوص إشعار الجماعة بانتهاء  الذي سيكون دورها السهر على احترام مضامين التراخيص ا

ملدة   تلقائي  بشكل  البناء  بغرض  العمومي  امللك  احتالل  تمنح رخصة  فالجماعة  البناء  املكلفة    6ورش  وهي  الحالة  أو سنة حسب  أشهر 

اقبة انتهاء األشغال، وبالتامي أصبح طالب الرخصة غير ملزم بإشعار الجماع  ة. بمر
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من القرار موضوع النقاش يلزم املستغل الحامي للملك    56كما تدخل السيد رئيس قسم املمتلكات الجماعية مشيرا أن الفصل رقم  

اقبة احتالل امللك العمومي موكولة    6العام الجماعي بتصحيح وضعيته داخل أجل   أشهر من دخول القرار حيز التنفيذ، مؤكدا أن مهمة مر

اقبة الشق املامي أي أنها تطبق الجزاءات على املستغلين دون ترخيص أو في حال  للسلطة االدارية املحل  ية، ويقتصر دور الجماعة على مر

 تجاوز املساحة املرخصة. 

وفي سياق متصل، أكد السيد رئيس القسم أنه بتعليمات من رئاسة املجلس الجماعي لن يتم كراء األرصفة لوقوف الدراجات النارية 

اقف خاصة بها باألزقة املتفرعة عن الشوارع الكبرى بداية بمقاطعتي مراكش املدينة وجليز على أن تعمم هذه    والعادية، وسيتم  إحداث مو

 الخطوة على باقي املقاطعات مستقبال. 

وبخصوص االشهار املتنقل، أوضح السيد رئيس القسم أن املصالح الجماعية ترخصه حينما تتوصل بطلب من املعني باألمر ويتم  

اقبة الشرطة والسلطة املحلية، مشيرا  اس تخالص الواجبات وفق ما يقتضيه القرار الجبائي املحلي، أما الحاالت غير املرخصة فتخضع ملر

فيما يتعلق باحتالل الرصيف من طرف مكتري الدراجات النارية بغرض التجول السياحي أنه كان موضوع مالحظات من طرف املجلس  

ى بإعداد كناش تحمالت ينظم هذا النوع من االحتالل، وفعال تم إعداد هذا الكناش خالل الفترة االنتدابية  الجهوي ل حسابات الذي أوص  

السابقة للمجلس، لكن عند اإلعالن عن تلقي طلبات عروض األثمان لم تتوصل الجماعة بأي عرض، مؤكدا أن الجماعة أحصت هؤالء 

مط  مع  التلقائي  التضريب  في حقهم  وطبقت  في  املحتلين  املجلس  بث  انتظار  في  الجماعي  العام  امللك  من  بإفراغهم  املحلية  السلطة  البة 

 املوضوع لكن السلطة املذكورة لحد اآلن لم تبادر باتخاذ أية خطوة في هذا الباب. 

ل  نظرا  أنه  أوضح  الذي  الجماعي  املجلس  لرئيسة  األول  النائب  للسيد  الكلمة  الطرق، منحت  إتالف  بإشكال  يتعلق  ألهمية وفيما 

البالغة التي يكتسيها هذا املوضوع فالجماعة منكبة على إعداد كناش تحمالت خاص يضبط عملية إعادة حالة الطرق ملا كانت عليه سيتم  

 عرضه على املجلس الجماعي للمصادقة خالل دورة قادمة.

إمى وثيقة تنظيمية ملجال استغالل امللك  وأخيرا، وبعد االستماع لكافة التوضيحات، وحيث تبين للسادة األعضاء الحاجة امل حة  

افقتها على الالعمومي الجماعي بالنظر ل خروقات التي يعرفها، وبهدف ضبط نوعية هذا االستغالل واملساحة املحتلة،   قرار  أبدت ال جنة مو

الجماعي بمراكش  املتعلق جماعي  التنظيمي  ال العمومي  املؤقت للملك  التعديالت املضمنباالستغالل  املرفق، رافعة  ، وفق  في الجدول  ة 

 لرئاسة املجلس الجماعي التوصيتين اآلتيتين: 

 ضرورة تعديل القرار الجبائي املحلي انسجاما مع املقتضيات الجديدة التي جاء بها القرار التنظيمي موضوع النقطة.  ✓

اقعية  تنظيم يوم دراس ي في مجال استغالل امللك العمومي الجماعي بمشاركة كافة  ✓ املتدخلين للوقوف على اإلشكاالت الو

 التي يطرحها وكذا بحث الحلول املمكنة لتجاوزها. 

 

 

 رئيسة ال جنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة

 حليمة بامحمد                                   
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رقم 
الفصل 
 األصلى

رقم 
الفصل 

بعد 
 التعديل

 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف القرار التنظيمي

 
 

28 
 

يلتزم صاحب الورش بإشعار الجماعة بانتهاء ورش البناء موضوع الرخصة  

ويعتبر تاريخ التوصل باإلشعار هو الوثيقة الوحيدة املثبتة النتهاء الحتالل  

 امللك العام الجماعي. 

 

 هذا الفصل تم حذف 

تم حذف هذا الفصل نظرا إمى أن  

اقبة انتهاء   الجماعة أصبحت ملزمة بمر

 ورش البناء

 

38 
 

37 

يمكن ل جماعة إذا دعت املص حة العامة او متى تبين لها انها تتعارض مع  

مقتضيات السير والجوالن او متطلبات الرؤية او عند الضرورة، ان تطلب من  

اقع اللوحات  املستفيد بواسطة رسالة مع  اشعار بالتوصل، تغيير موقع او مو

االشهارية داخل االجل املحدد من طرف االدارة ابتداء من تاريخ تبليغه بذلك،  

اقع امى حالتها االصلية على عاتق املستفيد.  وتكون مصاريف اعادة املو

يمكن ل جماعة إذا دعت املص حة العامة او متى تبين لها انها تتعارض مع  

لسير والجوالن او متطلبات الرؤية او عند الضرورة، ان تطلب  مقتضيات ا

وبكل طرق التبليغ  من املستفيد بواسطة رسالة مع اشعار بالتوصل 

اقع اللوحات االشهارية داخل االجل املحدد القانونية ، تغيير موقع او مو

من طرف االدارة ابتداء من تاريخ تبليغه بذلك، وتكون مصاريف اعادة  

اقع امى  حالتها االصلية على عاتق املستفيد.  املو

تم إضافة عبارة "وبكل طرق التبليغ 

القانونية" لضمان توصل املستفيد 

برسالة الجماعة حول تعارض املمارسة  

او متطلبات مع مقتضيات السير والجوالن 

 . الرؤية او عند الضرورة
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 املغربية اململكة       
 وزارة الداخلية             

 والية جهة مراكش اسفي       
 مجاعة مراكش             

 املديرية العامة للمصاحل      
 قسم املمتلكات اجلماعية         

ـــحة  احتالل امللك العام اجلماعي مصلــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..... بتاريخ .......... مجاعي رقمقرار تنظيمي 
 مراكش برتاب مجاعةاجلماعي  العامل املؤقت للملك حتالبشأن اال 

 بدون اقامة بناء
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 ..... بتاريخ ..........  جماعي رقمقرار تنظيمي 

 مراكش  بتراب جماعةالجماعي  العامل المؤقت للملك حتالبشأن اال 

 بدون اقامة بناء
           

 إن رئيـســــة جماعــــــة مراكـــــــــش  

 

 بناء على املقتضيات القانونية والتنظيمية االتية:

▪ 1.15.85201436072015113.14

▪ 21.7413144214202157.19

 

▪ 241337301918

▪ 51357161938

 

▪ 1.20.61114416202055.19

 

▪ 1.07.19519142830200747.06

 

▪ 1.07.20916142827200739.07

▪ 2.78.157111400261980

▪ 2.17.451 41439232017

▪ 1091722021

▪ 
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 الباب األول

 عامة مقتضيات
 الفصل األول 

أو   تجارية،  مهنية،  ألغراض  مراكش  ملدينة  الجماعي  العام  للملك  املؤقت  االحتالل  وتنظيم  إمى ضبط  التنظيمي  القرار  هذا  يهدف 

 اإلجراءات الواجب اتباعها. صناعية أو غيرها وذلك بدون إقامة بناء وكذا 
   

 الثاني   الفصل
 يمنع منعا كليا احتالل امللك العام الجماعي بدون ترخيص قانوني مسبق. 

 

 الثالث   الفصل
يعتبر االحتالل املؤقت حق شخص ي يقع على ملك عام تابع ل جماعة، يمنح ملمارسة نشاط منهي، تجاري أو صناعي من طرف شخص  

 الجماعي بموجب قرار ترخيص مؤقت.  العام امللك   احتاللمعنوي أو ذاتي ويتم 

إما بناء   االحتاللالجماعي إتاوة يحدد مقدارها على أساس مساحة القطعة، موقعها، نوع    العاميؤدى عن االحتالل املؤقت للملك  

امللك العام الجماعي استنادا لدفتر    حتاللعلى القرار الجبائي او استنادا امى نتائج املزايدة العمومية املرتبطة بطلب ابداء االهتمام ال 

 .لس مسبقاالتحمالت وثمن افتتاحي مصادق عليهما من طرف املج
 

 الرابع   الفصل
 الجماعي بدون إقامة بناء لألغراض التالية:  العام االحتالل املؤقت للملك بيرخص 

   . *وضع طاوالت وكراس ي بالنسبة للمقاهي، محالت بيع املأكوالت الخفيفة أو املطاعم وكل محل يمارس فيه نشاط تجاري 

اقية.*وضع اطناف وستائر    و

 التجارية. *عرض سلع أو بضائع أمام املحالت 

 *عرض اشهار، منتوج تجاري أو عالمة تجارية.

 *وضع خيام لتنظيم حفالت أو تظاهرات ثقافية وكذا إقامة مناسبات أو حفالت. 

 *وضع اآلليات، املعدات واملواد املستعملة الخاصة بأوراش البناء.

 البناء.* وضع سياج أمام ورش 

 . ت عمومية من اجل إقامة معارض* احتالل فضاءا

 *وضع لوحات إشهارية املبينة في الباب الرابع من هذا القرار.

اقط الهوائية الخاصة بمتعهدي االتصاالت الالسلكية.  * إقامة اللو
 

   الخامس   الفصل
  جماعةموجه لرئيسة املجلس    موضوع طلبتجاري أو صناعي تكون    منهي،الجماعي لغرض    ام إن رخصة االحتالل املؤقت للملك الع

 مراكش مرفوقا بالوثائق التالية:
 

 1الحالة رقم  *
الخاص   القانون  ألشخاص  بالنسبة  االساس ي  القانون  من  نسخة  أو  الطبيعيين  لألشخاص  بالنسبة  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  *نسخة 

 مؤسسات....(املعنويين )شركات أو 

 *ورقة معلومات حول املشروع ونوع التجهيزات املزمع إقامتها وفق النموذج الذي يسحب من املص حة املعنية بإعداد الترخيص.  

 *شهادة مسلمة من االدارة الجبائية الجماعية أو الخزينة الجماعية تثبت أن صاحب الطلب يوجد في وضعية جبائية سليمة.

 تملة على رقم الضريبة املهنية.*نسخة من الوثيقة املش

 *نسخة من الوثيقة املشتملة على رقم السجل التجاري بالنسبة لألشخاص املعنويين. 

   .*عقد كراء املحل التجاري أو سند ملكية املحل املجاور للملك العام املراد استغالله



   

126 
 

 9الدورة 
 

 ( 2022 اكتوبر  21 بتاريخ الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة 

 2الحالة رقم  *
الجماعي لغرض تجاري مستقل عن النشاط الرئيس ي تضاف امى الوثائق املشار    العامفي حالة طلب رخصة االحتالل املؤقت للملك  

 الوثائق التالية: 1اليها في الحالة رقم 

افقة املبدئية ملمارسة النشاط التجاري املزمع ممارس  ته. *محضر ال جنة املنبثقة عن قسم املمتلكات الجماعية تضم املو

 *تصميم التهيئة للمحل التجاري عند االقتضاء.

 وتستثنى ضرورة اإلدالء بشهادة امللكية او عقد الكراء
 

 3الحالة رقم  *
الجماعي لغرض إقامة لوحات إشهارية كما هو مبين بالباب الرابع من هذا القرار،   العام في حالة طلب رخصة احتالل املؤقت للملك  

 الوثائق التالية:  1تضاف امى الوثائق املشار اليها في الحالة رقم 

 *رسم بياني منظوري يوضح موضع اللوحة. 

 *ورقة تقنية توضح نوع املواد املستعملة، االلوان، املضمون .... الخ. 
 

   4الحالة رقم  *
 الجماعي إلقامة أوراش البناء.  العاماملؤقت للملك  االحتاللفي حالة طلب  

 *رخصة البناء.

 * تصميم موقعي متضمن للبيانات التقنية. 
 

 5الحالة رقم*
املرتبط بإقامة أعمدة االرسال الخاصة باالتصال يتعين على املتعهدين الدين يتوفرون على ترخيص    االحتالل وفي حالة طلب   

 يلي:  بما 1ممنوح من طرف الدولة في مجال االتصال الالسلكي االدالء عالوة على الوثائق املشار اليها في الحالة رقم 
 الالقط الهوائي.تصميم موقعي وتجزيئي يتضمن االحداثيات الهندسية ملوقع نصب *

افية لشكل الالقط الهوائي الدي يجب أن ينسجم مع املحيط البيئي والعمراني ملوقع اال *  الل. حتصورة فوتوغر
 

من طرف لجنة البث    أن الوثائق املدمى بها سابقا تراعى بشأنها الحاالت االستثنائية حيث سيتم تحديد وثائقها تبعا ل حالة املرتبطة بها

 في الطلبات. 
 

 السادس  الفصل  
 تودع ملفات طلبات الترخيص باالحتالل املؤقت للملك العام لدى مكتب الضبط بالجماعة.  

 باإلجراءات التالية:   تقوم املص حة الجماعية املختصة داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالطلبات الواردة عليه 

 املستوفية للشروط االدارية املشار إليها في الفصل الخامس أعاله؛ إعداد برنامج امللفات  -

 املؤقت للملك العام الجماعي؛ عرض امللفات على أنظار ال جنة املختلطة ملعاينة االحتالل  -

 دراسة امللفات والبث فيها؛  -

شريطة تصريحه كتابة بتاريخ الشروع في  له  يعتبر هذا االخير مرخصا    طلب املعني باألمر دون البث في    اعاله  انتهاء املدة املذكورة  بعد

 الل. حتاال 

 السابع   الفصل
رئيسة   السيدة  إشراف  مهامها تحت  السادس  الفصل  في  املذكورة  ال جنة  وتتكون من ممثلين عن    مجلس جماعة مراكش،تباشر 

املصالح االدارية والتقنية الجماعية املختصة واملصالح الخارجية املعنية وكل إدارة أو مص حة تستطيع تقديم بيانات أو إيضاحات  

 إضافية.
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 الثامن   الفصل
في الفصل السابع أعاله باملص ال جنة املذكورة  أو  حة املختصة، يوم االربعاء من كل أسبوع على    تجتمع  الساعة العاشرة صباحا، 

اليوم املوامي إذا صادف التاريخ املذكور يوم عطلة أو كلما دعت الضرورة امى ذلك ثم تقوم بزيارة لعين املكان طبقا للبرنامج املحدد  

حة وحدود املوقع  وتخم اشغالها بإنجاز تصميم بياني يوضح املسا  سلفا، لالطالع على املشاريع املزمع إحداثها وعلى أنواع التجهيزات.

 املراد ترخيصه. 

 الرفض يتعين عليه تعليل رفضه وفي حالةحسب اختصاصه في املوضوع، الذي يضمن بمحضر املعاينة. رايه  يبدي كل عضو 

إذا تبين ألعضاء ال جنة أن االستجابة لطلب املعني باألمر تقتض ي إنجاز بعض التغيرات، يتعين إخباره بذلك بواسطة مراسلة تتضمن  

 يجب التقيد بها. واملقترحات التيالحظات املسجلة  امل

افقة أغلبية االعضاء الحاضرين داخل أجل ال يتعدى  العام املؤقت للملك  االحتالل تمنح رخصة    أيام.    5الجماعي عند مو

 ، يشعر صاحب الطلب بواسطة مراسلة تتضمن تعليل الرفض. حتاللفي حالة رفض منح الترخيص باال 

افقة على قرارها.كل عضو تغيب عن أ   عمال ال جنة يعتبر رأيه باملو
 

 التاسع   الفصل
القانون التنظيمي ل جماعات رقم    100استنادا على املادة   رخصة االحتالل املؤقت للملك العام الجماعي على    تعرض  113-14من 

 أو من ينوب عنها للتوقيع عليها، مشفوعة بالوثائق التالية:  مجلس جماعة مراكشالسيدة رئيسة 

 طلب املعني االمر مصحوبا بالوثائق والبيانات املشار إليها اعاله. •

 محضر املعاينة.  •

 .مشروع قرار الترخيص باالحتالل املؤقت للملك العام الجماعي  •

 جميع الوثائق والبيانات التقنية املرتبطة بالبث في الترخيص.   ،كور ذكما يضاف امى امللف امل
 

 الفصل العاشر 
   من:كل  والتتبع امى الجماعي قصد االخبار  العاماملؤقت للملك  االحتاللتوجه نسخة من رخصة 

 . عمالة مراكش  – والية جهة مراكش آسفي •

 قسم تنمية املوارد املالية.  •

 الشرطة اإلدارية الجماعية  ةمص ح •

 الرخصة. امل حقة االدارية التابع لها اداريا املستفيد من  •

 مجلس املقاطعة التابع لها ترابيا املستفيد من الرخصة.   •

 مكتب الضبط بالجماعة.  •

 االرشيف.   •

 

 الباب الثاني

 اجلماعي لغرض مهين او جتاري او صناعي العاماملؤقت للملك  االحتالل
 

 الفصل الحادي عشر 
او يرخص لهم باحتالل امللك العام الجماعي هم املالك او املستغلون    اان األشخاص املعنويين والذاتيين الذين يمكن ان يستفيدو 

 القانونيون للمحالت التجارية. 
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 الفصل الثاني عشر 
( اعاله أصحاب املحالت  4الجماعي لألغراض املشار اليها في الفصل الرابع )   العام املؤقت للملك    باالحتاللتستفيد من الترخيص  

 العام. املطلة على امللك 

 عشر  الثالث   الفصل
( اعاله، استنادا امى طول واجهة املحل  12يرخص باالحتالل املؤقت للملك العام الجماعي لألغراض املبينة بالفصل الثاني عشر ) 

وال يمكن ان يقل عرض الطريق املخصص للعموم عن متر    أمتار (  3)   يفوق ثالثة التجاري الذي يتوفر رصيفه على عرض يساوي او  

.....( بحيث ال يترتب عنه املس بسالمة املرور او جمالية    –  )اشجار الية من اي عائق لحركة املارة  ( خ1.5ونصف )  اعمدة كهربائية 

 ورونق الشوارع واالزقة العمومية، كما تراعى خصوصية بعض املمرات والشوارع املخصصة بالكامل ملرور الراجلين. 

 تعتبر هذه الرخصة شخصية تمنح لحاجة املهنة او التجارة املزاولة من طرف املستفيد.  
 

 عشر  الرابع   الفصل
الجماعي اعادة النظر في املساحة املسموح باستغاللها بموجب الترخيص باحتالل   العاماملؤقت للملك    االحتالل يمكن ل جنة معاينة  

( اعاله، متى تبين  4من الفصل الرابع )   1اوالت والكراس ي لألغراض املشار اليها بالبند  امللك العام املمنوح، ومراجعة عدد صفوف الط 

 ظهور معطيات جديدة تبرز ضرورة مراجعتها. 
 

 الفصل الخامس عشر 
الجماعي من طرف قسم املمتلكات الجماعية امى املستفيد شخصيا بعد ادائه مسبقا    العاماملؤقت للملك    االحتاللتسلم رخصة  

 للرسوم والواجبات املترتبة عن هذا الترخيص لدى قسم تنمية املوارد املالية، ويوقع بسجل الرخص املعد لهذا الغرض. 

يغها امى املعني باألمر بأي وسيلة من وسائل التبليغ  الجماعي حيز التنفيذ ابتداء من يوم تبل  العام املؤقت للملك    االحتاللتدخل رخصة  

 املتعلق بأمالك الجماعات الترابية.  57-19من القانون رقم 20القانونية عمال بأحكام املادة 

ق:  عنها حقوقا عينة كما ال يمكن التنازل عنها او نقلها لفائدة الغير كال او جزءا بأية طريقة من الطر  أتكون الرخصة شخصية وال تنش

 ذلك. دعت الضرورة لذلك دون امكانية مطالبة املستفيد االدارة باي تعويض عن  إذاويمكن سحبها 

اقبي الشرطة اإلدارية    العاماملؤقت للملك    االحتالل يتعين على املرخص له تعليق رخصة   في مكان بارز باملحل لتمكين مر الجماعي 

 الجماعية او اية مص حة إدارية اخرى من االطالع عليها. 

موضوع الترخيص، التقدم بطلب الغاء الترخيص امى    احتالل امللك العام الجماعي يتعين على املرخص له في حالة رغبته التوقف عن  

ويخضع ، وال يصبح ساري املفعول اال بعد حصوله على قرار يقض ي بإلغاء الرخصة املعنية  مجلس جماعة مراكشالسيدة رئيسة  

 . 8 -7-6عليها في الفصول   واالجراءات املنصوصااللغاء لنفس الشروط    قرار 

 ي.يمكن لكل مستغل جديد ان يتقدم بطلب تغيير الرخصة في اسمه شريطة االدالء بما يفيد انتقال امللكية او االصل التجار 

 الفصل السادس عشر 
( اعاله، بصفة مؤقتة 4من الفصل الرابع )   3و  2،  1الجماعي لألغراض املشار اليها بالبنود    العاماملؤقت للملك    االحتاللتمنح رخصة  

أنه  سنوات، غير  10وملدة سنتين على االكثر، ويتم تجديدها تلقائيا بالنسبة للمستفيد الذي يوجد في وضعية سليمة ملدة ال تتجاوز  

( سنة في حالة انجاز مرتبط بمرفق عام لحساب الجماعة أو مشروع ذي نفع عام يدخل  40يمكن رفع هذه املدة استثناء امى أربعين ) 

 في نطاق اختصاصها.
 

 الفصل السابع عشر 
يمكن   املستفيد، وال  من طرف  الرخصة  استغالل  يتم  لم  ولو  االداء  الزامية  وتكون  اتاوة،  الجماعي  العام  امللك  احتالل  عن  تؤدى 

 املطالبة باي تعويض او استرجاع املبالغ املؤداة. 
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ماعية ذات الطابع النفعي  وتعفى من أداء مستحقات الرسوم املفروضة على احتالل امللك العام األنشطة الرياضية والثقافية واالجت

في طلبات   البث  الفصل السابع على  في  املنصوص عليها  ال جنة  ان تعمل  ترتبط بنشاط تجاري موازي على  العام غير الربحي والتي 

 احتالل امللك العام الجماعي املرتبطة بهذا الغرض أخذا بعين االعتبار املقتضيات القانونية املشار اليها. 
 

 الفصل الثامن عشر 
  االضرار التي وحده    العام. ويتحمليكون املستغل مسؤوال وملزما بالسهر على عدم ازعاج او عرقلة حركة املرور وقت استغالله للملك  

يمكن ان ت حق ادواته املستعملة بالفضاء املرخص كما يكون مسؤوال عن االضرار التي يمكن ان ت حق بالغير خالل احتالله لهذا  

 العام. امللك 
 

 الفصل التاسع عشر 
االنارة.....( يجب ان تكون موضوع طلب رخصة خاصة من  -كل االشغال والتجهيزات املصاحبة الحتالل امللك العام )تهيئة الساحة 

 ويتعين على املستفيد االلتزام باملواصفات التقنية والفنية املحددة من طرف هذه املصالح.  املصالح املعنية.
 

 الفصل العشرون 
اقية املشار اليها بالبند    والستائر   ناء باستعمال املظالتيرخص استث   بحيث تكون غير مثبتة باألرض( اعاله،  4الفصل الرابع )   من  1الو

 محله. وترفع عند شروع املستفيد بإقفال 
 

 الفصل الواحد والعشرون 
ب اقامة  يمكن  الترخيص وال  منح  اجله  من  الذي  الغرض  لغير  املرخص  الفضاء  استعمال  يمكن  اشهارية  ال  لوحات  او  عليها  ناءات 

االشارات   عن  الرؤية  تحجب  ان  ودون  عليها  باالطالع  يسمح  مكان  في  توضع  ان  ويجب  االثمنة  بعرض  الخاصة  اللوحات  باستثناء 

 الطرق. الضوئية او املرور، ويمنع وضعها باملنعرجات وملتقى  
 

 الفصل الثاني والعشرون 
 يلتزم املرخص له باحتالل امللك العام بتزيين واجهة املحل بشكل يتالءم مع رونق وجمالية الشارع وفق توصيات ال جنة منها:  

 *االثاث املستعمل على امللك العام يجب ان يكون متجانسا ومطابقا ملحيطه.

 *االلوان املستعملة يجب ان تكون متجانسة.

 النوع الجيد.* الكراس ي والطاوالت من 

 *يسمح بوضع املزهريات على الحافة الجانبية للفضاء املرخص له شريطة ان يتم ذلك ضمن املساحة املرخص باحتاللها. 

عمودية جانبية لحجب الرؤيا في حالة وجود املحل التجاري محاذ ملدخل مبنى سكني على أن تكون هذه الستائر   اقية* يتعين اضافة ستائر و 

 بتة. متحركة وغير مث

 *عدم اقامة سياج او حواجز فوق الفضاء املرخص. 

 * عدم اقامة دعائم او ركائز مثبتة على االرض. 

 * ان يظل املكان مكشوفا. 

 .العام * الصيانة املستمرة للمعدات واالدوات املوضوعة فوق امللك 

 * نظافة املكان اليومية.

 * عدم وضع مكبرات الصوت.  

 .والطرق واألرصفة والساحات العمومية ووضع النفايات وبقايا املواد املستعملة في األماكن املخصصة لذلك *  بالحفاظ على نظافة الشوارع
 

 الفصل الثالث والعشرون 
يتعين على املهنيين الراغبين في ادخال تحسينات على امللك العام الحصول على ترخيص مسبق من املصالح املعنية. وال يمكن لهم  

 تعويض عنها حتى ولو كانت برض ى االدارة. املطالبة باي 
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 العشرون و الفصل الرابع 
يرخص باالحتالل املؤقت للملك العام الجماعي بغرض عرض سلع او بضائع شريطة ان تكون من نفس النشاط التجاري املمارس أو  

 أن تكون من نشاط تكميلي لهذا األخير. 
 

 الفصل الخامس والعشرون 
املرخص لوقوف سيارات إيداع األموال لفائدة املؤسسات البنكية خارج أوقات العمل الرسمية وخالل عطلة  يسمح باحتالل الفضاء  

نهاية األسبوع وأيام األعياد الوطنية والدينية، بموجب ترخيص خاص، دون أن يترتب عن ذلك حجز هذه السيارات لوجود عالمات  

 منع الوقوف املخصصة لسيارات نقل األموال. 

 الباب الثالث
 اجلماعي ألوراش البناء العاماملؤقت للملك  االحتالل

 

 الفصل السادس والعشرون 
 باالحتالل املؤقت للملك العام الجماعي بغرض:  ،بناء على طلبهم  ، يرخص ألصحاب اوراش البناء والشركات

 *وضع االليات واملعدات  

 *وضع املواد املستعملة الالزمة للغرض املرخص. 

 .اقامة سياج موحد بغرض تحويط ورش البناء* 

افعات وما شابهها مع احترام اإلجراءات القانونية واالمتثال ملقتضيات السالمة وذلك طبقا للقوانين والضوابط الجاري  *  وضع الر

الو  توقف  عند  أو  بها  الخاصة  االشغال  من  االنتهاء  بمجرد  افعة  الر بتفكيك  الورش  يلتزم صاحب  كما  العمل،  من  بها  رش لسبب 

 األسباب. 

 الفصل السابع والعشرون 
تحدد ضمن الترخيص مدة االحتالل املؤقت للملك العام الجماعي لألغراض املذكورة أعاله والتي تبتدئ من تاريخ الشروع في االشغال  

 امى حين االنتهاء منها كما يحدد موقع الورش واملساح املراد استغاللها حسب موقع الورش. 

 الثامن والعشرون الفصل  
( علوها مترين   panneaux en bois ( أو ألواح خشبية ) tôle galvaniséة ) نيتكون السياج الوقائي للورش من صفائح معدنية مجلف 

متراصة ومثبتة بشكل مباشر على األرض لتفادي انفالت مواد البناء خارج الورش ويتم تثبيتها من الخلف بدعامات متحركة عندما  

التي ال تتوفر   املموجةيتعلق االمر بأرضية مجهزة أو مغروسة في األرض عندما يكون االمر غير ذلك ويمنع استعمال الصفائح املعدنية 

( او اللفائف البالستيكية او القصبية او كل مادة قابلة للتلف بسبب تقلبات الجو ، وكل صفيحة   tôle onduleطار معدني )  على ا

 معدنية متهالكة من شأنها اإلضرار بجمالية ورونق املنظر العام.

 الفصل الثالثون   
 على: البناء املعتمد الحرص عالوة على الخصائص التقنية السالفة الذكر يتعين على املقاول او مهنيي 

 أن يكون السياج ذا واجهة مهيأة الستقبال الفتات او ملصقات اشهارية بالنسبة للشوارع الرئيسية للمدينة والساحات العمومية.*

 أن يقوم بصباغة السياج باألبيض واألحمر بالنسبة لباقي الشوارع واالزقة.*

 الفصل الثالثون   
( اعاله، باستعمال تقنيات وادوات تسمح بعدم  27الرخصة لألغراض املشار اليها في الفصل السابع والعشرون ) يلتزم املستفيد من  

 االضرار بامللك العام مع املحافظة على البيئة. 

ماعة  ويتعين عليه ارجاع امللك العام الجماعي امى حالته االصلية، وعلى نفقته بعد االنتهاء من االشغال، وفي حالة العكس فان ج

 مراكش تقوم بذلك مع تحميله لجميع املصاريف املترتبة عن ذلك. 
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 الباب الرابع
 اجلماعي لغرض االشهار العاماملؤقت للملك  االحتالل

 والثالثون  الواحدالفصل  
التجاري   االشهار  لغرض  الجماعي  العام  للملك  املؤقت  االحتالل  بتنظيم  املتعلقة  املقتضيات  التنظيمي  القرار  هذا  على  تسري  ال 

املوجهة امى السادة    2001يوليوز    2م م م ح م بتاريخ    118بواسطة نصب اللوحات االشهارية ملقتضيات دورة السيد وزير الداخلية رقم  

في  الوالة وعمال عماالت   تنظيمها  يتعين  وتوابعها" والتي  العمومية وم حقاتها  بالطرق  االشهار  تنظيم  اململكة "حول  أقاليم    إطار و

 كناش تحمالت خاص.  

 والثالثون   الثانيالفصل  
  يقصد باإلشهار بصفة عامة، كل كتابة، شكل او صورة تهدف امى الترويج لسلعة او خدمة او فكرة، وذلك بقصد إخبار الجمهور وحثه 

 على استهالكها. 

 الثالث والثالثون الفصل  
 يستعمل االشهار بواسطة االدوات التالية: اللوحات االشهارية، اللوحات التشويرية، اللوحات املضاءة.      
 بها.  او صناعي  يقصد باللوحة االشهارية كل كتابة، شكل، أو صورة موضوعة على بناية أو عمود تشير امى نشاط تجاري او منهي  ▪

 اللوحة التشويرية هي كل كتابة شكل او صورة تشير عن بعد امى وجود نشاط تجاري او منهي بمكان ما.  ▪

 اللوحة االشهارية املضاءة هي اللوحة االشهارية التي ينبعث منها ضوء متحرك.  ▪
 

 الفصل الرابع الثالثون 
اعاله، يخضع امى ترخيص مسبق من   30املشار اليها في الفصل ان كل تدخل في امللك العام الجماعي بغرض وضع اللوحات االشهارية 

 اعاله.  5لدن رئيسة جماعة مراكش ويتكون امللف من الوثائق املبينة في الفصل 

الحضري   النقل  )حافالت  املتنقلة  العربات  على  لإلشهار  بالنسبة  االجرة  -اما  ستخضع والدراجات  العربات  -سيارات  فإنها   )...

 ظيمي خاص. ملقتضيات قرار تن

افقة ال جنة إن مدة الترخيص باالحتالل   املؤقت للملك العام الجماعي إلقامة اللوحات االشهارية، تحدد حسب رغبة صاحب الطلب وبمو

تبليغ قرار الترخيص بواسطة وسائل التبليغ    الجماعي، وتبتدئ صالحيتها ابتداء من تاريخ  العام املؤقت للملك    االحتالل املختصة بمعاينة  

 القانونية. 
 

 الخامس والثالثون الفصل  
 يتعين على املستفيد من الرخصة االشارة امى رقم وتاريخ الرخصة في اللوحة االشهارية. 

 والثالثون   السادسالفصل  
اللوحة االشهارية    ز ال يجو  في حجم  تغيير  أي  ادخال  بترخيص مسبقللمستغل  اال  ملكانها املرخص  افقة لجنة معاينة   او تبديال  بعد مو

افقة السلطة    كما ال يجوز تغيير مضمونها  اعاله.   7في الفصل    املشار اليها الجماعي    العاماملؤقت للملك    االحتالل  اال بعد الحصول على مو

 املحلية 

 والثالثون  السابع الفصل  
عند   او  الرؤية  متطلبات  او  والجوالن  السير  مقتضيات  مع  تتعارض  انها  لها  تبين  متى  او  العامة  املص حة  إذا دعت  ل جماعة  يمكن 

اقع اللوحات  التبليغ القانونيةوبكل طرق    الضرورة، ان تطلب من املستفيد بواسطة رسالة مع اشعار بالتوصل ، تغيير موقع او مو

اقع امى حالتها االصلية على   االشهارية داخل االجل املحدد من طرف االدارة ابتداء من تاريخ تبليغه بذلك، وتكون مصاريف اعادة املو

 عاتق املستفيد. 
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 والثالثون  الثامنالفصل  

 اللوحات االشهارية:  -1
اللوحة   - ان يحترم شكل  بعين االعتبار جميع يجب  تأخذ  للبناية، وان  املعماري  الشكل  يتناسق مع  العام وان  االشهارية محيطها 

 مكوناتها املعمارية: شكل االبواب واملداخل، االقواس، الركائز، الزخارف املعمارية ... 

 يجب التقيد باملواصفات التالية: -

 بساطة ووضوح اللوحات االشهارية ➢

 ة. عدم تغطية تجهيزات االنار  ➢

 ستر او اخفاء لوحات تثبيت او تركيب اللوحة االشهارية.  ➢

يجب ان تكون اللوحة االشهارية مصنوعة من مواد مستديمة، ويجب ان يتم السهر على صيانتها ونظافتها بصفة مستمرة  ➢

 من طرف املستفيد من الرخصة.

اقبة كل االشغال والتجهيزات التي يقوم بها  -  املستفيد. تتمتع الجماعة بحق مر

عند االنتهاء من استغالل اللوحة االشهارية يجب العمل على ازالتها وارجاع املوقع امى الحالة التي كان عليها وذلك فور انتهاء املدة   -

 املحددة في الرخصة. 
 

 اللوحات التشويرية:  -2
 ال يمكن الترخيص لوضع أكثر من أربع لوحات تشويرية.   -

 التشوير من أكثر من واجهتين ملتصقتين الواحدة باألخرى. ال يمكن ان تتكون لوحة  -

او    يسمح بوضع لوحات التشوير بمقاطع الطرق او املنعرجات من دون ان تحجب الرؤية عن االشارات الضوئية او عالمات املرور  -

 (  Panneaux de jalonnementعالمات تشوير الطرق ) 

يمكن ل جماعة أن تقوم بإنجاز نموذج موحد للوحات التشويرية وأن تعمل على منح أحد أشخاص القانون الخاص من شركات أو   -

أشخاص ذاتيين امتياز انجاز هذا النموذج وتعميمه على جميع املحاور الطرقية بجماعة ملراكش مقابل اداء أتاوة مسبقة لفائدة  

 عني باألمر بتحديد مبلغ خدمة االشهار املخصصة للمستفيدين من هذه العملية. ميزانية الجماعة على أن يتعهد امل

 التاسع والثالثون الفصل  
 يسمح بوضع اللوحات االشهارية:

 اما عموديا او افقيا بالنسبة لواجهة البنايات.  -

 على ارتفاع مستوى املكان الذي يزاول به النشاط التجاري او املنهي -

افقة  استثناء يرخص بوضع   - اللوحات االشهارية الجدارية الكبرى ملستفيد يزاول نشاطه بنفس البناية موضوع الترخيص بعد مو

 مالك االقامة او مسيرها او ساكنيها.

أي   - افقية، ويعتبر  او محل تجاري احداهما عمودية واالخرى  في لوحتين على االكثر لكل مؤسسة  اللوحات االشهارية  يحدد عدد 

 لوحة اشهارية.مجسم ملنتوج تجاري 

" يسمح بوضع لوحة واحدة لكل بناية تجارية بغض النظر عن عدد االنشطة املزاولة بها TOTEMاللوحات االشهارية من نوع "  -

 وتراعي ال جنة املكلفة بالبث في طلبات احتالل امللك العام الجماعي حقوق االستفادة للمعنيين  وتوضع بالقرب من البناية.

 يص بالنسبة للوحة االشهارية املشار اليها في باب املواصفات التقنية اصحاب املهن التالية:  يستفيد من هذا الترخو 

العمومية واملؤسسات  الطبية  - املستشفيات  -االدارات  واملختبرات  الوقود  -املصحات  التامين  -محطات   -األبناء  -مؤسسات 

 . والشركات  الفضاءات التجارية الكبرى  -محطات الوقود -الصيدليات 
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 الفصل األربعون 
أعاله وتمتد مدة الترخيص من  الفقرة األومى من الفصل الثالثون  يمكن الترخيص إلقامة لوحات اشهارية بسياج الورش املذكورة ب

 تاريخ رخصة البناء امى غاية الحصول على رخصة السكن أو شهادة املطابقة أو بطلب من املعني باألمر  

 واالربعون  الفصل الواحد
وطنية او محلية، بناء على   ،باستعمال اعمدة الكهرباء لإلشهار في حالة اقامة مهرجانات، تظاهرات ثقافية، فنية او رياضيةيرخص  

طلب الطرف املنظم وملدة اقامة هذه التظاهرات املذكورة ويمنع إلصاق اإلعالنات االشهارية مباشرة على االعمدة التي تستغل فقط  

 وحات االشهارية. كدعامات حاملة إلطارات الل 

بإزالة االشهار عند انتهاء مدة هذه املهرجانات او التظاهرات. في حالة انصرام املدة دون ازالتها، تقوم الجماعة بذلك    يلتزم املستغل 

 على نفقة املرخص له. 

املؤقت    االحتالل واجبات    ويكون اشهار التظاهرات ذات الصبغة الثقافية أو االجتماعية أو الرياضية أو السياسية الصرفة معفيا من 

 الجماعي.  العامللملك 

 واالربعون  الثانيالفصل  
 التالية: باألماكنمنع وضع االشهار ي

 البنايات ذات الطابع الديني.  ➢

 املعالم االثرية والتاريخية.  ➢

اقع املرتبة.  ➢  املو

 مناطق التراجع للمحافظة على سالمة املرور.  ➢

 والشركات واشارات املرور. امام شعارات البنايات االدارية   ➢

 املقابر.  ➢

 . والتعليميةاملؤسسات العسكرية واالمنية    ➢

 واالربعون  الثالث الفصل  
العام   يرجع للسلطة املحلية صالحية البث في مضمون ومحتوى اللوحات االشهارية، ويجب ان تحترم االعالنات االشهارية النظام 

 املتعلق بالجماعات.  113/14من نون التنظيمي    110طبقا للمادة  العامةوالتقاليد والعادات واال تمس باألخالق 

في   املؤرخ  الشريف  الظهير  بمقتضيات  املستفيد  يلتزم  واللوحات    1938ابريل    06كما  االعالنات  بواسطة  االشهار  بتنظيم  املتعلق 

 واالعالمات والشعارات. 

 واالربعون   الرابع الفصل  
العربية   اللغة  الجماعي بغرض وضع لوحات اشهارية بجعل  العام  للملك  املؤقت  املستفيد من رخصة االحتالل  واالمازيغية يتعهد 

 الحيز االكبر من مساحة اللوحة االشهارية مع ضرورة استعمال لغة سليمة.   تحتل

 واالربعون  الخامس الفصل  
يتعهد املستفيد بإصالح أي اتالف للملك العام الناتج عن وضع او ازالة اللوحات االشهارية على نفقته، وفي حالة عدم القيام بواجبه  

 تحل الجماعة محله مع تغريم املستفيد جراء مصاريف االصالح مع اضافة ذعيرة كما هي محددة بالقرار الجبائي. 

 واالربعون   السادسالفصل  
الجماعة ليست مسؤولة عن األضرار التي قد ت حق باللوحات االشهارية، كما ال تتحمل اية مسؤولية عن االضرار التي قد تسببها  إن  

 هذه اللوحات للغير ويبقى املرخص له املسؤول الوحيد عن هذه االضرار اتجاه الغير. 
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 واألربعون  السابع الفصل  
اللوحة   ،الجماعي   العامللملك  املؤقت    االحتالليتعهد املستفيد من رخصة     اعالم املصالح الجماعية املعنية اسبوعا قبل تركيب 

نوع   من  بالرخصة    «TOTEM»االشهارية  املحدد  وضعها  مكان  من  وللتأكد  تركيبها  أشغال  لحضور  وذلك  التشويرية،  واللوحات 

   والتصميم املوقعي 
 الثامن واالربعون الفصل  

تحدد جماعة مراكش أماكن وضع ركائز تحمل لوحات تشويرية كما هي مبينة في باب املواصفات التقنية، ألجل استغاللها للراغبين  

 في ذلك، مع أداء املستحقات املترتبة عن هذا االحتالل. 

 اخلامسالباب 
 بدون إقامة بناءاجلماعي  العاماملؤقت للملك  رتخيص لالحتاللسحب ال

 التاسع واالربعون الفصل  
تسحب رخص االحتالل املؤقت للملك العام الجماعي قبل انتهاء مدتها في كل وقت وحين وبدون تعويض مع مراعاة مقتضيات املادتين  

 املتعلق بنظام األمالك العقارية ل جماعات الترابية.  19/57القانون رقم  من 24و 23
 

الجماعي بعد إنذار املخالف وعدم استجابته لهذا اإلنذار في ظرف ثالثة أشهر    العام املؤقت للملك    باالحتاللكما يسحب الترخيص  

 على األقل في الحاالت: 

 عدم أداء املستحقات املترتبة عن االحتالل.  ➢

 عدم احترام املساحة املرخص بها. ➢

 عدم تقدم املستفيد بطلب تجديد الرخصة.  ➢

 ( من هذا القرار التنظيمي. 25العشرون ) عدم التقيد بمقتضيات الفصل الخامس و  ➢

 خرق مقتضيات البنود املضمنة بالرخصة.  ➢

 تغيير النشاط التجاري.  ➢

 تولية الرخصة او التنازل عنها لفائدة الغير.  ➢

 اقامة بناء. ➢

 مضمون املادة االشهارية" بالنسبة للوحات االشهارية. -حجم اللوحة –كل تغير شمل "مكان الترخيص   ➢

 ة العامة ذلك.إذا اقتضت املص ح ➢

 إذا قرر املستفيد التخلي عن نشاطه.  ➢

 دسالباب السا
 مراقبة احتالل امللك العام اجلماعي بدون إقامة بناء

 الفصل الخمسون 
اقبين الجماعيين املحلفين تناط بها مهمة  اقبة تحدث بقرار تنظيمي فرقة للمر تنفيذ قرارات رئيسة جماعة مراكش في مجال  مر

 الجماعية. الشرطة اإلدارية 

اقبة مدى احترام التراخيص املسلمة للمستفيدين بغرض االحتالل املوقت للملك العام  الجماعي وذلك  تختص هذه الفرقة بمر

 املتعلق بنظام األمالك العقارية ل جماعات الترابية.  57.19من القانون  26دة طبقا للما
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يقوم االعوان املحلفون في عين املكان من التأكد من مدى احترام شروط الترخيص وفصول هذا القرار التنظيمي وتحرير محاضر  

الزجرية األخرى  جراءات ك العام الجماعي وكذا في اإل في التعويض عن االحتالل الغير قانوني للملاملخالفات املضبوطة والتي تعتمد 

 املمكن تطبيقها في مواجهة املخالفين حسب القوانين واألنظمة السارية املفعول.  

 لسابعالبـاب ا

 أحكام ختامية

 والخمسون  الواحدالفصل  
الجماعي  العاماملؤقت للملك  االحتاللعلى املستفيد من الرخصة االلتزام باحترام مقتضيات هذا القرار التنظيمي، مضمون رخصة 

 وكذا الوثائق املرفقة واملستندات. 

 والخمسون  الثانيالفصل  
سواء عن طريق اإلتالف أو رمي األزبال    العامتطبق غرامات بناء على القوانين الجاري بها العمل في حق كل من ي حق ضررا بامللك  

 والنفايات وغير ذلك. 

 والخمسون  الثالث الفصل  
املساحة املخصصة للعموم يجب أن تكون خالية من أي حاجز أو مانع أو عائق لحركة املرور سواء أمام املحالت التجارية أو اإلقامات  

 أعاله.في هذا الشأن طبقا للضوابط القانونية املشار إليها   وتطبق غرامات السكنية 
 والخمسون  الرابع الفصل  

يتعهد املستفيد بأداء جميع املصاريف ومختلف الرسوم والضرائب والواجبات املترتبة عن هذه الترخيصات السابق ذكرها، طبقا  

 والقوانين املعمول بها. ملقتضيات القرار الجبائي

 والخمسون  الخامس الفصل  
امللك   التنظيمي، يتوجب على مستغلي  لهذا القرار  تاريخ    أشهر تهم داخل اجل ستة  الجماعي تصحيح وضعي  العامطبقا  ابتداء من 

 دخوله حيز التنفيذ وينشر بالجريدة الرسمية ل جماعات الترابية وعلى املوقع االلكتروني لجماعه مراكش.  

 والخمسون   السادسالفصل  
تخضع   النباتات  وبيع  والعصير  املأكوالت  جلسات  باستغالل  الترخيص  فإن  لفنا  جامع  ساحة  لخصوصية  القرار  نظرا  ملقتضيات 

 التنظيمي لساحة جامع لفنا والذي ينظم استغالل هذه الساحة.
 

 والخمسون  السابع الفصل  
 يعهد بتنفيذ مضمون هذا القرار التنظيمي امى كل من املصالح الجماعية والسلطة املحلية كل في دائرة اختصاصه. 

 
 ....................................... مراكش يف: 

 مجلس جماعة مراكشرئيسة  

 

 

 

 

 

 عامل عمالة مراكش   والي جهة مراكش أسفي
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 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

 ينظم االستغالل املؤقت للملك العمومي بمراكش. بعد إنصاتكم لنص تقرير ال جنة حول النقطة، األمر يتعلق بقرار جماعي 

 واآلن باب املناقشة مفتوح. 
 

 عضو المجلس الجماعي عبد الرحيم تق تق  السيد

 من جدول أعمال هذه الجلسة؟  7و 6، 5أوال أنا ال زلت أتساءل لم تم حذف النقط 
 

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

بالنسبة للنقط التي ذكرتها أنني كنت رئيس الجلسة في الجلسة األومى للدورة حينما قررنا تأجيلها إمى دورة   أذكرك السيد تق تق 

مقرر   على  االطالع  ويمكنك طلب  باملوضوع،  املرتبطة  التعويض  مبالغ  تحديد  بغية  للتقييم  اإلدارية  ال جنة  انعقاد  حين  إمى  الحقة 

 التأجيل. 
 

 لمجلس الجماعي عضو اعبد الرحيم تق تق  السيد

بخصوص هذه النقطة، هل القرار املزمع وضعه قرار تعديلي أم قرار جديد؟ إذا كان هذا القرار جديد فما وضعية املستغلين 

 الحاليين أمام هذا القرار؟  
 

 عضو المجلس الجماعي خليل بولحسن  السيد

أنه أن ينظم احتالل امللك العام بمدينة مراكش هذه النقطة نوقشت باستفاضة أثناء اجتماع ال جنة، فهو قرار جد هام من ش

املعالم   االشهارية ومن ضمنها  اللوحات  تثبيت  فيها  يمنع  األماكن  القرار مجموعة من  في  لكن جاء  املداخيل،  رفع  في  مما سيساهم 

الباشا السيد  أغتنم فرصة تواجد  الرسمية وغيرها، وهنا  الدينية واملؤسسات  افق  ألرفع ملتمس محاربة    التاريخية واألسوار واملر

ظاهرة أضحت تس يء إمى بعض مناطق جماعة مراكش وهي تشويه املعالم العمرانية لعدد من املساجد باالحتالل العشوائي للملك  

العام الذي تسببت فيه املقاهي بتطاولها على حرمة الحائط الجميل للمساجد، حيث نجد لوحات إشهارية للمأكوالت على حائط 

من جمالية املدينة ورونقها    %50على ذلك مسجد تالوجت، فاملسجد مؤسسة دينية ال بد لنا من احترامها وتمثل  املسجد وكمثال  

وتعبر بشكل جلي عن حضارتها اإلسالمية، وال يمكن أن نسمح بأن يتم تشويهها بهذا الشكل، لذلك أطلب من السلطة املحلية التدخل  

نا العاجل لحل هذا االشكال، كذلك على مصالحنا الجماعية أن تمتنع عن منح تراخيص احتالل امللك بواجهات املساجد، ألن تاريخ

 معروف فاملحالت التجارية املنبثقة عن املساجد تقتصر على املكتبات وبعض املحالت املحدودة النشاط. 
 

 عضو المجلس الجماعي عبد الصادق بيطاري   السيد

 هذا املوضوع عرف نقاشا طويال خالل اجتماع ال جنة، لذلك أقترح السيد الرئيس املرور مباشرة إمى عملية التصويت. 
 

 عضو المجلس الجماعي الواحد الشافقي  عبد  السيد

ال بد أوال أن ننوه بدور السلطة املحلية في تحرير امللك العمومي، كذلك أنوه بمجهودات السيد النائب املكلف بالقطاع والسيد  

نة، وعليه  رئيس القسم، استغالل امللك العمومي يعود على الجماعة بمداخيل هامة، لكن رغم ذلك القسم املختص يحتاج إمى الرقم

 أطلب تخصيص منصة محينة لضبط االستغالل املؤقت للملك العمومي. 
 

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

 الكلمة للسيد رئيس قسم املمتلكات الجماعية لإلجابة على تساؤل السيد تق تق. 
 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية هشام بل الحوتي   السيد

املادة   مقتضيات  أن  على  التذكير  يجب  تق،  تق  السيد  تساؤل  على  رقم    100إجابة  التنظيمي  القانون  املتعلق    113.14من 

رئيس الجماعة يمنح الرخص أو القرارات الفردية الحتالل امللك العام بناء على قرار تنظيمي يتم اعتماده بالجماعات تنص على أن  

رقم   القانون  مقتضيات  وكذلك  النقطة،  موضوع  مع  ينسجم  وهذا  الجماعي،  املجلس  طرف  أمالك    57.19من  بنظام  الخاص 

ا القانون نجده ينص على أن رئيس املجلس الجماعي يمنح قرارات  الجماعات الترابية ففي باب احتالل امللك العام الجماعي من هذ

 احتالل امللك العام بناء على قرارات تنظيمية يتم اعتمادها من طرف املجلس الجماعي. 
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إذن القرار موضوع النقطة وثيقة مرجعية تستلزم مصادقة املجلس الجماعي حتى تصبح االطار املنظم ملنح الرخص الفردية 

 لك العمومي. الحتالل امل

من القرار  موضوع    55أما بخصوص مالءمة مقتضيات القرار التنظيمي مع وضعية املستغلين الحاليين، أحيلكم على الفصل  

طبقا لهذا القرار التنظيمي، يتوجب على مستغلي امللك العام الجماعي تصحيح وضعيتهم داخل اجل    النقطة الذي ينص على ما يلي: "

ت من  ابتداء  أشهر  لجماعه  ستة  االلكتروني  املوقع  وعلى  الترابية  ل جماعات  الرسمية  بالجريدة  وينشر  التنفيذ  حيز  دخوله  اريخ 

 ". مراكش
 

 عضو المجلس الجماعي محمد نكيل  السيد

املضمنة في الفصل الخامس من القرار املتعلقة باستغالل امللك العمومي لغرض تجاري نجد فيها لجنة    2بالرجوع ل حالة رقم  

منبثقة عن قسم املمتلكات الجماعية وهنا أقترح إشراك املقاطعات في هذه ال جنة بحكم ممارستها لسياسة القرب، وأيضا ال يمكننا  

متر مربع الستغاللها خارج املحل وهي حالة متواجدة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وقد    180متر مربع أن نمنحه    20ملحل مساحته  

النائب املكلف بالقطاع واملسطرة آخذة مجراها، وأخيرا أنوه باملجهودات التي يبذلها أعضاء املكتب املسير  ناقشت املوضوع مع السيد  

 وأشكرهم على تواصلهم الدائم مع أعضاء املجلس. 
 

 م حوظة: في هذه األثناء عادت السيدة رئيسة املجلس الجماعي إمى القاعة لترأس الجلسة. 
 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

شكرا على تدخالتكم القيمة في املوضوع، إذن وإن لم يتبق أي متدخل حول النقطة، أقترح عليكم املرور إمى عملية التصويت  

اقبة استغالل امللك ال  عمومي. مع تضمين التعديل املقترح من طرف السيد نكيل بإشراك املقاطعات في لجنة مر
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 جمللس مجاعة مراكش: 21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الثالثونالنقطة 

 . 2022دعم مشاريع التعاونيات برسم السنة املالية 

                                   

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

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

 لتالوة التقرير املتعلق بها.   املجتمع املدني

 

 لمدني رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع ا  خليل بولحسنالسيد 
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العاادياة لشااااااااااااهر  طبقاا للمقتضااااااااااااياات القاانونياة والتنظيمياة الجااري بهاا العمال، وفي إطاار تحضااااااااااااير النقط املادرجاة في جادول اعماال الادورة  

املوجهة للساااااااااادة أعضااااااااااء املجلس ل حضاااااااااور واملشااااااااااركة في    2022/ 09/ 19بتاريخ  16205ملجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2022أكتوبر  

 الثالثاءيوم    املذكور   انعقد االجتماع،  بالشااؤون الثقافية والرياضااية والتنمية االجتماعية وإشااراك املجتمع املدنياملكلفة    أشااغال اجتماع ال جنة

خليل صاااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصااار البلدي شاااارع محمد الخامس برئاساااة السااايد  العاشااارة والنصااافعلى السااااعة  2022  أكتوبر  04

 النقط اآلتية: لتدارس  ال جنة، وذلك  ةرئيس  بولحسن

   بتاريخ    البث في قبول  :10النقطة رقم في موضوع تسمية الفضاءات الثقافية بمراكش    2022شتنبر    12عريضة مقدمة من جمعية مسرح أرلكان 

 .فنانين ومثقفينبأسماء 

   رقم بتاريخ  قبول  البث في    :11النقطة  للفنون  بابا  لمدينة    2022شتنبر    12عريضة مقدمة من جمعية افوس  الالمادي  التراث  في موضوع حماية 

 مراكش

   2021ماي    المتخذ خالل الدورة العادية لشهر  2021ماي    06بتاريخ    541/05/2021الغاء مقرر مجلس جماعة مراكش عدد    :14النقطة رقم  

قا والقاضي بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء المغرب لتخصيص مقر المكتب الصحي دار البارود ساب

 كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة والصغرى.

   رقم للتنمية    :26النقطة  اإلقليمية  اللجنة  بين  شراكة  اتفاقية  على  الحي  المصادقة  الثقافي  المركز  تجهيز  مشروع  حول  مراكش  وجماعة  البشرية 

 المحمدي. 

  الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش و مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.  :27النقطة رقم  

  2022دعم مشاريع التعاونيات برسم السنة المالية  :30النقطة رقم . 

   رقم المالية    :31النقطة  السنة  برسم  جماعة مراكش  بتراب  الناشطة  المدني  المجتمع  على ضوء   2022البث في مقترحات دعم مشاريع جمعيات 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.  235مسطرة ابداء الرأي المنوطة بالمقاطعات طبقا للمادة 
 

   السادة: اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 لحسن حبيبو، فاطمة شوتين، أمينة املغاري القصري، عبد الصادق بيطاري، البشير جوهر، مريم العرابي، رحيلة الغمراوي. 
 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
، ي. املصطفى مطهر، عبد الصادق بوزاهر، حمزة الحداوي، رقية العلوي حاجب، السعيد ايت  أحمد خوبة، فؤاد حاجبي، رشيدة لشهابي، الحبيب امهيدرة

 املحجوب. 
 

 : السادة المجلس مكتب   االجتماع من أعضاء وحضر 

 النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    محمد االدريس ي

 الجماعي ملراكشالنائب الثاني لرئيسة املجلس  :    عبد هللا الفجامي

 النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    خديجة بوحراش ي 

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عتيقة بوستة

 النائب التاسع لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    كمال ماجد 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة:   وواكب االجتماع *
 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :    عبد العزيز األمري 

 رئيس القسم الثقافي والرياض ي :    الحسين الزواق

 رئيس املص حة الثقافية :   عبد الجليل ايت ب خير 

 عن القسم الثقافي والرياض ي :    عادل نزار 

 االجتماعيعن قسم العمل  :    محمد انحيلى 

 عن قسم العمل االجتماعي :    حياة البصري 

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي
 
 

   :كما حضر من ممثلي فعاليات المجتمع المدني السيدان*
 رئيس جمعية أفوس بابا للفنون  :     محمد بن املقدم

 رئيس جمعية مسرح أرلكان  :    عمر الجدمي
 

 

 

 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  30النقطة رقم 

 .2022دعم مشاريع التعاونيات برسم السنة املالية 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء الحاضرين من الوثائق املتعلقة بها، قام السيد رئيس ال جنة بتالوة 

 ورقة تأطيرية في املوضوع كما هي مرفقة بالتقرير. 

عوض    نقطة  67ى  على ضرورة خفض معدل القبول ام  عقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث أعرب السادة األعضاء

درجة  ،  صيغة املشاريع   : ن أغلب املشاريع املقدمة تبدو متقاربة جدا من حيثأو ذلك بهدف توسيع قاعدة املستفيدين، مؤكدين على    70

خاصيات حاملي املشاريع، داعين في  كذا  ملوارد البشرية املوظفة في هذه العملية و ، اتشجيعها لألنشطة املدرة للدخل و خلق فرص الشغل

، معبرين  إمى برمجة تكاوين مختلفة لفائدة هذه التعاونيات سعيا للرفع من مقدرتها على تهييئ و تدبير املشاريع املقدمة من لدنها  الوقت ذاته

 منه. ستفيدين لهذه التعاونيات بهدف توسيع قاعدة امل  لدعم من االعتماد املامي املخصص مستقبال رغبتهم في الرفع   عن

الدعم املبرمج  هذا  االتفاق على توزيع    حيث تم  وتأسيسا على ما سبق، اقترح السادة األعضاء تعديالت على الئحة دعم التعاونيات،

درهم   30.000أي  فما فوق بالتساوي    100على    67على التعاونيات الحاصلة على معدل    درهم  1.500.000  والبالغ   2022برسم السنة املالية  

افقتها على دعم التعاونيات برسم السنة املالية  تعاونية الواحدة، وعليه  لل بالكيفية املوضحة في الجدول املرفق،    2022أبدت ال جنة مو

 رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصية اآلتية: 

 التماس الرفع من مبلغ الدعم املخصص للتعاونيات مستقبال.  ✓
 

 رئيس ال جنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية            

 والتنمية االجتماعية واشراك املجتمع املدني      

 خليل بولحسن
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، تلق 2022غشت  31الى    2022غشت    15جماعة مراكش في الفترة املمتدة من    أطلقتهاعالن دعم التعاونيات التي  بعد   

على   الدعم  طلبات  ملفات  من  مجموعة  الجتماعي  العمل  بتاريخ    إثرهاقسم  اجتماعين  األولي  النتقاء  لجنة  عقدت 

 .2022/ 20/ 28و 2022/ 09/ 20

بالتعاوني  الخاص  التركيبي  الجدول  على  الطالع  تم  األول  الجتماع  العمل خالل  قسم  قبل  من  إعداده  تم  الذي  ات 

الجتماعي، كما تم التذكير أيضا بمختلف بنود كناش التحمالت خاصة في جانبهما التنظيمي واملالي حيث تم الوقوف عند  

درهم، وهو ما قد    1.500.000في مقابل اعتماد مالي ل يتعدى    ملفا  96امللفات املتوصل بها من قبل القسم والبالغ عددها  

رح صعوبة في توزيع هذا املبلغ املالي خاصة وأن الفصل الرابع من كناش التحمالت قد حصر الدعم املالي املخصص لهذه  يط

 درهم كحد أدنى.  30.000درهم كحد أقص ى و 50.000التعاونيات في حدود 

املتعلقة بالتعاونيات  هذا، وخالل الجتماع الثاني تقدم قسم العمل الجتماعي بجدول ترتيبي يتضمن مختلف البيانات  

تعاونية    13النظر في إمكانية استبعاد    اإلطارتعاونية وكذا طبيعة مشاريعها املقدمة، مقترحا في هذا    96املعنية والبالغ عددها  

 نظرا لتواجدها خارج تراب جماعة مدينة مراكش ليتم بعد ذلك دراسة كل ملف على حدى وفقا للمعايير التالية:

 ملقدم طبيعة املشروع ا -

 خاصيات املستفيدين  -

 ميزات حامل املشروع -

 مدى قابلية املشروع للتحقق والنجاز  -

 صيغة املساهمة املالية لحامل املشروع  -

الدعم، وحجم   الستفادة من  في  الراغبة  التعاونيات  إلى عدد  وبالنظر  والنقاشات  التدخالت  وبعد سلسلة من  هذا، 

كمعدل للحصول على الدعم املذكور    100/    70ب فقد ارتأت اللجنة اعتماد معدل    العتماد املالي املخصص لهذا الجان

 حسب الالئحة أسفله واعتماد توزيع الدعم املالي على الشكل التالي:  

 نقطة  89و 70درهم للتعاونيات الحاصلة على تنقيط بين  30000مبلغ  -

بين   - ما  و   50000مبلغ  للتعاونيات    40000درهم  تنقيط  درهم  الولوية   90الحاصلة على  إعطاء  مع  فما فوق  نقطة 

 للمشاريع الحرفية األكثر تضررا والتي تمثل الخصوصية املجالية للمدينة. 

 المملكــة المغربيـــة 

 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش آسفي 

 عمالة مراكش

 جماعــــة مراكــــش

 المديرية العامة للمصالح

 قسم العمل االجتماعي  

 مصلحة الشؤون االجتماعية 
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مبلغ الدعم املقرتح 
 مستوى اللجنةعلى 

 مالحظات

اقتناء املستمر  السنوي  والتكوين لإلنتاج التعاونية دعم وفتلة  إبرة تعاونية 1 تم دعم هذه التعاونيات األربعة من باب   30000 لم تمنح 67 تجهيزات  و

خفض توسيع قاعدة االستفادة، وبالتامي 

على  70نقطة عوض  67معدل القبول امى 

100 . 

 30000 لم تمنح 68 تقليدية مختلفة وتصاميم النحاس على النحت املعادن  فن تعاونية 2

 30000 لم تمنح 68 العمل  بمعدات ل حدادين السالم تعاونية تجهيز  ل حدادين  السالم تعاونية 3

 30000 لم تمنح 69 اإلنتاج  لتطوير  جديدة ومعدات  االت اقتناء والخياطة للطرز  القدوة الحرفية التعاونية 4

  30000 30000 70 التراثوسيلة تنموية ملحاربة البطالة واملحافظة على  النقش على الجبص تعاونية األندلس لحرف املعمار التقليدي 5

  30000 30000 70 املرأة الحرة ل خياطة والطرز والتكوين تعاونية بيت املرأة ل خياطة والطرز  6

  30000 30000 70 مشروع شهيوات زهرة تعاونية شهيوات زهرة  7

  30000 30000 71 والتسويقاإلنتاج   تعاونية الفوز للنماء  8

  30000 30000 72 تجهيز الورشة بالتجهيزات الضرورية  عاونية نجوم الفرحت 9

  30000 30000 73 تجهيز ورشة نموذجية بالجلد باملواد األوبية  تعاونية ديدي أرث  10

  30000 30000 73 االدماج االقتصادي من التكوين امى التسويق تعاونية فن الطبخ  11

  30000 30000 74 ادماج وتهيل الصانع التقليدي  تعاونية نساء اقبور الشو الحرفية  12

  30000 30000 74 الزاز املراكش ي  تعاونية فن الدزاين للتأثيث والديكور  13

  30000 30000 74 تثمين وصناعة الحلويات الشعبية  تعاونية كوبا تافرنوت  14

  30000 30000 75 تجهيز ورشة للنجارة  التقليدية  تعاونية النصح  للصناعة 15

  30000 30000 76 رفية انتاجا وتوسيقاحمن أجل مساندة املرأة ال تعاونية آفاق حرفية  16

  30000 30000 76 اقتناء الة متعددة االختصاصات في النجارة تعاونية تخزريت  17

  30000 30000 76 البديل  والطب والتجميلتجهيز ورشة لحالقة  البهاء و التصر  18

  30000 30000 77 اقتناء االت ومعدات جديدة لتطوير وتحسين الدخل  تعاونية املحب امل في هللا 19

  30000 30000 77 كوب أيادي الخير  تعاونية أيادي الخير  20

  30000 30000 77 املساحات الخضراء وتزيين الحدائق إلصالحاقتناء االت ومعدات  تعاونية جاكارندا  21

  30000 30000 78 توسيع الورشة من خالل شراء املواد األولية تعاونية حرفي البهجة للمصنوعات الجلدية 22

  30000 30000 78 شراء معدات ل خياطة والطرز  تعاونية اتالش دارتزان  23

  30000 30000 79 للنجارة والتكويناألصالة  تعاونية بودشيش الحمراء للنجارة  24

  30000 30000 79 تجهيز ورشة ل خياطة العصرية والتقليدية تعاونية كوني مبدعة للصناعة التقليدية 25
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الدعم املقرتح مبلغ 
 على مستوى اللجنة

 مالحظات

  30000 30000 79 نساء وهرة الزهور لإلبداع واالبتكار في مجال الخياطة والطرز  تعاونية زهرة الزهور  26

  30000 30000 80 انتاج وبيع املالبس الجاهزة الخاصة بالصناعة التقليدية وتصديرها لألسواق الدولية  تعاونية نسرين للموض ى والخياطة 27

  30000 30000 80 تجهيز ورشة نموذجية ل خياطة والطرز باملواد األولية  تعاونية عزيزية آرث 28

  30000 30000 81 التأطير والتكوين في مجال الجبص  تعاونية األيادي الفنية للنقش على الجبص 29

  30000 30000 81 ل خياطة والطرز باملواد األولية تجهيز ورشة نموذجية  تعاونية أزياء تقليدية وعصرية  30

  30000 30000 81 اقتناء آالت ومعدات جديدة  تعاونية خيوط البهجة 31

  30000 30000 82 اقتناء االت و معدات جديدة لتطوير اإلنتاج   تعاونية نجوى ارت     32

  30000 30000 84 اقتناء معدات تقنية لتحسين و تطوير املنتوج   تعاونية سيدات مراكش   33

  30000 30000 85 تجهيز ورشة بآلة ومواد أولية  تعاونية أيادي الكرم  34

  30000 30000 86 ابرة وخياطة لتطوير الخياطة التقليدية والعصري  تعاونية الفن والتنمية ل خياطة والطرز  35

  30000 30000 86 اقتناء االت ومعدات جديدة  ل خياطة والطرز تعاونية بلدي قفطان  36

  30000 30000 86 تتمة وحدة إنتاجية خاصة باستخراج الزيوت الطبيعية   تعاونية باب بلسم بالدي   37

  30000 30000 89 الدولية دور الشباب في تثمين وتطوير املالبس للصناعة التقليدية وتصديرها لألسواق  تعاونية ثناعة اي جسيف  38

  30000 30000 89 اقتناء آالت ومعدات جديدة لتطوير اإلنتاج  تعاونية بيو طايف  39

  30000 40000 90 التواصل و االشهار والتسويق الرقمي  تعاونية امل مراكش      40

  30000 40000 92 بعد أزمة كورونا في مجال الخياطة والطرز  مشروع اإلنطالقة تعاونية ل خلق للطرز والخياطة 41

  30000 40000 95 إدماج الشباب في العمل التعاوني الهادف  تعاونية الغرزة 42

  30000 40000 95 ابداعات الشباب الصانع  تعاونية مراكش معادن  43

  30000 40000 96 املالبس العصرية والتقليدية خياطة بالدي النتاج تعاونية ثريا أزياء للطرز والخياطة 44

  30000 40000 96 شراء معدات ل خياطة والطرز  تعاونية ايت اعطة الخياطة و الطرز  45

  30000 40000 96 ورشة خياطة املالبس املهنية  تعاونية سراج   46

  30000 40000 97 تجهيزات ومعدات الخياطة   ل خياطة والطرز  االستفادةتعاونية  47

  30000 40000 98 تجهيز املقر بمواد أولية لتسويق منتوجات التعاونية  تعاونية الهام قفطان فاشون ل خياطة والطرز  48

  30000 45000 92 تسويق منتوجات التعاونية لدرازة تعاونية دراز مراكش  49

  30000 45000 95 للمنتوجات الجلدية بمعدات تقنية للرفع من اإلنتاج وتحسين جودة املنتوج تجهيز ورشة  تعاونية فن الجلد 50
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

  إطار بعد إنصاتكم لنص التقرير، أنوه بالعمل الكبير الذي قامت به ال جنة، خاصة وأن املجلس الجماعي ألول مرة يقوم بدعم التعاونيات في  

عليه من طرف السيد الوامي، وهي مبادرة   سابقة وأشر نقطة خاصة استنادا على كناش التحمالت الذي تمت املصادقة عليه من طرف املجلس في دورة 

 حسنة وسنعمل على أن تستمر.

 واآلن باب املناقشة مفتوح. 

 عضو المجلس الجماعي  عبد الصادق بوزاهر   السيد

الصعب أن  بصفتي رئيس فريق املعارضة باملجلس الجماعي، أود أن أشير أن املعارضة تكون في التشريعات أما في املسائل التنموية وسياسة القرب فمن  

يفهمه البعض ألن معارضة املجالس الجماعية لها صبغة خاصة: هل تريد أن تعارض مواطن يود الحصول على كناش الحالة املدنية  تكون معارضا، وهذا األمر لم

ا غير صحيح، ففي  أو آخر يطالب بإصالح حفرة؟ هنا نحتاج ميكانيزمات مفهوم املعارضة، مفهوم قف لنصحح، املواطن يظن أن املقرر هو الذي يجعلنا نشتغل وهذ

أنا فخور بأن أكون رئيس فريا أنوه بعمل السادة النواب وتواصلهم معنا، لذلك  ق املعارضة في جتماعات ال جان نناقش املواضيع ونحل إشكاالت عديدة، وهنا 

 مجلس تترأسه معامي الوزيرة. 

صلب   في  التعاونيات  دعم  ألن  إدراجها  على  املجلس  رئاسة  أحيي  النقطة،  ملوضوع  التنشيط  وبالرجوع  في  يساهم  ألنه  الجماعي،  املجلس  اختصاصات 

 درهم للتعاونية الواحدة. 50.000االقتصادي املباشر، لكن ألتمس رفع مبلغ الدعم إمى 

لها على نا خالوارتباطا باملوضوع أنقل لك السيدة الرئيسة تحيات الصناع التقليدين لسيدي بودشيش فال زلنا نتذكر زيارتك التاريخية للمنطقة التي حصل

 مليون درهم بفضل جاللة امللك، لذلك نتمنى أن تقومي بزيارة أخرى في القريب العاجل.  28دعم قدره 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري   ةالسيد

  فعال نحن هنا لسنا ملعارضة املواطن، بل املجلس الجماعي يناقش سياسة القرب والحياة اليومية للمواطنين وكيفية تحسينها، وأي مقترح من

 فريق املعارضة فهو مقترح مرحب به، وأعدكم أنني سأزور منطقة سيدي بودشيش مجددا. 

 عضو المجلس الجماعي  عبد الصادق بيطاري   السيد

  ة عرفت نقاشا مستفيضا أثناء اجتماع ال جنة، وأنا مع ملتمس الرفع من مبلغ الدعم خاصة وأن الطبقة الشعبية من املواطنين هي التي تنش ئأوال النقط

 التعاونيات، لكن أقترح مستقبال اشتراط خبرة سنة تدبير على األقل لدعم التعاونية.

 جنة الشؤون الثقافية وأال يأتينا مقترح مسبق مبني على تنقيط وضعته لجنة االنتقاء األومي.ثانيا كان بودي أال يتم توزيع الدعم إال خالل اجتماع ل

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسن  السيد

ة ة محمودلتوضيح السياق العام الذي أتت فيه نقطة دعم التعاونيات، فهذه أول مبادرة من هذا النوع على مستوى املجلس الجماعي ملراكش، وهي مبادر 

 في إطار فلسفة اجتماعية واضحة لخلق فرص التنمية بمدينة مراكش.

درهم وحد    30.000التحمالت املنظم لهذا املوضوع، حيث نص على حد أدنى للدعم    القانوني الذي أطرنا في وضع مبالغ دعم التعاونيات هو كناش   اإلطار 

 تعاونية. 83تعاونيات ألنها تنشط خارج تراب الجماعة، تبقت لدينا  10تعاونية تم إقصاء  93درهم، وتوصلنا بملفات  50.000أقص ى 

نقطة كحد أدنى ل حصول    70أعطانا معدل    Cو  A  ،Bء عليه تم وضع تصنيف  أما بالنسبة لسلم التنقيط، فقد سبق ل جنة أن صادقت عليه مبدئيا، وبنا

 درهم.  45.000درهم وتعاونيتان اعتمد فيهما مقاربة النوع تم دعمهما بمبلغ   40.000درهم وأخرى  30.000تعاونية منها من تم دعمها ب  46على الدعم، أفرز دعم 

تعاونيات لم تستفد من الدعم، وبناء على طلب السادة األعضاء وبعد أن اتضح أنها  4إمى ملفات  وخالل اجتماع ال جنة وبعد نقاش مستفيض، تم الرجوع

درهم، وبهدف عدم تجاوز االعتماد االجمامي املخصص للدعم تم تعميم مبلغ الدعم على كافة التعاونيات املستفيدة    30.000تعاونيات جادة، تم منح كل واحدة منها  

 درهم.  30.000اونية في تع 50والذي أصبح عددها 

أوص ي بالرفع  وأخيرا، أرفع توصية لرئاسة املجلس الجماعي بتوسيع عضوية لجنة االنتقاء األومي لتشمل أعضاء مجلس ذو خبرة في املجال االجتماعي، كما  

 من مبالغ دعم التعاونيات مستقبال من خالل تعديل مقتضيات كناش التحمالت. 

 س الجماعي  عضو المجلة نسيمة سهيم السيد

 أطلب أن يراعى مستقبال في دعم التعاونيات إشراك مجالس املقاطعات وكافة أعضاء املجلس بالنظر لقربهم من املواطنين والتعاونيات.

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

درهم الذي    1.500.000االنتقاء األومي التي وضعت معايير موضوعية، ومبلغ  أشكركم على تدخالتكم القيمة، وكتجربة أومى أنوه بعمل لجنة  

درهم، وهو أمر سيمكننا من دعم تعاونيات أكثر، وعليه ال بد من مساندة    2.700.000ما قدره    2023سيصبح سنة    2022خصص لدعم التعاونيات سنة  

قطاع االقتصاد االجتماعي والقيام بتقييم ألداء التعاونيات املمنوحة خالل نصف السنة   لجنة االنتقاء األومي مع ضرورة االنفتاح على كافة املتدخلين في

 املقبلة، ومواكبتهم خاصة أنها تجربتهم األومى مع املجلس الجماعي. 

 إذن، وإن لم يتبق أي تدخل في املوضوع، سنمر إمى عملية التصويت حسب مقترح ال جنة الدائمة.
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 21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الثالثونالواحدة والنقطة 
 جمللس مجاعة مراكش:

 

على   2022البث في مقترحات دعم مشاريع جمعيات املجتمع املدني الناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة املالية  

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  235الرأي املنوطة باملقاطعات طبقا للمادة ضوء مسطرة ابداء 

                                   

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع املكلفة بالشؤون الثقافية  بداية، الكلمة للسيد خليل بولحسن رئيس ال جنة  

 لتالوة التقرير ال جنة الخاص بالنقطة.  املدني

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  خليل بولحسنالسيد 
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العاادياة لشااااااااااااهر  طبقاا للمقتضااااااااااااياات القاانونياة والتنظيمياة الجااري بهاا العمال، وفي إطاار تحضااااااااااااير النقط املادرجاة في جادول اعماال الادورة  

املوجهة للساااااااااادة أعضااااااااااء املجلس ل حضاااااااااور واملشااااااااااركة في    2022/ 09/ 19بتاريخ  16205ملجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2022أكتوبر  

 الثالثاءيوم    املذكور   انعقد االجتماع،  بالشااؤون الثقافية والرياضااية والتنمية االجتماعية وإشااراك املجتمع املدنياملكلفة    أشااغال اجتماع ال جنة

خليل صاااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصااار البلدي شاااارع محمد الخامس برئاساااة السااايد  العاشااارة والنصااافعلى السااااعة  2022  أكتوبر  04

 النقط اآلتية: لتدارس  ال جنة، وذلك  ةرئيس  بولحسن

   بتاريخ    البث في قبول  :10النقطة رقم في موضوع تسمية الفضاءات الثقافية بمراكش    2022شتنبر    12عريضة مقدمة من جمعية مسرح أرلكان 

 .بأسماء فنانين ومثقفين

   رقم بتاريخ  قبول  البث في    :11النقطة  للفنون  بابا  لمدينة    2022شتنبر    12عريضة مقدمة من جمعية افوس  الالمادي  التراث  في موضوع حماية 

 مراكش

   2021المتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي    2021ماي    06بتاريخ    541/05/2021الغاء مقرر مجلس جماعة مراكش عدد    :14النقطة رقم  

غرب لتخصيص مقر المكتب الصحي دار البارود سابقا والقاضي بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء الم

 كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة والصغرى.

   رقم الحي    :26النقطة  الثقافي  المركز  تجهيز  مشروع  حول  مراكش  وجماعة  البشرية  للتنمية  اإلقليمية  اللجنة  بين  شراكة  اتفاقية  على  المصادقة 

 المحمدي. 

  المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.  ومؤسسةالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :27النقطة رقم  

  2022دعم مشاريع التعاونيات برسم السنة المالية  :30النقطة رقم . 

   رقم برسم    :31النقطة  جماعة مراكش  بتراب  الناشطة  المدني  المجتمع  المالية  البث في مقترحات دعم مشاريع جمعيات  على ضوء   2022السنة 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.  235مسطرة ابداء الرأي المنوطة بالمقاطعات طبقا للمادة 
 

   السادة: اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 ، أمينة املغاري القصري، عبد الصادق بيطاري، البشير جوهر، مريم العرابي، رحيلة الغمراوي. لحسن حبيبو، فاطمة شوتين
 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
د ايت  يأحمد خوبة، فؤاد حاجبي، رشيدة لشهابي، الحبيب امهيدرة، ي. املصطفى مطهر، عبد الصادق بوزاهر، حمزة الحداوي، رقية العلوي حاجب، السع

 املحجوب. 
 

 : السادة المجلس مكتب   االجتماع من أعضاء وحضر 

 النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    محمد االدريس ي

 النائب الثاني لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عبد هللا الفجامي

 النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    خديجة بوحراش ي 

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عتيقة بوستة

 النائب التاسع لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    كمال ماجد 

 

 2022العادية لشهر أكتوبر الدورة 

 

 جملس مجاعة مراكش



   

166 
 

 9الدورة 
 

 ( 2022 اكتوبر  21 بتاريخ الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة 

 من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة:   وواكب االجتماع *
 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :    عبد العزيز األمري 

 الثقافي والرياض يرئيس القسم  :    الحسين الزواق

 رئيس املص حة الثقافية :   عبد الجليل ايت ب خير 

 عن القسم الثقافي والرياض ي :    عادل نزار 

 عن قسم العمل االجتماعي :    محمد انحيلى 

 عن قسم العمل االجتماعي :    حياة البصري 

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 املجلس عن مص حة إدارة شؤون :    سعد نجاي
 
 

   :كما حضر من ممثلي فعاليات المجتمع المدني السيدان*
 رئيس جمعية أفوس بابا للفنون  :     محمد بن املقدم

 رئيس جمعية مسرح أرلكان  :    عمر الجدمي
 

 

 

 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  31النقطة رقم 

على ضوء مسطرة   2022مشاريع جمعيات املجتمع املدني الناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة املالية  البث في مقترحات دعم  

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  235ابداء الرأي املنوطة باملقاطعات طبقا للمادة 
 

تعلقة بها، ذكر السيد رئيس ال جنة أنه سبق  في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء الحاضرين من الوثائق امل

بتاريخ   استثنائية  أن صادق خالل دورة  ملراكش  الجماعي  مبالغ  2022يوليوز    29للمجلس  املدني  ،  على  املجتمع  دعم مشاريع جمعيات 

لثقافية واالجتماعية  حسب املقاطعات الخمس( ويتعلق االمر بالجمعيات ا  )   2022الناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة املالية  

توزيع مبلغ االعانات املقترحة على الجمعيات املذكورة على ضوء اللوائح املعدة في  والرياضية غلى اساس انه طلب من مجلس كل مقاطعة 

املق بمجلس  الجماعية واملص حة املختصة  املختصة  املصالح  بين  بتنسيق  املدعمة  الجمعيات  االومي ملشاريع  االنتقاء  لجنة  اطعة،  اطار 

افاة مجلس الجماعة    2022والتداول حولها خالل الدورة العادية لشهر شتنبر   للتداول في شأنها   بمداوالت النقطةملجلس املقاطعة، مع  مو

 املتعلق بالجماعات.   113.14من القانون التنظيمي    235طبقا ملقتضيات الفقرة االخيرة من املادة    2022خالل الدورة العادية لشهر اكتوبر  

لكل   املختصة  املصالح  مع  االومي  االنتقاء  لجنة  إطار  في  متوالية  اجتماعات  عقد  تم  ال جنة،  رئيس  السيد  يضيف  لذلك،  وتبعا 

افاة املصالح    2022مقاطعة وتم تيهئ مشروع احيل على كل مقاطعة على حدة، اذ تداولت حوله خالل دوراتها العادية لشهر شتنبر   وتمت مو

 . 2022روع موضوع الدراسة على مستوى ال جنة الدائمة لتحضيره للمجلس التداومي خالل دورة اكتوبر  املختصة بالجماعة باملش

 وتعزيزا لهذه التوطئة العامة، تال السيد رئيس ال جنة ورقة تأطيرية في املوضوع كما هي مرفقة بالتقرير.
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 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش آسفي 

  عمالة مراكش  

 جماعة مراكش  

 المديرية العامة للمصالح 
 

 

2022 

 

235 
 

من طرف جماعة مراكش   2022تم اإلعالن عن طلب مشاريع الجمعيات الثقافية والجتماعية برسم سنة  

 . 2022يوليوز   01يونيو الى غاية  02خالل الفترة املمتدة من 

الى غاية    01من تاريخ    2022والجتماعية برسم سنة  كما تم تمديد فترة طلب مشاريع الجمعيات الثقافية  

 . 2022يوليوز   12

تم املصادقة على املبالغ    2022يوليوز    29وخالل الدورة الستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة بتاريخ  

  الجمالية املالية املخصصة لكل مقاطعة بشأن الجمعيات الجتماعية والثقافية والرياضية، ليتم بعد ذلك 

نائب    : والسادة  السيدات  عضويتها  في  ضمت  والتي  النتقاء  لجنة  على  املذكورة  الجمعيات  مشاريع  عرض 

الثقافية   بالشؤون  املكلفة  اللجنة  رئيس  الرياض ي،  بالقطاع  املكلف  رئيسة مجلس جماعة مراكش  السيدة 

ا  املجلس  رئيسة  نائبة  املدني،  املجتمع  وإشراك  الجتماعية  والتنمية  املكلفة  والرياضية  ملراكش  لجماعي 

الثقافية   األقسام  عن  ممثلين  املقاطعات،  مجالس  رؤساء  السادة  نواب  والثقافية،  الجتماعية  بالشؤون 

الثقافية   الشؤون  قسم  ممثلي  الجتماعي،  العمل  قسم  ممثلي  باملقاطعات،  والرياضية  والجتماعية 

القضائي واملنازعات  القانونية  الشؤون  ممثل قسم  لدراسة  والرياضية،  والصفقات  امليزانية  ممثل قسم  ة، 

 . 2022غشت  04و 03،  02التقارير املالية واألدبية وكذا عملية النتقاء الولي ملشاريع هذه الجمعيات بتاريخ 

للمادة   وطبقا  من    235هذا،  بنسخ  الخمس  املقاطعات  موافاة  تمت  للجماعات،  التنظيمي  القانون  من 

الجمعيات هذه  تهم  التي  دوراتها   الجداول  واملصادقة خالل  دراستها  تمت  حيث  بشأنها،  الرأي  ابداء  بهدف 

 )انظر الجداول رفقته( التالي:على النحو  2022العادية لشهر شتنبر 
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عقب ذلك، وبعد التوضيحات املقدمة واالطالع على اللوائح املعدة طبقا ملداوالت مجالس املقاطعات، فتح باب املناقشة وإبداء  

 قدم السادة مجموعة من املالحظات حول مشاريع الجمعيات املمنوحة حسب املقاطعات جاءت على الشكل التامي:الرأي، حيث 

  

 عدم تسجيل اي مالحظة حول عمل مجلس مقاطعة املنارة وتثمينه. ➢

تصنف ضمن الصنف االجتماعي، تسجيل تحفظ "الجمعية املغربية للشباب الحداثي" على وضعها في الصنف الثقافي وتطلب أن   ➢

 لكن بعد الرجوع إمى ملف الجمعية من طرف لجنة االنتقاء تقرر إبقاؤها في الصنف الثقافي بحكم أن نشاط الجمعية نشاط بيئي. 

  

 . Bفي تصنيف واحد هو   Bو Cعدم تسجيل اي مالحظة حول عمل مجلس مقاطعة جليز وتثمين دمج التصنيفين  ➢

   

 اقتراح الرفع من مبلغ الدعم املمنوح ل"جمعية الشبيبة املدرسية فرع سيدي يوسف بن علي" املتواجدة في الصنف االجتماعي. ➢

  

 للصرف عن سنوات سابقة. تسجيل منح الدعم لبعض الجمعيات رغم عدم إدالئها بالتقريرين األدبي واملامي والوثائق املثبتة  ➢

 التحفظ على دعم "جمعية هيالنة للتنمية البشرية" املتواجدة في الصنف االجتماعي الستغاللها مقر دون دفع واجبات الكراء.  ➢

" وجمعية الشيخ محمد دالل الحسيكة لفن  جمعية مشاعل األجيال للتنمية والتواصلاقتراح الرفع من مبلغ الدعم املمنوح ل " ➢

 لتراث املغربي املتواجدتين في الصنف الثقافي باعتبارهما من أنشط الجمعيات على مستوى املقاطعة. امل حون وا

 " املتواجدة في الصنف االجتماعي ألنها ال تتوفر على مقر. جمعية امل شباب مراكش للتنمية املستدامةالتحفظ على دعم " ➢

  : 

 لنخيل وتثمينه.عدم تسجيل اي مالحظة حول عمل مجلس مقاطعة ا ➢

وتأسيسا على ذلك، وعطفا على مالحظات السادة االعضاء، فقد تم تنزيلها رقميا بإعادة النظر في مبالغ الدعم املخصصة لبعض  

 الجمعيات الناشطة بمقاطعتي مراكش املدينة وسيدي يوسف بن علي على النحو املرفق بالجدول ادناه،   

التعديالت،   ادخال  وبعد  على  وعليه،  افقتها  مو ال جنة  بتراب  أبدت  الناشطة  املدني  املجتمع  جمعيات  مشاريع  دعم  مقترحات 

التنظيمي    235بداء الرأي املنوطة باملقاطعات طبقا للمادة  إعلى ضوء مسطرة    2022جماعة مراكش برسم السنة املالية   القانون  من 

 ة املجلس الجماعي التوصية اآلتية: حسب اللوائح املرفقة بالتقرير، رافعة لرئاس املتعلق بالجماعات

 التماس الرفع من املبالغ االجمالية املخصصة لدعم جمعيات املجتمع املدني مستقبال على مستوى ميزانية الجماعة.  ✓

 املطالبة بتفادي تمديد فترة اإلعالن عن طلب مشاريع الجمعيات مستقبال.  ✓
 

 رئيس ال جنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية            

 والتنمية االجتماعية واشراك املجتمع املدني      

 خليل بولحسن
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 المجتمع المدني المتخذ على مستوى اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك   المقاطعة 

 اجلمعيات الرياضية اجلمعيات الثقافية اجلمعيات االجتماعية

 مراكش املدينة

درهم  30.000الى  (14)رقم  هيالنة للتنمية البشرية لجمعيةالدعم مبلغ  رفعتم  -

املحددة من طرف مجلس املقاطعة شريطة الدلء بوثائق  درهم 25.000عوض 

لجمعية امل مراكش للتنمية  مبلغ الدعم املخصص  تخفيضاملشروع على اساس 

 لعدم توفرها على مقر رئيس ي ( 21)رقم  املستدامة

الدعم    رفعتم    - والتواصل  مبلغ  للتنمية  درهم   20.500الى    (4)رقم  لجمعية مشاعل االجيال 

 درهم. 19.000عوض 

)رقم   لجمعية الشيخ محمد دالل الحسيكة لفن امل حون والتراث املغربيمبلغ الدعم    رفعتم    -

 درهم . 10.000درهم عوض  18.000الى   (7

ات التي كانت ممنوحة  الجمعيمن الدعم املخصص لكافة    1000.00مبلغ    تخفيضعلى اساس  

 درهم ويتعلق المر بالجمعيات ذات األرقام التالية:   18.000ليصبح   درهم 19.000بمبلغ 

جمعية محمد بن الطاهر امنزو لتراث امللحون -2/جمعية الفردوس للتخييم والتنمية املستدامة-1

الشعبية والفلكلو   -3/والفنون  التراث  للثقافة  - 20ر/جمعية  حميتي  - 21/الفني   والبداعجمعية 

- 39/املنظمة املغربية للفتيان الكشافة املندوبية الجهوية مراكش  -34/ادي خشبة الحي مراكشن

الجمعية الوطنية للطفولة -49/جمعية خطوة-40/معية اسهام مراكش للفنون والتراث الوطني ج

مراكش فرع  الجتماعية  للمواط -52/والتربية  الوصال  للموسيقى  -55/نةجمعية  بسمة  جمعية 

 . الفيدرالية الوطنية للتربية والتنمية فرع مراكش-57 /الكناوية والتراث والفن املغربي

 بدون تعديل  

 بدون تعديل   بدون تعديل بدون تعديل   املنارة

 بدون تعديل   بدون تعديل  بدون تعديل  جليز

 سيدي يوسف بن علي

لجمعية الشبيبة املدرسية فرع سيدي يوسف بن من مبلغ دعم املخصص  رفعتم 

درهم املحدد من طرف مجلس  15.000درهم عوض  25.000الى  (18)رقم  علي

 املقاطعة على اساس الحتفاظ بمبلغ الدعم املحدد من طرف لجنة النتقاء الولي .

 درهم تم اقتراح توفيره على الشكل التالي: 10.000على ان الدعم املرفوع ب 

  لجمعية النصر الحسني للمعاقين جسديامبلغ الدعم املخصص  تخفيض  -1

درهم الذي كان ممنوحا من  15.000عوض  10.000بح درهم ليص 5000ب ( 2)رقم 

 طرف مجلس املقاطعة.  

درهم  5.000ب  ( 4)رقم لجمعية الكرامةمبلغ الدعم املخصص  تخفيض -2

درهم علما ان لجنة النتقاء الولي كانت قد   50.000درهم عوض  45.000ليصبح 

ة الى  درهم و تم رفعه على مستوى مجلس املقاطع 32.000خصصت للجمعية 

 درهم  50.000

 بدون تعديل  بدون تعديل  

 بدون تعديل  بدون تعديل  بدون تعديل  النخيل
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 لوائح دعم مجعيات اجملتمع املدني الناشطة مبقاطعة مراكش املدينة

 

 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة مراكش المدينة 

 االجتماعي الصنف 

 درهم  517164,18مبلغ الدعم المتاح: 
 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

مراكش   مقاطعة

 المدينة

مبلغ الدعم المقترح من قبل  

لجنة الشؤون الثقافية  

والرياضية والتنمية االجتماعية  

 وإشراك المجتمع المدني  

 000,00 35 000,00 35 000,00 35 التكوين جمعية التضامن للصم والبكم مراكش 1

 000,00 18 000,00 18 000,00 18 انماء جمعية النور لصباغة الصوف والنسيج 2

 000,00 35 000,00 35 000,00 35 مواكبة  للتنمية البشرية مراكش آسفي  جمعية مبادرة 3

 000,00 25 000,00 25 000,00 25 الشعبي ملدينة مراكش التراثإحياء  للمدينة العتيقة الجمعية املراكشية 4

 000,00 35 000,00 35 000,00 35 مراكش مدينة آمنة بدون مخدرات باركا ادمان  الجمعية الجهوية 5

 جمعية الكوثر للنساء املعاقات جسديا  6
تسيير مركز الكوثر للترويض الطبي  

 والوظيفي 
35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 000,00 25 000,00 25 000,00 25 التربية والسرة  جمعية شروق لتنمية املرأة والطفل والشباب  7

 000,00 18 000,00 18 000,00 18 قافلة قلوب الرحمة للتضامن الجتماعي  والتعاون جمعية االفاق املستقبلية للتنمية  8

9 
جمعية التآخي لتجار ومنهي وحرفيي سوق لال رقية 

 بمراكش 
 000,00 18 000,00 18 000,00 18 تنشيط تحسيس ي وتوعوي 

 ** ** ** تمكين  جمعية البهجة للتنمية  10

 ** ** ** تكوين املعاق في املجال املعلوماتي  املعاقالجمعية املراكشية لحقوق  11

12 
جمعية مساعدة األطفال والنساء املتعايشين مع  

 داء فقدان املناعة املكتسبة

  إليواءمشروع تدبير وتسيير مركز أماني 

املصابين بداء فقدان املناعة املكتسبة  

 السيدا
18 000,00 18 000,00 18 000,00 

 االخوة للتنمية والثقافة واالبداعجمعية  13
برنامج انماء لتنشيط األطفال في وضعية  

 1صعبة دورة 
25 000,00 25 000,00 25 000,00 

 000,00 30 000,00 25 000,00 25 محاربة املخدرات جمعية هيالنة للتنمية البشرية  14

 جمعية اقامة الطالبة القروية  15
القروية اقامة دار الطالبة  وتدبير تسيير 

 مراكش 
18 000,00 18 000,00 18 000,00 

16 
جمعية نساء باب ايالن للتضامن االجتماعي 

 والخيري 

تحسين وضعية النزلء بمؤسسات  

 الرعاية الجتماعية 
35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 000,00 35 000,00 35 000,00 35 قبور الشو التكوين الحرفي لنساء  جمعية أكدال للتربية على املواطنة  17

18 
جمعية سبعة رجال للعشابة االصليين بساحة  

 جامع الفنا

دعم قدرات الجمعيات بساحة جامع  

 الفنا
18 000,00 18 000,00 18 000,00 

 000,00 35 000,00 35 000,00 35 بصمة امل  جمعية بوسكري للتنمية  19

 000,00 25 000,00 25 000,00 25 ادماج الفتيات املنقطعات عن الدراسة  للتنمية البشرية هيالنة جمعية القاض ي عياض  20

 000,00 30 000,00 35 000,00 35 الشباب املدمن  ومساندة مواكبة  جمعية امل شباب مراكش للتنمية املستدامة 21
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 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة مراكش المدينة 

 الثقافي الصنف 

 درهم  943661,97مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 

مبلغ الدعم  

المقترح من قبل  

 لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

  مقاطعة

 مراكش المدينة

مبلغ الدعم المقترح من قبل لجنة  

الشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  

 18000 19000 19000 مهرجان ربيع املدارس الدورة األولى  جمعية الفردوس للتخييم والتنمية املستدامة 1

2 
لتراث امل حون   جمعية محمد بن الطاهر امنزو 

 والفنون الشعبية 
 18000 19000 19000 امللتقى األول لفن امللحون  

 18000 19000 19000 النسخة الرابعة للمهرجان العاملي للفلكلور  جمعية التراث والفلكلور   3

 20500 19000 19000 2رنين املدارس  جمعية مشاعل األجيال للتنمية والتواصل  4

 14500 14500 14500 كرنفال الطفولة والشباب في نسخته الثانية  جينيور للتنمية  جمعية  5

 14500 14500 14500 3ملتقى الرتجال املسرحي الدورة  جمعية فرقة الجبيب املسرحي  6

7 
جمعية الشيخ محمد دالل الحسيكة لفن  

 املغربي   والتراثامل حون 
 18000 10000 10000 لفن امللحون واملوسيقى   الثانيامللتقى املغاربي 

8 
الجمعية املغربية للتنمية االجتماعية والثقافية 

 والرياضية األلفية الثالثة فرع مراكش املدينة

التراث املادي   إلحياءمهرجان الدقة املراكشية 

   والالمادي
10000 10000 10000 

 14500 14500 14500 كرنفال الفرجة للجميع الدورة التاسعة  جمعية السالم املسرحي  9

 10000 10000 10000 الالمادي   للتراثمهرجان جامع الفناء  جمعية بانا لبساط 10

 14500 14500 14500 والفن قافلة الثقافة  جمعية محترف كفاءات مراكش للفن املسرحي  11

 14500 14500 14500 6جامعة الشباب ثقافة وتكوين الدورة  الكفاءات   وتنميةجمعية الوصال للثقافة  12

 فدرالية متطوعي ومتطوعات املسيرة الخضراء  13
فدرالية متطوعي ومتطوعات املسيرة  

 الخضراء
22000 22000 22000 

 10000 10000 10000 ابتسامة طفل   جمعية نور للتنمية   14

 10000 10000 10000 الزي املوحد جمعية فلكلور عيساوة بساحة جامع الفنا  15

16 
جمعية   اليد املغربية للتضامن والتنمية   

 البشرية 

الدورة السادسة ملهرجان أبواب واسوار 

 مدينة مراكش  
14500 14500 14500 

 جمعية ناس مراكش  17
املساهمة في تحقيق الديموقراطية التشاركية 

 بجماعة مراكش  
14500 14500 14500 

18 
الجمعية املغربية تاسع مارس ل خيار  

 الديمقراطي

قدرات  وتنميةالدفاع عن الوحدة الوطنية 

 الشباب على جميع األصعدة 
10000 10000 10000 

افاق 19  جمعية شباب الخير بداية و
الشفهي الالمادي   للتراثمهرجان شباب الخير 

 الدورة الخامسة  
10000 10000 10000 

 18000 19000 19000 الكناوي   للتراث ليالي شعبان  الفني   واالبداعجمعية حميتي للثقافة  20

 18000 19000 19000 مهرجان  نادي خشبة الحي مراكش  21

22 
والتنمية    والسينماجمعية ريحانة للمسرح 

 البشرية 

تنمية الشباب واليافعين في البداع املسرحي  

 مائي يوالسن
14500 14500 14500 

 10000 10000 10000 الزي املوحد الجمعية املراكشية للفن العساوي األصيل  23

 14500 14500 14500 مهرجان الحمراء الوطني للمسرح جمعية نجوم الوفاء للمسرح  24

 14500 14500 14500 عرض مسرحي تحسيس ي  جمعية انا مغربي للتضامن اإلنساني واالجتماعي   25

 14500 14500 14500 امللتقى الربيعي لفن الدراما نجوم الخشبة للمسرح واملوسيقى 26
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27 
جمعية املنار للتربية والثقافة فرع مراكش  

 املدينة
 10000 10000 10000 الحياةاملاء: 

 جمعية اإلخالص للرياضة والتربية والتنمية  28
التحسيس ي والتوعوي للطفولة  الثالثامللتقى 

 والشباب
14500 14500 14500 

 10000 10000 10000 مهرجان مراكش للزي التقليدي   جوهرة الصفاء   29

 10000 10000 10000 املبدع الدورة الولىاأليام التنشيطية للطفل  فرع مراكش املدينة  والثقافةللتربية  ألوانجمعية  30

 14500 14500 14500 حدائق الفن شهرمان للفنون الحية   31

 14500 14500 14500 مهرجان مسرح الرواد   والفنجمعية سمايل )بسمة( للثقافة  32

 10000 10000 10000 ملتقى السالم لفن الحكي   والتنميةجمعية أصداء الشباب للثقافة  33

34 
املنظمة املغربية للفتيان الكشافة املندوبية  

 الجهوية مراكش 

مهرجان ابداعات الفتيان الكشافة في دورته 

 18000 19000 19000 ع ا الثانية تحت شعار الحركة الكشفية فن وابد

 الشعبية   والفنون جمعية العروبة للموسيقى  35
الشعبي املراكش ي في  الحفاض على الثرات

 وسط األشخاص دوس الحتياجات الخاصة 
10000 10000 10000 

36 
  واالعمال واملسرحنجوم الحمراء للفنون 

 االجتماعية  
 14500 14500 14500 والتراث ملتقى الشباب  

 10000 10000 10000   جمعية انا كنبغي جامع الفناء  37

 14500 14500 14500 ملتقى توطين الكتب باملدينة الحمراء  جمعية الكتبيين الحرفيين   38

 18000 19000 19000  والوطنيةاحياء املناسبات الدينية  الوطني   والتراثجمعية اسهام مراكش للفنون  39

 18000 19000 19000 النسخة الخامسة  -قافلة شباب فاعل  جمعية خطوة  40

41 
املنظمة الكشفية املحمدية املغربية محلية 

 مراكش املدينة 
 10000 10000 10000  1مهرجان املدارس الدورة 

 14500 14500 14500 اليام الثقافية املتنقلة بمدينة مراكش  جمعية النادي الثقافي محمد عابد الجابري  42

 14500 14500 14500 السبوع الكشفي  منظمة سواعد الكشفية 43

44 
جمعية رواد األمة للثراث الشفهي وفن الحلقة  

 للفنون الشعبية بمراكش 

املهرجان الوطني األول لفن العيطة الحوزية 

 بمراكش 
14500 14500 14500 

 14500 14500 14500 أيام مراكش الثقافية  مسرح اسوار مراكش الفني 45

 الجمعية املغربية ألصدقاء النخيل  46
جمع وفرز النفايات الصلبة من املصدر وإنتاج  

 14500 14500 14500 السمدة العضوية من مخلفات اشجار النخيل

 10000 10000 10000 الطفولة املبدعة جمعية يااله نسافرو مراكش اسفي  47

 14500 14500 14500 تعريف بحمام الفعل   املراكش ي جمعية نادي االصدقاء لحمام الفعل  48

49 
الجمعية الوطنية للطفولة والتربية االجتماعية  

 فرع مراكش
 18000 19000 19000 قرية اللعاب املطاطية املتنقلة

50 
جمعية الشباب اإلبداع والتنمية املكتب 

 التنفيذي 

الكاديمية الوطنية للتكوين املسرحي 

 1السمعية البصرية الدورة والتقنيات 
10000 10000 10000 

 14500 14500 14500 بهجة من حكايات ساحة جامع لفنا  جمعية بهجة لوتاس 51

 جمعية الوصال للمواطنة  52
األيام الفنية والثقافية والرياضية بالفضاءات  

 العمومية
19000 19000 18000 

 10000 10000 10000 ملتقى الفنون الشعبيىة  جمعية النخلة املراكشية  53

 10000 10000 10000 الحي املبتسم  جمعية بسمة أمل للتنمية والتضامن 54

55 
والفن  الكناوية والتراثجمعية بسمة للموسيقى 

 املغربي
 18000 19000 19000 موسيقى كناوة املاض ي والحاضر

 14500 14500 14500 إنماء لتنمية القدرات الشبابيةأكاديمية  منظمة الكشاف الشعبي مراكش  56

 18000 19000 19000 تكارين في مجال التخييم  الفيدرالية الوطنية للتربية والتنمية فرع مراكش 57



   

173 
 

 9الدورة 
 

 ( 2022 اكتوبر  21 بتاريخ الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة 

 10000 10000 10000 ليالي عاشوراء لفن الدقة املراكشية جمعية رمز الدقة املراكشية  58

 14500 14500 14500 امللتقى الدولي لحوار الفنون والثقافات  املعاصرة جمعية حوار الفنون  59

 10000 10000 10000 اصيل تراثاملحافظة على الطعريجة لكونها  جمعية كنوز الطعريجة للثقافة والتراث 60

61 
جمعية حرفيين الحلقة للفرجة والتراث الشعبي  

 املغربي بساحة جامع الفنا 

هوية الشعوب )الدورة  الثقافة الشعبية 

 لى(و ال 
14500 14500 14500 

 14500 14500 14500 جميعا من اجل األمهات جمعية املهارة للتنمية والتكوين  62

 14500 14500 14500 مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا جمعية أصدقاء املسرح والسينما  63

 جمعية لوغاتوس 64
ومساهمته في تكوين األطر التفعيل املسرحي 

 والتنشئة الجتماعية 
14500 14500 14500 

 14500 14500 14500 مهرجان مراكش الدولي لفرجات الشارع جمعية شوارع الفنون  65

 14500 14500 14500 الطفل والشباب  إلبداعاتملتقى الفتح  جمعية الفتح للتاضامن والتنمية املستدامة 66

 14500 14500 14500 مهرجان مسرح مراكش الثقافي الثقافي مسرح مراكش  67

 

 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة مراكش المدينة 

 الصنف الرياضي 

 درهم  116883,12مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 

مبلغ الدعم  

المقترح من قبل  

 لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

  مقاطعة

 مراكش المدينة

مبلغ الدعم المقترح من قبل لجنة  

الشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  

 000,00 10 000,00 10 000,00 10 11كرة القدم  اكاديمية الهالل لكرة القدم  1

 000,00 10 000,00 10 000,00 10 رياضة ودعم مدرس ي جمعية الوفاء الرياض ي املراكش ي 2

3 
جمعية نسائم األمل للتنمية االجتماعية والثقافية 

 والتكوين
 000,00 10 000,00 10 000,00 10 نادي املدينة العتيقة للتنشيط الرياض ي 

 000,00 10 000,00 10 000,00 10 برنامج لدعم قدرات الطفال  جمعية الكرامة للتنمية البشرية باب دكالة 4

 000,00 14 000,00 14 000,00 14 مدرسة رياضية للطفال   جمعية قوة الشباب  5

 000,00 14 000,00 14 000,00 14 التنشيط الرياض ي أساس التنمية جمعية الصفوة الرياضية  6

7 
جمعية الرياضية ملشجعي نادي الكوكب الرياض ي  

 املراكش ي 
 000,00 14 000,00 14 000,00 14 دوري ولي العهد المير مولي الحسن

اقبين بالعصبة الجهوية مراكش اسفي 8  جمعية املر
الحد من الشغب داخل امليادين  

 الرياضية
10 000,00 10 000,00 10 000,00 

 جمعية مراكش فوت 9
تطوير مدرسة تكوين الفئات السنية  

 منضوية تحت لواء العصبة 
14 000,00 14 000,00 14 000,00 

 000,00 10 000,00 10 000,00 10 منحة لتسيير مدرسة لرياضة كرة القدم  جمعية الزرايب للتنمية البشرية  10
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 لوائح دعم مجعيات اجملتمع املدني الناشطة مبقاطعة املنارة

 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة المنـــــارة

 الصنف االجتماعي 

درهم  1245895,52مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

 المنارة  مقاطعة

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة  

المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية  

والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع  

 المدني  

 000,00 40 000,00 40 000,00 40 شاحنة او خيمة القرب للتبرع والدم جمعية النخيل لواهبي الدم  1

 000,00 25 000,00 25 000,00 30 تجهيز ورشة الخياطة  جمعية االبداع للتنمية   2

 جمعية صنعة ايدي للمرأة الحرفية  3
جهيز ورشة الطبخ والحالقة والتجميل ت

 والخياطة 
30 000,00 25 000,00 25 000,00 

 0,00 0,00 0,00 تسيير مركز صلة وصل من اجل اإلعاقة جمعية صلة وصل من االعاقة  4

5 
جمعية الكفاح ملحاربة القرقوبي ودعم ضحايا  

 املخدرات
 000,00 40 000,00 40 000,00 40 التحسيس والتوعية بأضرار املخدرات

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 الخياطة املتطورة جمعية جود للمرأة والطفل والتضامن االسري  6

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 السر املعوزة تأهيل جمعية مفتاح الخير للتنمية   7

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 عن الدراسة  ن طعيقفرصة ثانية / ادماج املن للتنمية والتضامن جمعية االيادي املخلصة  8

 000,00 25 000,00 25 000,00 16 السوسيو اجتماعي تنموي  واالحسان العيادي  جمعية الخير  9
 000,00 12 000,00 12 000,00 16 تكوين وتأهيل املرأة الحرفية في وضعية صعبة جمعية البشرى للصانعات التقليديات بمراكش 10
 000,00 25 000,00 25 000,00 30 شباب اليوم مستقبل الغد  جمعية شباب بلوس لتنمية شاملة وغد أفضل  11

 000,00 40 000,00 40 000,00 40 يوم اليتيم سيدي غانم للتنمية  جمعية شباب 12

 000,00 40 000,00 40 000,00 40 قوافل صداقة  جمعية صداقة لالعمال االجتماعية 13

 000,00 25 000,00 25 000,00 16 من اجل اسرة متماسكة  النهضة للبيئة والتنمية جمعية حي 14

15 

االجتماعية ل حرفيين والحرفيات  جمعية الشؤون 

لذوي االحتياجات الخاصة واالسوياء لجهة 

 مراكش آسفي 

 000,00 40 000,00 40 000,00 30 غير مسمى 

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 الحلويات املغربية والطبخ املغربي جمعية نهى للتواصل االجتماعي  16

 جمعية النور والعرفان  17
الجتماعية والتنموية لجمعية دعم األنشطة 

 000,00 40 000,00 40 000,00 30 النور والعرفان 

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 تأهيل وابداع الصانعات  جمعية املصطفى للصانعات التقليديات  18

19 
جمعية األعمال االجتماعية للموظفين 

 املكفوفين وضعاف البصر 
 000,00 12 000,00 12 000,00 16 البصر  فتكوين املوظفين املكفوفين وضعا

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 الخياطة املغربية  جمعية الصداقة للتنمية البشرية  20

 جمعية آفاق الخير 21
الرفع من مستوى التربية والتكوين ومحاربة 

 الهدر املدرس ي 
16 000,00 12 000,00 12 000,00 

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 التكافل الجتماعي، املواطنة والسلوك الجتماعي  الوطني بمراكش جمعية متقاعدي االمن  22

 000,00 25 000,00 25 000,00 30 الكشف املبكر عن مرض الزهايمر جمعية أمال مغرب الزهايمر  23

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 الزربية الوزكيتية  جمعية الفتح للصانعات التقليديات  24

 مؤسسة السالم لالنماء االجتماعي  25
مبادرتي لتعزيز قدرات الفاعلين 

 الجتماعيين
16 000,00 12 000,00 12 000,00 



   

175 
 

 9الدورة 
 

 ( 2022 اكتوبر  21 بتاريخ الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة 

 000,00 25 000,00 25 000,00 30 تسيير قاعة املوارد والدعم  جمعية العهد الجديد لألشخاص املعاقين  26

 000,00 40 000,00 40 000,00 40 إفطار الصائم والتضامن جمعية املسيرة للتنمية  27

 للبيئة والتنمية جمعية اناروز  28
تأهيل نساء وفتيات السر املعوزة لولوج سوق  

 الشغل في مجال الحلويات واملخبوزات
30 000,00 25 000,00 25 000,00 

 000,00 25 000,00 25 000,00 30 آفاق جمعية شباب مراكش للتنمية  29

 000,00 25 000,00 25 000,00 16 الشباب واملخدرات آثارها على املجتمع وسبل العالج جمعية الهدف للتنمية املستدامة 30

 000,00 25 000,00 25 000,00 16 ملشاريع مدرة للدخل  املرأة تأهيل الفقيرة  باألسرةجمعية الرحمة للعناية  31

32 
البشرية والرعاية جمعية الياسمين للتنمية 

 االجتماعية 
 000,00 12 000,00 12 000,00 16 الخمالت الطبية والتحسيسية 

 000,00 12 000,00 12 000,00 16   واملسنين العجزة  جمعية العرفان للتنمية واالزدهار   33

 000,00 25 000,00 25 000,00 30   لإلعاقةاملهرجان الجهوي األول  ملتقى الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة  34

 0,00 0,00 0,00 تمويل الحفالت واملناسبات   النسيم للتنمية والرعاية االجتماعية  35

36 
جمعية افاق تنموية للتنمية االجتماعية 

 والثقافية واملجالية 

مشروع ادماج الطفل في وضعية إعاقة في 

 مجال التربية الدامجة
40 000,00 40 000,00 40 000,00 

37 
ذوي االحتياجات   وأولياء   وأمهاتجمعية اباء 

 الخاصة 

مشروع ادماج الطفل في وضعية إعاقة في 

 مجال التربية الدامجة
40 000,00 40 000,00 40 000,00 

 0,00   0,00 الحالقة املغربية  جمعية اية للتنمية والتضامن  38

 000,00 25 000,00 25 000,00 30 حلويات بلدي   للتنمية ومحاربة الفقر جمعية الهالل 39

 جمعية اتحاد العمل النسائي فرع مراكش 40
تنمية القدرات النسائية ة تمكينهن  

 اقتصاديا واجتماعيا  
16 000,00 25 000,00 25 000,00 

 000,00 25 000,00 25 000,00 30 الحداثة  جمعية أشبال مراكش للتنمية 41

 000,00 25 000,00 25 000,00 30 حمالت تحسيسية وتوعوية   الجمعية املغربية للصحة والتضامن 42

 000,00 25 000,00 25 000,00 16 الدماج  جمعية النور للمرأة والطفل 43

44 
جمعية شمس للسالمة الطرقية والتنمية  

 واالعمال االجتماعية 
 000,00 25 000,00 25 000,00 30 بمخاطر حوادث السير  والتحسيسالتوعية 

 جمعية القلوب الرحيمة ل خدمات الصحية 45
تسيير حملة طبية لتقوية البصر والسمع 

 داخل املدارس البتدائية
30 000,00 40 000,00 40 000,00 

 000,00 25 000,00 25 000,00 16   للطفالورشة الطبخ والحلويات وورشة الرسم  جمعية النسيم للمرأة والطفل 46

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 والشوكولتة والحلوياتستيج الطبخ يالبراء بر  جمعية البراء للتنمية البشرية 47

48 
 جمعية الشروق للتنمية االجتماعية 

 والثقافية والرياضية 
 000,00 12 000,00 12 000,00 16 الصحة 

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 تشجيع التعليم الولي جمعية نور املعرفة للتنمية والتربية والتكوين 49

 000,00 40 000,00 40 000,00 40 مصلى مراكش الكبرى  جمعية باب الخير للتنمية املستدامة ابواب مراكش  50

 املرصد املغربي للعاملين االجتماعيين  51
تكوين املساعدين الجتماعيين في مجال 

 الرعاية الجتماعية
16 000,00 12 000,00 12 000,00 

 000,00 25 000,00 25 000,00 16 نحوا سرة مواطنة  جمعية الغد املشرق للتنمية املستدامة  52

 000,00 12 000,00 12 000,00 16 تجهيز ورشة الخياطة  التقليديةجمعية االبرة الذهبية للصناعة  53

54 
 جمعية أمل األحرار 

 لذوي االحتياجات الخاصة  
 000,00 40 000,00 40 000,00 40 مواكبة ومساندة الشباب املدمن

 800,00 37 800,00 37 000,00 30 تنمية قدرات النساء في التشغيل  جمعية إشعاع للثقافة والتربية والتنمية 55
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 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة المنـــــــــارة

 الصنف الثقافي 

درهم  816901,41مبلغ الدعم المتاح: 

  المقدم اسم المشروع صاحب المشروع  ر.ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

 المنارة  مقاطعة

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة 

المكلفة بالشؤون الثقافية  

والرياضية والتنمية االجتماعية  

 وإشراك المجتمع المدني  
  23000  23000 10000,00 العدالة البيئية وفق منضور حقوق النسان   للتنمية االجتماعية    ألوانجمعية  1

2 
والثقافي طير التربوي  أجمعية االبداعات للت

 والتنمية االجتماعية املكتب املركزي 
 22800 22800 14000,00 مهرجان الثقافات الواعدة للفن واملسرح 

 10000 10000 10000,00 املوسيقي املغربي  التراثلقاء شباب مراكش مع  جمعية جسور املوسيقى 3

 12000 12000 14000,00 موسم مولي عبد هللا بن حسين   جمعية فارسات املستقبل اسكجور  4

 12000 12000 14000,00 نزاهة جمعية اإلخالص للثقافة  5

6 
جمعية تياتر ماجيك لالعمال االجتماعية 

 االستشارية   والدراسات

 TIATREاستعراضية  مجموعة موسيقية

BOOM 
14000,00 12000 12000 

 22000 22000 24000,00 مهرجان مسرح الطفل الدورة الثانية جمعية فرقة مسرح جوكاندا   7

 12000 12000 14000,00 مراكش ACEDكاستينغ   والتنمية والبيئةجمعية االبداع  8

9 
جمعية االعمال االجتماعية للتنمية  

 املكتب املركزي  والتضامن
 10000 10000 10000,00 مهرجان املدارس 

 12000 12000 14000,00 برنامج نجوم التهجي  AMDEالجمعية املغربية لتنمية التربية  10
 12000 12000 14000,00 كن صديقا للبيئة   والطاقات الخضراء والبيئةاملركز املغربي لالعالم  11
 12000 12000 14000,00 مهرجان املدارس   جمعية الشبيبة املدرسية فرع املنارة  12

 10000 10000 10000,00 األطر  وتكوينصقل املواهب الثقافية  جمعية الحادكات املغربيات   13

 ل جميع   والطاقةجمعية املاء  14
في تحقيق التنمية  ودورهاالنجاعة املائية 

 املستدامة 
24000,00 22800 22800 

 10000 10000 10000,00 الشباب   وادماجبرنامج رائد لتكوين  جمعية االيادي الرحيمة للتنمية االجتماعية   15

 الجمعية املغربية للشباب املواطن  16
تكوينية في  ودوراتسلسلة ندوات 

 السلسالت وتقييمالديموقراطية التشاركية 
24000,00 22800 22800 

 22800 22800 24000,00 املهرجان العربي األول للقصيدة املصورة  والفن جمعية وشم للثقافة  17

 10000 10000 10000,00 السلبي  والدخلالرقمنة    والتكوينجمعية كنوز للتربية  18

 منظمة العمل املغاربي   19
السنوي الدي يراهن على  والعلميالبرنامج الثقافي 

 22800 22800 24000,00 الدبلوماسية املوازية  وتقويةاملشترك املغاربي 

20 
  واملحافظة والثقافةللتنمية  2جمعية برادي 

 على البيئة  
 10000 10000 10000,00 على البيئة  واملحافظةفرز النفايات املنزلية 

21 
 والتنميةجمعية العزيزية للتضامن  

 املحاميد مراكش  

)النسخة   والفنون مهرجان املحاميد للثقافة 

 22800 22800 24000,00 الرابعة( 

 جمعية مستقبلنا للتربية على املواطنة 22
مهرجان الناشئة للتربية على احترام البيئة 

 "الدورة األولى"
14000,00 12000 12000 

 22800 22800 24000,00 يم مهرجان فن اإليقاع  ظتن جمعية اباطرة االيقاع                                                                     23

 22800 22800 24000,00 امللتقى الدولي لتنوع الثقافات بمراكش   ومواطنةجمعية تنمية  24
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 22800 22800 14000,00 نبغي بالدي     لإلبداعجمعية النور  25

 10000 10000 10000,00   والرسمصحراء كرافيك  القيادة العامة  -جمعية رحاب الكشفية  26

 12000 12000 14000,00 والجتماعية دعم األنشطة الثقافية    والتنميةجمعية مسار للثقافة  27

 22800 22800 14000,00  النموذجيالحي  للتنمية البشرية والتعاون جمعية الخير  28

29 
 والثقافة جمعية بصمات للتربية 

 ميدافرع املح - 
 12000 12000 14000,00 مدرسة التكوين املسرحي  

 22800 22800 14000,00 البتسامة للجميع   جمعية النسيم االجتماعية للتربية والتخييم   30

 10000 10000 10000,00 هويتنا  ثقافتنا جمعية النضج معطى هللا اسكجور  31

 22800 22800 24000,00 اشاعات ثقافية  جمعية املستكشفين الشباب   32

 10000 10000 10000,00 املخدرات التواصل  وسائلاإلدمان على  مراكش  أطلسجمعية قدماء وفاق  33

 22800 22800 24000,00 املهرجان األول للفن الحساني  بمراكش والتعاون جمعية الخيمة للتنمية  34

35 
بدوي  والنهوضاالمل للتنمية البشرية 

 االحتياجات الخاصة بمراكش 
 10000 10000 10000,00   والتكوينمركز المل للتربية 

 10000 10000 10000,00   والشبابمهرجان الطفل   جمعية الخير للتنمية  36

 12000 12000 14000,00 ترويج عمل مسرحي "سحر لغرام"  فرقة تراجيكوميدرا للمسرح  37

 12000 12000 14000,00 ملتقى مراكش الدولي ملبدعات املسرح الدورة الرابعة جمعية فانوراميك لفنون العرض مراكش 38

 10000 10000 10000,00 تعزيز التوجه املقاولتي لدى الشباب بجماعة مراكش والتواصل جمعية افاق للتنمية  39

 10000 10000 10000,00 مية الطفل املبدع ياكاد جمعية قرطبة للتنمية البشرية   40

 جمعية االيادي الصادقة   41
املدرسية  لإلبداعاتملتقى اليادي الصادقة 

 املغربية  
10000,00 12000 12000 

 12000 12000 14000,00 كناوة   أنغاممهرجان   والثقافةللتنمية  جمعية مغربنا 42

43 
جمعية املجد لالعمال االجتماعية فرع 

 مراكش
 22800 22800 24000,00 تكامل 

 10000 10000 10000,00 العالميات  والتواصلالدعم التربوي اللغات  جمعية مغرب املستقبل   44

 12000 12000 14000,00 القافلة البيئية    والتنميةجمعية رحاب للتربية  45

 جمعية الضياء للتنمية املستدامة  46

 45علب بالستيكية من حجم  وتوزيعاقتناء 

لتر لجمع النفايات املنزلية على ساكنة بلوك 

 مراكش  2املحاميد  30
10000,00 10000 10000 

 10000 10000 10000,00 للطفل  والفنيةاأليام الثقافية  نادي البعث الفني   47

 10000 10000 10000,00 التراثيةمهرجان املوسيقى  جمعية نور الشباب املغربي  48

 10000 10000 10000,00 يفة  ظمن اجل بيئة ن جمعية أصدقاء البيئة   49

 22800 22800 24000,00 نشجعو أطفالنا على تشجير الحي ديالهم جمعية مبادرة   50

 مراكش والتسليةمسرح العرائس للتربية  51
مهرجان دمى مراكش لفنون العرائس 

 والدائيات  
14000,00 12000 12000 

 22800 22800 24000,00 حياتنا  الجمعية املغربية للشباب الحداثي  52

53 
النبوية ودالئل  لألمداح الجمعية املراكشية

 الخيرات ابن العريف  
 12000 12000 14000,00 والسماع املهرجان الوطني الثالث للمديح 

 10000 10000 10000,00 املساحات الخضراء وتأهيلالتربية البيئية  جمعية اصدقاء املنارة للرياضة والبيئة 54

55 
 والبيئة والثقافةجمعية الفرسان للتنمية 

 واالعمال االجتماعية جهة مراكش اسفي
 12000 12000 14000,00 ورشات ثقافية تحسيسية توعوية 
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 الممنوحة بتراب مقاطعة المنـــــــــارةالئحة الجمعيات 

 الصنف الرياضي 

درهم  257142,86مبلغ الدعم المتاح: 

 اسم المشروع  صاحب المشروع  ر.ت 
المبلغ المقترح من طرف  

 لجنة االنتقاء االولي

راي مجلس  

 المقاطعة 

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة  

المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية  

والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع  

 المدني 

 جمعية املفتاح الرياض ي   1
من أجل تكوين فريقين للفتيان والصغار  

 لدوري العصبة 
11 000,00 11 000,00 11 000,00 

 جمعية سطاد مراكش لكرة القدم 2
مدرسة كرة القدم لتأطير وتكوين الفئات 

 الصغرى 
11 000,00 14 000,00 14 000,00 

3 
جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة  

 القدم
 000,00 11 000,00 11 000,00 11 مدرسة تكوين الحكام 

 000,00 11 000,00 11 000,00 11 كرة القدم والتربية البدنية  جمعية الحسنية للرياضة والثقافة 4

 جمعية األصالة للتنمية البشرية  5
في تأطير  ودورها بالرياضةدعم البرامج املتعلقة 

 والشباب الطفولة 
11 000,00 11 000,00 11 000,00 

 000,00 11 000,00 11 000,00 11 مية النصر لكرة القدم  ي اكاد جمعية النصر الرياض ي املراكش ي 6

 000,00 11 000,00 11 000,00 11 النهوض برياضات الدفاع عن النفس  جمعية النور الرياضية 7

 جمعية اتليتيكو الرياض ي املراكش ي 8
على املواهب   والتنقيبالتنشيط الرياض ي 

 الكروية املراكشية الشابة 
11 000,00 11 000,00 11 000,00 

9 
نادي مارس العزوزية الرياض ي  

 املراكش ي 

رياضية مع مؤسسة  االتفاقية السوسيو 

 USAعاملية للسالم 
11 000,00 11 000,00 11 000,00 

 000,00 11 000,00 11 000,00 11 التعريف بأمجاد الرياضيين بمدينة مراكش جمعية األمجاد للثقافة والرياضة 10

 نادي اتلتيك مراكش  11
مواهب كرة   تنشيط مالعب القرب الكتشاف

 القدم 
11 000,00 11 000,00 11 000,00 

12 
جمعية نادي أوملبيك املحاميد  

 الرياض ي املراكش ي
 000,00 14 000,00 14 000,00 11 الرياضة رافعة للتنمية 

13 
جمعية الشروق الرياض ي املراكش ي  

 لكرة القدم 

افق السوسيو    التنشيط الرياض ي باملر

 رياضية
11 000,00 14 000,00 14 000,00 

 000,00 14 000,00 14 000,00 11 تأهيل رياضة القرب  للرياضة والثقافة والتنمية  جمعيو نهضاوة 14

15 
جمعية مناصري نادي الكوكب  

 الرياض ي املراكش ي

معا ملحاربة الشغب دخل املالعب ودعم 

 الفريق
11 000,00 11 000,00 11 000,00 

 000,00 11 000,00 11 000,00 11 )كرة القدم( من أجل رياضة ل جميع  جمعية الحمامة الرياضية املراكشية 16

 جمعية الوحدة الرياضية 17
أهمية الرياضة في التنشئة االجتماعية  

 ومحاربة املخدرات
11 000,00 14 000,00 14 000,00 

18 
جمعية األعمال االجتماعية للتنمية 

 والتضامن فرع ايزيكي 
 000,00 11 000,00 11 000,00 11 واناث القدم ذكور  تسيير فرق كر ة

 000,00 11 000,00 11 000,00 11 الرياضة والروحالتربية على املواطنة  جمعية املواطن املغربي للتربية على املواطنة  19

 000,00 11 000,00 11 000,00 11 الرياض ي باملحاميد   والتأهيلالتكوين  جمعية نهضة تاركة للمبادرة الوطنية 20

 000,00 11 000,00 11 000,00 11 مدرسة نادي الوعد الرياض ي املراكش ي  الرياض ي املراكش ينادي الوعد  21

22 
كرة   ومسيري جمعية قدماء العبي 

 القدم بمراكش

االهتمام بالجوانب االجتماعية من حياة 

 بمراكش  ى القدام نالرياضيي
11 000,00 11 000,00 11 000,00 
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 املدني الناشطة مبقاطعــــة جليـــــزلوائح دعم مجعيات اجملتمع 

 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة جليز 

 الصنف االجتماعي 

 درهم  799253,73مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

 جليز  مقاطعة

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة 

المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية  

والتنمية االجتماعية وإشراك 

 المجتمع المدني  

 000,00 23 000,00 23 000,00 23 محاربة الهدر املدرس ي  احباء الخير   1

 جمعية ازدهار للتنمية 2
مركز تأهيل املرأة والفتاة للمشاريع املدرة  

 للدخل
23 000,00 23 000,00 23 000,00 

3 
جمعية امل األطفال ذوي 

 صعوبات في التعلم

تكوين األساتذة وكشف التشخيص ومتابعة 

 األطفال ذوي صعوبات التعلم 
23 000,00 23 000,00 23 000,00 

4 
جمعية اباء واولياء األطفال ذوي 

 االحتياجات الخاصة لدار األمل
 000,00 23 000,00 23 000,00 23 واألنشطة الثقافيةتجهيز قاعة العالميات 

 000,00 30 000,00 30 000,00 30 أصدقاء مرض ى السكري  جمعية البركة للتنمية البشرية 5

6 
جمعية الصداقة للتنمية  

 والتواصل 
 000,00 23 000,00 23 000,00 23 السالمة الطرقية

7 
جمعية يد الخير للرعاية  

 االجتماعية  
 000,00 15 000,00 15 000,00 15 حلويات بالدي  

 000,00 23 000,00 23 000,00 23 ادماج الطفال الـأيتام في النسيج الجتماعي   جمعية شبان الحي املحمدي   8

9 
املغربي  املنتدى  جمعية مؤسسة

 االعمال  لريادة
 000,00 15 000,00 15 000,00 15 منتدى الستثمار بمراكش 

10 
للثقافة والفن   جمعية االنوار 

 واالعمال االجتماعية  

قوافل طبية للفئات املعوزة في جميع 

 التخصصات  
23 000,00 23 000,00 23 000,00 

11 

للتقليص من  جمعية الوطنية

مخاطر املخدرات باملغرب فرع  

 مراكش

تنشيط وتحسين خدمات القطب الجتماعي  

 بمركز طب الدمان  
23 000,00 23 000,00 23 000,00 

12 

جمعية أصدقاء املركز 

االستشفائي الجامعي محمد 

 السادس مراكش

 000,00 30 000,00 30 000,00 30 كفالة مسني مراكش بدون عائل وفي حالة هشة  

 مركز أفرو ميد  13
الدعم النساني والدماج الجتماعي للمهاجرين  

 والالجئين بجماعة مراكش  
23 000,00 23 000,00 23 000,00 

 جمعية املناهل   14
تمكين الطفال في وضعية صعبة من الولوج 

 للتعليم األولي 
15 000,00 15 000,00 15 000,00 

15 
جمعية الكوثر للتنمية  

 االجتماعية  
 000,00 23 000,00 23 000,00 23 تعليم الخياطة والفصالة والديكور الداخلي 

16 
 جمعية اشراق للمبادرة والتنمية

 والنهوض بالتعليم األومي   

النهوض بحقوق الطفل والحفاظ على التماسك 

 األسري  
15 000,00 15 000,00 15 000,00 

 000,00 30 000,00 30 000,00 30 ايواء مرض ى السرطان  جمعية دار بابانا للسرطان   17

 000,00 30 000,00 30 000,00 30 الدعم املدرس ي لفائدة التالميذ املتعثرين  جمعية النصر للتربية والتنمية   18
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 000,00 15 000,00 15 000,00 15 نور وأمل   املحتاج   إلعانةالجمعية املغربية  19

 000,00 30 000,00 30 000,00 30 املشروع الجتماعي لجمعية املقيم   جمعية املقيم  20

21 
جمعية شباب اليوم للتنمية  

 والتضامن  

في القتصاد الوطني اساس التنمية   املرأة اشراك 

 الجتماعية  
23 000,00 23 000,00 23 000,00 

22 
  والطفلجمعية تضامن االم 

 والشباب 
 000,00 15 000,00 15 000,00 15 تجهيز قاعة لتكوين الطبخ والحلويات  

23 
الصفائح  جمعية النخيل لواهبي 

 الدموية
 000,00 30 000,00 30 000,00 30 ايواء مرض ى السرطان 

24 
جمعية أجيال االطلس التنموية  

 للرياضة والثقافة والفن
 000,00 23 000,00 23 000,00 23 الحلويات والصناعةتجهيز قاعة تعليم الطبخ 

25 
 لألعمالجمعية النخلة 

 االجتماعية  

اندية بيئية باملؤسسات   وتنشيطاحداث 

 التعليمية
23 000,00 23 000,00 23 000,00 

26 
جمعية اليد في اليد للتنمية  

 والثقافية االجتماعية 

تلقين نساء منطقة رياض السالم حرف مدرة 

 للدخل
15 000,00 15 000,00 15 000,00 

 000,00 15 000,00 15 000,00 15 الحرفية قاطرة للتنمية  املرأة دعم  جمعية املواهب للمرأة الحرفية  27

 000,00 23 000,00 23 000,00 23 التمكين القتصادي  جمعية ملسة أم  28

29 
  الياقوت لألنشطةجمعية 

 االجتماعية 
 000,00 23 000,00 23 000,00 23 الدماج

30 
  لألعمالجمعية بيت الخير 

 االجتماعية 
 000,00 23 000,00 23 000,00 23 مشروع حماية 

 000,00 23 000,00 23 000,00 23 جميعا للنهوض بوضعية املسن  جمعية التضامن لرعاية املسنين  31

32 

  لألشخاصجمعية التفاؤل 

في وضعية   والنساء املعاقين 

 صعبة

الشخاص ذوي الحتياجات  وتأهيلادماج 

 التعليم الولي  الخاصة واطفال
23 000,00 23 000,00 23 000,00 

33 
جمعية الكرم لرعاية الطفولة في 

 وضعية صعبة
 000,00 23 000,00 23 000,00 23 الطفال في مؤسسة الرعاية وايواءانتشال 

34 
جمعية ايالف للفنون املسرحية  

 والتشكيلية

تنشيط مؤسسات الرعاية الجتماعية واملرافق 

 ذات الطابع الجتماعي 
30 000,00 30 000,00 30 000,00 

35 
جمعية الحسنى للتنمية والثقافة  

 واالعمال االجتماعية 
 000,00 30 000,00 30 000,00 30 برنامج انامل لتنشيط املناطق الخضراء

 

 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة جليز 

 الصنف الثقافي 

 درهم  591549,3مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

 جليز  مقاطعة

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة 

المكلفة بالشؤون الثقافية  

والرياضية والتنمية االجتماعية  

 وإشراك المجتمع المدني  

  12000   12000  10000 الثانية(مهرجان كورال املدارس )الدورة  جمعية أصيل للموسيقى   1

  12000   12000  10000 منحة لتسيير أنشطة ثقافية  الجمعية الوطنية لحماية املدينة  2

  12000   12000  15000 التربية البيئية داخل املؤسسات التعليمية  جمعية يد في اليد باش نتعاونو  3
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4 
تشينغ  و جمعية االتحاد النسوي للك

 باملغرب  

جولت في التنمية الذاتية وتكوينات في  

 الكوتشينغ وتنظيم قوافل  
23000  23000   23000  

  12000   12000  15000 مهرجان تقافي فني   جمعية الجيل الصاعد  5

6 
جمعية كرنفال الحمراء للثقافة 

 واالبداع  
  12000   12000  15000 كرنفال الحمراء لتنشيط منتزه الزدهار  

7 
جمعية البحت في االبداع املالية  

 االقتصاد والتدبير  

Ensemble pour une éducation 

financière inclusive 
10000  12000   12000  

  12000   12000  10000 املسرح عنوان املدينة   جمعية دار مراكش للفنون والثقافة  8

  12000   12000  15000 تنشيط الحياء  جمعية منظمة الكشافة بال حدود فرع مراكش  9

10 
جمعية شباب السعادة للثقافة  

 واالعمال االجتماعية 
  12000   12000  10000 الطفل والشباب   إلبداعاتملتقى الفتح 

  12000   12000  10000  املرأة املجتمع املدني في خدمة  افعة التنمية ر جمعية نساء داعمات   11

12 
منظمة الكشاف االطلس ي املندوبية  

 الجهوية  
  23000   23000  23000 تنشيط فضاء الجمعيات الكدية  

  23000   23000  23000 ورشات الرسم واملعامل التربوية التشكيلية  للفنون الجميلةجمعية أوراش الوطنية  13

14 
جمعية أصداء الشباب للثقافة 

 مراكش اسفي   والتنمية فرع
  23000   23000  23000 ملتقى املقاولون الشباب  

  12000   12000  10000 6مهرجان الجهوي لطفل الدورة  جمعية شباب املستقبل   15

 الجمعية املغربية لإليقاعات بوم كيش 16
الدورة األولى في األيام التكوينية في الفن 

 الطبول البرازيلي 
15000  12000   12000  

17 
جمعية املغربية للفن التشكيلي وتبادل  

 الثقافات  
  23000   23000  23000 املهرجان الدولي للفن التشكيلي مراكش فن 

18 
جمعية التعايش للتربية والثقافة 

 والتنمية االجتماعية  
  12000   12000  15000 بيئتي في مدرستي  

  b/12000   12000  10000 التنشيط الثقافي والتأطير التربوي   جمعية الوحدة للتربية والتنمية   19

  b/12000   12000  10000 مسرح الشباب  جمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح   20

  a/23000   23000  23000 مهرجان عكاظ الدولي للمسرح   جمعية مسرح عكاض  21

  12000   12000  15000 مهرجان الصحة  جمعية فنون بصرية   22

  12000   12000  10000 جليز  الثقافية بمقاطعةاأليام  جمعية خطوة للتنمية املستدامة   23

 سمسمة(جمعية مسرح أيوب ) 24
قدرات   التاسعة تقويةاأليام التكوينية 

 الشباب في تقنيات البهلوان  
30000  30000   30000  

25 
نطلق للثقافة واالعمال  نجمعية ل

 االجتماعية  
  12000   12000  10000 دور العمل الجمعوي في التربية على املواطنة

26 
  ثبحاسات واأل اجمعية مركز تكامل للدر 

 بمراكش  

التأطير العلمي والتكوين في املجال القتصاد  

 الجتماعي والتضامني
10000  12000   12000  

 جمعية زهراء ل خدمات االجتماعية 27
للطفال تحت شعار املجتمع   الثقافيةاأليام 

 املدني  
10000  12000   12000  

28 
فرع  والتضامناملنتدى املغربي للتنمية 

 جهة مراكش اسفي  

الشطر الثاني من قاعات اإلعالمية واألنشطة 

 2022سوسيو ثقافية 
15000  12000   12000  

  23000   23000  23000 مهرجان الدقة املراكشية جمعية افوس بابا للفنون  29

30 
جمعية أجيال الغد للثقافة والفنون 

 ةلالجمي
  12000   12000  10000 التنشيط التربوي بمؤسسات دور الشباب 
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31 
املنظمة املغربية للكشافة واملرشدات 

 فرع الحي املحمدي
  12000   12000  15000 تكوين الشباب في املجال التأطير

  12000   12000  10000 األيام الثقافية والرياضية للتربية على املواطنة  جمعية شباب إيجابي  32

  12000   12000  15000  املرأة التاسع لفنون  امللتقى للفنون بمراكش   املرأةجمعية  33

34 
جمعية ملتقى ربيع الطفولة والشباب 

 فرع جهة مراكش اسفي 

مجموعة موسيقية 2022الشطر الثاني 

 BOOM KECHستعراضية ا
15000  12000   12000  

 والتنمية جمعية امل الكدية للبيئة  35
البتدائي من تقنيات   تالميذتمكين 

 العالميات
15000  12000   12000  

  12000   12000  10000 ورشات ثقافية تحسيسية توعوية  جمعية الحسنية لتجار الحي الحسني 36

 جمعية نهر العطاء للتنمية   37

البيئي وتنمية  املوروثعلى  ظالحفا

 بمنطقة السلوكيات اإليجابية تجاه البيئة 

 أكيوض الكدية 
15000  12000   12000  

  12000   12000  10000 منحة لتسيير أنشطة ثقافية  جمعية أوالد الحي املحمدي 38

  12000   12000  10000 مهرجان مراكش للفيلم القصير   جمعية ملتقى الثقافيون   39

40 
جمعية الفضاء املدني للشباب  

 الديموقراطي
  23000   23000  23000 ثقافية  تكوين قدرات الجمعيات السوسيو

 

 الممنوحة بتراب مقاطعة جليز الئحة الجمعيات 

 الصنف الرياضي 

 درهم  420779,22مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

 جليز  مقاطعة

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة 

المكلفة بالشؤون الثقافية  

والرياضية والتنمية االجتماعية  

 وإشراك المجتمع المدني  

1 ASS MARRAKECH UNITED SPORT   12000 12000 12000 صغار( تنشيط مالعب القري )كرة القدم النسوي 

 12000 12000 12000 تكوين وتأطير الفئات السنية كرة القدم   جمعية نادي شباب الفتح الرياض ي 2

 جمعية نجوم الحي الرياض ي املراكش ي   3
تمويل مدرسة نجوم الحي الرياض ي املراكش ي لكرة  

 املرمى( القدم )تكوين حراس 
12000 12000 12000 

 12000 12000 12000 تكوين وتأطير الفئات السنية كرة القدم   جمعية التميز الرياض ي   4

 جمعية الريان الرياض ي املراكش ي   5
منحة لتسيير مدرسة الهالل املراكش ي الرياض ي 

 لكرة القدم  
12000 12000 12000 

 جمعية أجيال املستقبل لرياضة   6
منحة لتسيير مدرسة أجيال املستقبل للرياضة 

 لكرة القدم  
12000 12000 12000 

7 
جمعية النهضة املحمدية الرياضية 

 لفرق االحياء 
 12000 12000 12000 تنشيط رياضة الحياء  

 12000 12000 12000 باألحياءتنشيط وتأهيل الرياضة القاعية  جمعية الوداد الرياض ي املراكش ي   8

 جمعية الهالل املراكش ي الرياض ي   9
منحة لتسيير مدرسة الهالل املراكش ي الرياض ي 

 لكرة القدم  
12000 12000 12000 

 12000 12000 12000 القدم   منحة لتسيير مدرسة أشبال البهجة لكرة  جمعية اشبال البهجة  10

 اكاديمية مواهب مراكش لكرة القدم  11
الشعبية  باألحياءقافلة كشاف املواهب الكروية 

 واملؤسسات التعليمية
12000 12000 12000 

 12000 12000 12000 باألحياءتنشيط وتأهيل الرياضة القاعدية  جمعية القدس للرياضة   12
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13 
جمعية األنصار التنموية للرياضة 

 والثقافية والفن
 12000 12000 12000 املدرسة الرياضية لفريق األنصار  

 12000 12000 12000 دورات تكوينية في البادمنتون  جمعية فراندمى سبورت  14

 12000 12000 12000 التنشيط الرياض ي  جمعية اونتيدوت  15

16 
جمعية االعمال االجتماعية للتنمية  

 والتضامن فرع جيليز مراكش 
 12000 12000 12000 دعم البرنامج السوسيو رياض ي

17 
الجمعية املغربية للتنمية الثقافية  

 والرياضية  
 12000 12000 12000 التكوين الرياض ي للطفال منطقة الحي املحمدي 

 12000 12000 12000 سنة  10تكوين وتأطير أقل من  الجمعية الرياضية مواهب االزدهار   18

 12000 12000 12000 تنشيط األحياء ركيزة للتنمية  جمعية الكتبية للرياضة والثقافة والفن  19

 12000 12000 12000 سنة الكرة القدم 12تكوين وتأطير فئات أقل من نادي افس املغرب لكرة القدم   20

 12000 12000 12000 إنشاء مدرسة لكرة القدم   جمعية األلباب للرياضة   21

22 
نادي الريان الرياض ي املراكش ي لكرة 

 القدم 
 12000 12000 12000 تنشيط مالعب القرب كرة لقدم صغار  

 الجمعية الرياضية جبل جليز   23
النهوض باملمارسة الرياضية األطفال والشباب 

 بمنطقة أكيوض الكدية  
12000 12000 12000 

 12000 12000 12000 احداث املدرسة الفضية لكرة القدم   جمعية الكرة الفضية لكرة القدم  24

 12000 12000 12000 تنشيط الرياض ي الكبار  جمعية نور مراكش   25

 12000 12000 12000 مدرسة الوفاق لكرة القدم   جمعية الوفاق الرياض ي املراكش ي   26

 12000 12000 12000 مدرسة كرة القدم   جمعية شباب أكيوض الرياض ي   27

28 
جمعية أمل املحمدي الرياض ي  

 املراكش ي 

منحة لتسيير مدرسة أمل املحمدي الرياض ي 

 املراكش ي لكرة القدم  
12000 12000 12000 

 12000 12000 12000 تكوين وتأطير وتنشيط الشباب في املجال الرياض ي جمعية الرياضية لشباب الكدية   29

30 
جمعية الحي املحمدي للمواهب  

 الرياضية املراكشية
 12000 12000 12000   باألحياءالرياضة القاعدية  تنشيط وتأهيل

 12000 12000 12000 منحة لتسيير مدرسة الراسينغ الرياض ي املراكش ي  جمعية الراسينغ الرياض ي املراكش ي   31

 12000 12000 12000 منحة لتسيير مدرسة األبطال الذهبية لكرة القدم   جمعية األبطال الذهبية  32

 12000 12000 12000 تنشيط الفرق الحياء في الكرة القدم   جمعية النصر الرياضة  33

 جمعية أريج للرياضة  34
منحة لتسيير مدرسة جمعية اريج للرياضة لكرة  

 القدم 
12000 12000 12000 

 12000 12000 12000 النهوض برياضة الحياء ابطال الغد  الرياضيةالجمعية  35
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 لوائح دعم مجعيات اجملتمع املدني الناشطة مبقاطعة سيدي يوسف بن علي

 بن علي الجمعيات الناشطة بتراب مقاطعة سيدي يوسف  

 الصنف االجتماعي 

 درهم  493656,72مبلغ الدعم المتاح: 
      

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

  مجلس مقاطعة  رأي

 سيدي يوسف بن علي 

مبلغ الدعم المقترح من قبل  

لجنة الشؤون الثقافية  

والرياضية والتنمية االجتماعية  

 وإشراك المجتمع المدني  

 000,00 30 000,00 30 000,00 32 أوملبياد مولي الحسن لالحتياجات الخاصة الجمعية املغربية للتربية والعمل اإلنساني  1

 000,00 10 000,00 15 0,00 األطفال في وضعية إعاقة وتأهيلإدماج  جمعية النصر الحسني للمعاقين جسديا  2

 000,00 15 000,00 15 000,00 15 والخدمات الصناعة التقليدية  الجمعية املغربية للصناعة التقليدية والخدمات 3

 000,00 45 000,00 50 000,00 32 الفتيات املنقطعات عن الدراسة وإدماجتكوين  جمعية الكرامة  4

 000,00 30 000,00 30 000,00 15 تجهيز األموات ورعاية املقابر  جمعية عطايا  5

 جمعية الخير للتضامن االجتماعي 6
  وإدماج  وتكويندعم الفئات الهشة 

 اجات الخاصة ياألشخاص ذوي الحت
15 000,00 15 000,00 15 000,00 

 منظمة الكشفية املحمدية املغربية 7
املغرب دارنا لتنشيط األطفال في  مبادرة 

 1وضعية صعبة الدورة 
32 000,00 30 000,00 30 000,00 

 000,00 30 000,00 30 000,00 32 األطفال في وضعية صعبة  وتأهيلإعادة إدماج  جمعية الواحة للتنمية والتضامن 8

 000,00 30 000,00 30 000,00 32 قوافل طبية وانجازدعم الفئات الهشة  جمعية بلسم ل خدمات والتوعية الصحية 9

10 
جمعية الوحدة والتضامن للتربية 

 والتنمية االجتماعية 
 000,00 15 000,00 15 000,00 25 ختان جماعي للطفال

 000,00 15 000,00 15 000,00 25 العرائس  وتزيينمهرجان الختان  جمعية تزين العرائس للتنمية والتضامن 11

12 
جمعية امل املصلى للتنشيط الثقافي 

 والرياض ي

النهوض باألوضاع الجتماعية للفئات 

 املحتاجة للدعم 
32 000,00 15 000,00 15 000,00 

 جمعية سند للتنمية والتضامن االجتماعي  13
دعم قدرات الجمعيات في إعداد وتقديم 

 000,00 15 000,00 15 000,00 25 املشاريع 

 000,00 15 000,00 15 000,00 15 برنامج املغرب دارنا لكفالة املتخلى عنهم  جمعية اروى ل خير والتنمية االجتماعية 14

15 
جمعية مركز مبادرات تنموية للتربية  

 والتكوين

الخياطة التقليدية  -الحرف اليدوية 

 تمدرس األطفال  ودعموالحلويات 
32 000,00 30 000,00 30 000,00 

16 
  الشباب في ومواكبةجمعية دعم 

 التكنولوجيا املعلوماتية 
 000,00 20 000,00 20 000,00 25 القدرات ودعممية مواكبة ياكاد

 000,00 30 000,00 30 000,00 25 حياني حياة جديدة املستقبل لالم والطفل جمعية جيل 17

18 
 جمعية الشبيبة املدرسية

 فرع سيدي يوسف بن علي   
 000,00 25 000,00 15 000,00 25 إدماج

19 
 إلعادةجمعية مركز الكتبية 

 االطفال املعاقين  تأهيل 

 إلعادة  الكتبيةدعم ميزانية تسيير مركز 

 الطفال املعاقين  تأهيل
25 000,00 15 000,00 15 000,00 

 جمعية رواد التربية والتخييم فرع سيبع 20
  لتأهيلالتربية اليجابية مدخل 

 مواطن صالح 
32 000,00 30 000,00 30 000,00 

21 
جمعية االمتياز للتربية والثقافة والتنمية 

 املستدامة
 000,00 30 000,00 30 000,00 32 اساس التنمية والشبابالطفولة 
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 مقاطعة سيدي يوسف بن علي الجمعيات الناشطة بتراب 

 الصنف الثقافي 

درهم  492957,75مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

سيدي   مقاطعة

 يوسف بن علي 

مبلغ الدعم المقترح من قبل  

لجنة الشؤون الثقافية  

والرياضية والتنمية االجتماعية  

 وإشراك المجتمع المدني  

  10000   10000  10000 2مهرجان البداع الفني الدورة  والتنشيطشباب الغد للتنمية  1

 جمعية الواحة ل حالقة العصرية والتنمية   2
مشروع تنظيم ورشات نشر ثقافة الوعي  

 الجماعي بمدينة مراكش 
20000  24000   24000  

  24000   24000  14000 والبداعامللتقى الشبابي للمواطنة  جمعية ايادي الخير   3

4 
الثقافية  جمعية النجاح للتنمية السوسيو 

 االجتماعية والبي ية  
  14000   14000  14000 تكوين قدرات الشباب  

5 
والتوجيه والدفاع عن حق  لإلرشادمركز اصغاء 

 وكرامة املواطن 
  14000   14000  20000 كلنا من اجل الحفاظ على املاء

  24000   24000  20000 والثقافة امللتقى التكويني للتربية  جمعية الوفاء للتنمية فرع مراكش  6

7 
 - والتواصلوالتنمية  لإلبداع جمعية لبابة 

ALCDC 

مهرجان لبابة الثقافي والفني الدولي النسخة 

 السادسة 
20000  24000   24000  

  10000   10000  14000 مهرجان موسيقي التراث املدرس ي   سيبعجمعية التربية والتنمية فرع  8

  10000   10000  10000 2مهرجان املدارس الدورة  والرياضة جمعية املواهب للثقافة  9

10 
جمعية دراما للمسرح السينما جهة مراكش 

 اسفي 
  10000   10000  10000 مهرجان النخيل ملسرح فرق الحياء  

  14000   14000  14000 بناء اإلنسان دعامة التنمية املستدامة  من اجل املستقبل   جمعية معا 11

  10000   10000  10000 ملتقى الفرجة والبداع  جمعية قلوب الرحمة للتنمية والتضامن 12

13 
جمعية أبناء قدماء املقاومين وأعضاء جيش  

 التحرير 

واملناسبات والتظاهرات   الذكرياتتخليد 

 الوطنية واملحلية وتنظيم ندوات وانشطة أخرى 
20000  10000   10000  

  24000   24000  20000 جميعا من اجل الطفل  جمعية الحمراء للتنمية   14

  14000   14000  10000 الدعم املدرس ي في اللغات األجنبية منتدى الكتاب   15

  14000   14000  14000   واملسرح مائي يتكوين اطر الفن السن مائي واملسرحيجمعية شباب الفن السن 16

  14000   14000  14000 1مهرجان هواة الغنية املغربية الصيلة الدورة  والتنمية جمعية مغرب املستقبل للرياضة  17

  24000   24000  20000 سيبع األيام الثقافية األولى ملقاطعة   جمعية الجماعة الحضرية للثقافة والتنمية   18

19 
جمعية امال الصناع التقليديين للتواصل  

 والتنمية 
  10000   10000  20000 الحرفيين  ألدب امللتقى العربي المازيغي 

  24000   24000  20000 واملرأة مركز دعم قدرات الشباب   جمعية ايادي الخير مراكش   20

  24000   24000  20000 حماية املوارد املائية واهمية املحافظة على املاء  منظمة نماء الوطنية 21

22 
منظمة الكشاف الوطني املندوبية االقليمية 

 سدي يوسف بن علي
  20000   20000  20000 الترفيه للجميع

  10000   10000  10000 والطفولة ملتقى البداعات للشباب   جمعية أجيال الساقية  23

24 
جمعية األعمال االجتماعية للتنمية والتضامن  

 فرع سيدي يوسف بن علي
  10000   10000  10000 تنشيط املرافق الجتماعية

  10000   10000  10000 والفنون مهرجان األطلس للثقافة  جمعية نجمة االطلس للتنمية املستدامة 25
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26 
 والثقافةجمعية منارة واد ايسيل للبيئة 

 والرياضة 
     20000 بشارع الواد سيبع  وثقافيةورشات بيئية 

27 
االجتماعية   والتربيةالجمعية الوطنية للطفولة 

 فرع سيدي يوسف بن علي
  10000   10000  10000 اقتناء قرية األلعاب املطاطية

  24000   24000  20000 قافلة الشباب املواطن واملبدع  جمعية شباب يتحرك  28

  10000   10000  10000 مشروع ثقافي سيبع مراكش والتضامنجمعية صلة للتنمية  29

  14000   14000  14000 مهرجان ربيع سيدي يوسف بن علي  سيبعالكشفية الحسنية املغربية فرع  30

  14000   14000  14000 ناطق الخضراءاملبرنامج أنامل لتنشيط  جمعية عبير الخير للتنمية املستدامة  31

  10000   10000  10000 طفولة اليوم جسر الى مغرب الغد واعد جمعية افاق الثقافية  32

  10000   10000  10000 البيئي جمعية أم خير للتنمية  33

 

 الجمعيات الناشطة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي 

 الصنف الرياضي 

 درهم  70129,87مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح من  

 قبل لجنة االنتقاء

  مجلس مقاطعة  رأي

سيدي يوسف بن 

 علي 

مبلغ الدعم المقترح من قبل لجنة  

الشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  

 جمعية السالم كرة القدم 1
ممارسة كرة القدم هامة أساسية  

 لتطوير املجتمع
17500  17500   17500  

 جمعية امجاد وداد مراكش 2
  وأساس تنشيط الرياض ي مدخل 

 للتنمية 
12500  17500   17500  

  11000   11000  11000 مدرسة لكرة القدم  تأسيس نادي اكستريم مراكش  3

  12500   12500  12500 قافلة التنشيط السوسيو رياض ي  املغربية واملنتخباتمستقبل الكوكب  4

  12000   12000  17500 روح املواطنة نادي االمانة الرياض ي املراكش ي 5
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 لوائح دعم مجعيات اجملتمع املدني الناشطة مبقاطعـــة النخيــــل

 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة النخيل 

 الصنف االجتماعي 

 درهم  94029,85مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 االنتقاءمن قبل لجنة 

مجلس   رأي

 النخيل  مقاطعة

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة 

المكلفة بالشؤون الثقافية  

والرياضية والتنمية االجتماعية  

 وإشراك المجتمع المدني  

 000,00 27 000,00 27 000,00 33 الكشف بكري بالذهب مشري  جمعية هبة للتوعية الصحية والتنمية البشرية 1

 000,00 13 000,00 13 000,00 15 املرأة قاطرة للتنمية  تأهيل تالغت للمبادرة والتنمية املستدامة جمعية  2

 000,00 27 000,00 27 000,00 22 تجهيز مقر الجمعية  جمعية يد الرحمة للتنمية البشرية  3

 جمعية حنان املرأة والطفل 4
النساء والفتيات في  وتأطيرتكوين 

 حرف الصناعة التقليدية
22 000,00 27 000,00 27 000,00 

 

 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة النخيل 

 الصنف الثقافي 

 درهم  154929,58مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
مبلغ الدعم المقترح  

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

 النخيل  مقاطعة

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة المكلفة 

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  

1 
جمعية رواد التنمية البشرية  

 فرع مراكش النخيل

التنشيط املسرحي دعامة اساسية لتكوين 

 بالنخيل األطفالشخصية 
10 000,00 10 000,00 10 000,00 

2 
جمعية بصمة شباب التنمية 

 واالعمال االجتماعية 
 000,00 10 000,00 10 000,00 10 أحب وطني  -قافلة التنشيط التربوي 

3 
اوملبيك النخيل للتنمية  

 االجتماعية 

الية لتنمية قدرات  التنشيط التربوي 

 تالميذ املؤسسات التعليمية 
15 000,00 15 000,00 15 000,00 

 جمعية نساء النخيل 4
من أجل محيط بيئي سليم باملؤسسات 

 التعليمية النخيل
10 000,00 10 000,00 10 000,00 

5 
مارس   13الجمعية املغربية

 الوطنية واملناعةلليقظة 

الترافعية لتعزيز الفعل  والقدراتاملهرات 

 التنموي 
10 000,00 10 000,00 10 000,00 

6 
جمعية شباب مستقبل النخيل  

 للتنمية االجتماعية
 000,00 20 000,00 20 000,00 20 قافلة البتسامة للجميع 

7 
جمعية جسر للمسرح والسينما  

 وفنون العرض بمراكش 
 000,00 15 000,00 15 000,00 15 الجهوي للفلم القصير مهرجان الحمراء 

 000,00 20 000,00 20 000,00 20 مستقبل مشرق  21مؤسسة مراكش 8

9 
 والبيئةبسمة نور لداء السكري 

 الصحية 
 000,00 15 000,00 15 000,00 15 البعد البيئي رهان التنمية املجالية 

10 
  لإلبداعجمعية النخيل 

 والتنمية 
 000,00 20 000,00 20 000,00 20 مهرجان املدارس

11 
  املغربيجمعية املنتدى 

 والتنمية للتواصل 
 000,00 10 000,00 10 000,00 10 صناعة املبدع الصغير 
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 الئحة الجمعيات الممنوحة بتراب مقاطعة النخيل 

 الصنف الرياضي 

 درهم  35064,94مبلغ الدعم المتاح: 

 المشروع المقدم اسم صاحب المشروع  ر,ت 
المقترح  مبلغ الدعم 

 من قبل لجنة االنتقاء

مجلس   رأي

 النخيل  مقاطعة

مبلغ الدعم المقترح من قبل اللجنة المكلفة 

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  

 000,00 10 000,00 10 000,00 10 الرياضة قاطرة للتنمية  جمعية نجوم النخيل الرياض ي 1

 000,00 10 000,00 10 000,00 10 الرياضة قاطرة التنمية البشرية جمعية اتحاد النخيل املراكش ي 2

 000,00 15 000,00 15 000,00 15 مشروع بطل  جمعية النخيل املراكش ي أللعاب القوى  3
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

النقطة، األمر يخص   ال جنة حول  لتقرير  بتراب جماعة مراكش برسم    الجمعيات دعم مشاريع  بعد استماعكم    سنةالناشطة 

 . على ضوء مسطرة ابداء الرأي املنوطة باملقاطعات 2022

 واآلن باب املناقشة مفتوح. 
 

 عضو المجلس الجماعي  محمد نكيل  السيد

املتميز للمجتمع املدني والتعاونيات هذه السنة واملغاير للسنوات السابقة، وهنا أشير أنه منذ  أوال أشكر رئاسة املجلس على الدعم  

كل ما يتعلق بالدعم واملخصص اإلجمامي للمقاطعات يتم أخذ رأي املقاطعة فيه وتتكلف بتوزيعه بحكم ممارستها لسياسة    2003سنة  

أو الفترة الحالية لم نشهد تعديال على مبالغ الدعم التي تقترحها    2009/2015رئيسة  القرب، وخالل الفترة االنتدابية األومى لكم السيدة ال

سنة، لذلك نلتمس منكم السيدة الرئيسة الحفاظ على هذا العرف، ألننا نود أن   19مجالس املقاطعات، فهو عرف قانوني دام ألزيد من 

 كما تم احترام رأي مجالس املقاطعات األخرى.  يتم احترام رأي مجلس ي مقاطعة مراكش املدينة وسيدي يوسف بن علي 
 

 عضو المجلس الجماعي  عبد الصادق بيطاري   السيد

افقة   أوال ال جنة الدائمة املختصة هي التي لها حق تعديل مبالغ الدعم، ونرسل ملجالس املقاطعات من أجل إبداء الرأي وليس املو

طني وهي جمعية الشبيبة االستقاللية يتم على مستوى مجلس املقاطعة خفض  النهائية، فجمعية نشيطة تعتبر األومى على الصعيد الو 

 درهم. 25.000درهم هو أمر غير معقول، لذلك أنصفتها ال جنة ورفعت املبلغ إمى  10.000مبلغ دعمها إمى 

افقي، ألن أهل مكة أدرى ب شعابها، كيف  ثانيا النقطة عرفت نقاشا مستفيضا على مستوى ال جنة، حيث اشتغلت في إطار تو

 درهم، لذلك أطلب مستقبال إنصاف هذه الجمعيات. 10.000يعقل أن جمعية "أنا مغربي" املعروفة على الصعيد الوطني يتم منحها 

ثالثا هناك جمعية الكوكب للتنشيط التي كلنا نعرفها ونعرف أنشطتها مع التالميذ التي يترأسها عز الدين العطاط وأنت السيدة  

درهم؟ في    10.000فهل من املعقول أن نمنحها    2009/2015كبر مسانديها وتحضرين أنشطتها خالل الفترة االنتدابية  رئيسة كنت من أ

درهم وال جنة خفضت املبلغ    35.000حين أن جمعية بها شخصان يطوفان الشوارع بحقيبة ال تتوفر على مقر او برنامج وطني تم منحها  

 ينصف الجمعيات الجادة. درهم، إذن هذا التصنيف ال  30.000إمى 
 

 عضو المجلس الجماعي  ة نسيمة سهيم السيد

أن   نعرف  فنحن  التحمالت،  كناش  تكويني حول  يوم  تنظيم  الجمعيات هو  العديد من  لدينا طلب من  النقطة  بخصوص هذه 

ا من عملهم ويسعوا إمى  الجمعيات تشتغل مع املواطن في امليدان لكن أحيانا يصعب عليهم فهم بعض مضامين هذه الكناش كي يطورو 

 تحسين تصنيفهم. 

ثانيا تم إبداء رأي املقاطعات في مبالغ الدعم، وعرفت هذه املبالغ بعض التعديالت على مستوى ال جنة الدائمة للمجلس لذلك  

 نطلب احترام مقترح هذه ال جنة.
 

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسن  السيد

السياق الذي أتت فيه هذه النقطة واملراحل التي قطعتها، لكن بداية أشير أن ال جنة واجهتها ال بد من وضع السادة األعضاء في  

إمى قرابة    77مثال على املستوى الرياض ي تزايد العدد من    %100إكراهات أبرزها ارتفاع عدد الجمعيات إن لم نقل تضاعف بأكثر من  

فس األمر على املستوى االجتماعي، هذا الوضع خلق إشكاال في توزيع الدعم على  ، ون256إمى أزيد من    214، وعلى املستوى الثقافي من  150

ى  مستوى لجنة االنتقاء األومي وداخل ال جنة الدائمة، وهنا أود أن أنوه بعمل السيدة والسيد النائب املكلفان بالقطاع والسادة األطر عل

ن لتحويل اعتمادات مالية بغية إضافتها للمبلغ اإلجمامي املخصص  عملهم في هذا االطار، حيث تم عقد اجتماعات مع كافة املتدخلي

مليون درهم كان مخصصا لجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعة ووزعت على الجمعيات، كما   2للدعم، حيث تم تحويل مبلغ  

هذا األمر أعطانا وضعية مشرفة في   تم تحويل مليون درهم من الصنف االجتماعي على اعتبار أن جمعيات هذا الصنف عدد قليل جدا،

، ونحن واعون بضرورة الرفع من هذه املبالغ ألنه مثال نفس االعتماد املخصص لألندية والفرق ظل معتمدا  2023انتظار عرض ميزانية  

 إمى اليوم، رغم أن عدد هذه األندية تزايد.  2002منذ سنة 
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ء األومي أرضية ملساعدة ال جنة الدائمة ومجالس املقاطعات، وفي إطار ثانيا اعتمدنا فلسفة االشراك، حيث وضعت لجنة االنتقا

، قبل عرضها على 2022مسطرة إبداء الرأي انكبت هذه املجالس على تدارس مبالغ الدعم وصوتت عليها في دوراتها العادية لشهر شتنبر  

ال يجب أن نسلك سياسة مي الدراع بل نحن في إطار تمرين  ال جنة الدائمة للمجلس، وعليه أقول اليوم أنه إن كان لدينا اعتبار اليوم ف

النوايا والكفاءات واالعتمادات املستقطبة ملدينة مراكش، ومقتنع   لتجاوز إكراهات هذا الدعم وإنجاح التجربة، فأنا مقتنع بحسن 

 كذلك بما سيتحقق مستقبال كرؤية سياسية. 

وسف بن علي، ومعه أعضاء مجلس املقاطعة وبحكم أنه لدينا إشكال  لذلك أترجى من السيد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي ي

افع عليها بتفاصيل ال داعي لذكرها، وتم منحها أعلى مبلغ على مستوى املقاطعة، وأعرف أن التوزيع تم بشفافية   في جمعية واحدة تم التر

ة االنتقاء األومي ولم يضغط علينا أحد، وقد اعتمدنا  وأحيي عمل مجلس املقاطعة، وهنا أؤكد أن السيد نكيل لم يكن حاضرا معنا في لجن

 معايير موضوعية وتنقيط مضبوط ونطلب احترامها. 
 

 عضو المجلس الجماعي  عبد الواحد الشافقي   السيد

أوال ننوه بعمل املجلس ومجالس املقاطعات بخصوص هذه النقطة، التي أخذت الكثير من النقاش، لكن نحن كمنتخبون نتحمل  

املسؤولية في تدبير امليزانية أما مؤسسات الرقابة، لذلك ال بد من تقديم الدعم بناء على البرامج وما ستقدمه الجمعيات للمدينة، ألن  

الجمعية بتحقيق  املجتمع املدني شريك است التزام  بعد  يأتي  التنمية، وعليه يجب ضبط إجراءات صرف الدعم، والتنقيط  في  راتيجي 

 برامجها املقدمة للمجلس الجماعي.
 

 عضو المجلس الجماعي  محمد ايت بويدو  السيد

واملجلس الحامي الذي    2015/ 2009االنتدابية دائما هذه النقطة في تاريخ املجالس الجماعية هي التي تعرف أخذ ورد، لكن الفترة  

  تترأسينه السيدة الرئيسة هناك توازن، وأطلب أن تضم لجنة االنتقاء األومي مستقبال أناس على دراية تامة باملوضوع، ألننا نجد خلطا في 

لمي شخص واحد وحصل على مبلغ  بعض املعايير املعتمدة مثال فريق االتفاق املراكش ي يوجد في القسم الوطني الثاني ويسيره حسب ع

مليون، وعليه أطمح أن يكون لدينا في مدينة مراكش عدة فرق   300مليون، في وقت وفي نفس القسم منحنا فريق الكوكب املراكش ي  80

 تنافس على مستوى عال وهذا األمر لن يتأتى إال بدعم متكافئ.
 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

افق فيه، صحيح عدد الجمعيات ارتفع وهذا   لطاملا كان موضوع دعم الجمعيات موضوع شائك، لكن طمحنا دائما إمى خلق التو

تم مناقشة موضوع مبلغ الدعم  ش يء إيجابي يدل على حيوية املجتمع املدني بمدينتنا في االشتغال مع املواطن وتأطير الشباب، لذلك سي

اإلجمامي خالل االنتقال إمى تدارس نقطة امليزانية، لكن ما يجب أن نعرفه أن كل درهم يسجل بميزانية الجماعة يعبر عن عرق املواطن،  

بالغ دون تقييم،  فهي ميزانية ال تأت من السماء أو تخرج من باطن األرض بل هي نتاج ضرائب يدفعها املغاربة، وال يمكننا صرف هذه امل 

 فهذه مسؤولية وأمانة في أعناقنا وأخالقنا، لذلك فمبادئ الحفاظ على املال العام يجب أن نتشبع بها نحن واملجتمع املدني.

وعليه فنحن منفتحون ومستعدون لبذل املجهودات الالزمة للرفع من مبالغ الدعم، شريطة انخراط املجتمع املدني وتتبع املجلس  

 البرامج املقدمة له من طرف الجمعيات ومدى تأثيرها على حياة املواطن. ملدى تحقيق 

أيضا بخصوص ميكانزمات التقييم، أطلب تنظيم يوم دراس ي ل جمعيات حول مقتضيات كناش التحمالت الخاص بالدعم، مع 

 تأطيرهم في كيفيات الصرف السليم ملبلغ الدعم. 

ف نوده أن يستمر بحكم ممارسة هذه املجالس لسياسة القرب، وما فهمته من  مسألة إبداء رأي املقاطعات في مبالغ الدعم عر 

تدخل السيدين نكيل وبيطاري أن هناك إشكال في دعم جمعية لها انتماء حزبي، وال يمكنني أن أكون منبثقة عن حزب سياس ي وأترأس  

أقوم بخفض دعم جمعية لها انتماء سياس ي وأتحم  ل مسؤوليتي في هذا الكالم، أنا مع الجمعيات  املجلس الجماعي باسم حزب سياس ي و

ذات االنتماء السياس ي، خاصة وأننا نعرف كأحزاب سياسية أن العجز الذي نعاني منه هو استقطاب املواطنات واملواطنين النخراطهم  

 داخل األحزاب واملساهمة في التنمية داخل املؤسسات الديمقراطية. 

النزيه   املدني  املجتمع  مع  نحن  كمجلس  أخيرا  فنحن  االنتهازية  الجمعيات  واملواطنين وضد  املواطنات  مع  االشتغال  في  الراغب 

 جماعي لن نقبل بها.  
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 عضو المجلس الجماعي  محمد نكيل  السيد

ليس لدينا أي إشكال مع جمعية لها انتماء سياس ي، بل بالعكس الجمعية التي تحدث عنها السيد بيطاري اسمها جمعية الشبيبة  

املدرسية وكانت أول جمعية تكونت فيها وشغلت منصب كاتب الفرع بها وأدعم هذه الجمعية شخصيا رغم انتمائهم لحزب ال أنتمي إليه،  

ألننا نعرف العمل الذي يقومون به، لكن لدينا فقط مشكل مبدأ، حيث عهدنا أن يتم احترام رأي املقاطعات في هذا املوضوع، لذلك  

 طعة ليس لدينا أي إشكال فيما اقترحته ال جنة الدائمة. ونيابة عن مجلس املقا
 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

افق الذي أبديتموه في هذا املوضوع، إذن وإن لم يتبق أي تدخل إضافي، أقترح عليكم املرور إمى   شكرا على تدخالتكم النيرة والتو

 ملقترحات الدعم التي قدمتها ال جنة الدائمة للمجلس الجماعي كما هي مضمنة في التقرير.عملية التصويت تبعا  
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 جمللس مجاعة مراكش: 21/10/2022املنعقدة يف جلستها الثانية بتاريخ  2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  التاسعة والعشرونالنقطة 
 

دراسة وضعية قطاع التطهير السائل بتراب مقاطعة النخيل تبعا مللتمس مجلس مقاطعة النخيل املتخذ خالل الدورة العادية 

 .2022لشهر شتنبر 

                                   

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

بخصوص هذا املوضوع، أخبركم أنني اطلعت على العرض املنجز من طرف الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش، وهو عمل طموح 

 السائل بمقاطعة النخيل. يرقى لألهمية التي يحظى بها مشروع تحسين قطاع التطهير 

ة  وعليه أقترح عليكم تكوين لجينة على مستوى املجلس الجماعي لتتبع هذا املشروع الهام برئاسة السيد محمد بنشقرون بالنظر ل خبرة الكبير 

 التي راكمها في مجال التنمية املستدامة. 
 

 عضو المجلس الجماعي محمد بنشقرون   السيد

السيدة الرئيسة بالشكر الجزيل ملا قمت به لصالح فريق عريق كفريق الكوكب املراكش ي، وأطلب منك أن تستمري بداية أود أن أتقدم إليك 

 في مساعدة هذا الفريق ألنه فريق تاريخي بأمجاده. 

 عضو المجلس الجماعي عبد الصمد العكاري  السيد

 من يوم الجمعة إمى يوم آخر لتزامنه مع أداء صالة الجمعة وشكرا. الجماعي ألتمس منكم السيدة الرئيسة تغيير موعد عقد دورة املجلس

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

 شكرا السيد العكاري على مقترحك، سنأخذه بعين االعتبار في قادم الدورات. 

ال جنة،   تقرير  نص  تالوة  وقبل  النقاش،  موضوع  للنقطة  في  وبالعودة  توطئة  لتقديم  النخيل  مقاطعة  مجلس  رئيس  للسيد  الكلمة  أعطي 

 . املوضوع
 

 رئيس مجلس مقاطعة النخيل  السيد ي. الحسن المنادي  

، واملكتب املسير مشكور على إدراجها كنقطة 2022كما تعلمون تم تدارس النقطة على مستوى مجلس املقاطعة في دورته األخيرة لشهر شتنبر  

 أعمال هذه الدورة. في جدول  

فمقاطعة النخيل تعاني الكثير من الخصاص على جميع املستويات، ومنها قطاع التطهير السائل التي يعرف وضعية متدهورة لها تأثير سلبي  

 على واحة النخيل.

رف معاناة في هذا الجانب،  مقاطعة النخيل تنقسم إمى قسمين: النخيل الجنوبي الذي به تطهير سائل ال بأس به، أما النخيل الشمامي فيع

 وانبه.لذلك اجتمعنا مع ممثلي الوكالة املستقلة وناقشنا املوضوع بإسهاب وخلصنا إمى ضرورة تنظيم يوم دراس ي لإلملام بهذا االشكال من كافة ج

أولها حول التطهير املستقل الذي يتواجد في   أن أطرح ثالث تساؤالت في املوضوع،  اقع بمقاطعة النخي  4أود  أبياض، موالي عزوزمو ،  1ل: 

والسفياني، لكن رغم املجهودات املبذولة فهذا النوع من التطهير ال زال ال يستجيب للمعايير التقنية املطلوبة، فحفر التطهير املستقل    2موالي عزوز  

 ، فإمى متى سيستمر هذا الوضع؟املوضوعة حاليا لها تداعيات على البيئة والفرشة املائية، وكذا كرامة املواطن خاصة منطقة موالي عزوز

  ثانيا، هل يتم مراعاة الجانب البيئي في التراخيص املمنوحة بمناسبة إنجاز مجموعة من املشاريع على مستوى مقاطعة النخيل؟ ال أظن ذلك،

 فحاليا املكتب الشريف للفوسفاط ينجز مشروعا له تأثير سلبي على البيئة باملنطقة. 

 ضمن املشاريع املستقبلية للوكالة املستقلة وتصميمها املديري، إن وجد؟   التطهير السائلاع ثالثا وأخيرا، ما موقع قط
 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

 مشكور السيد املنادي تدخلك النير حول املوضوع. 

 كاتب املجلس الجماعي لتالوة نص تقرير ال جنة حول النقطة. محمد ايت احسيسين واآلن، الكلمة للسيد
 

 كاتب المجلس الجماعي  محمد ايت احسيسين   السيد
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العاادياة لشااااااااااااهر  طبقاا للمقتضااااااااااااياات القاانونياة والتنظيمياة الجااري بهاا العمال، وفي إطاار تحضااااااااااااير النقط املادرجاة في جادول اعماال الادورة  

املوجهة للساااااااااادة أعضااااااااااء املجلس ل حضاااااااااور واملشااااااااااركة في    2022/ 09/ 19بتاريخ  16203ملجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2022أكتوبر  

افق العمومياة والخادمااتأشااااااااااااغاال اجتمااع ال جناة املكلفاة   العااشاااااااااااارة  على الساااااااااااااعاة    2022  شااااااااااااتنبر   27  الثالثااءالجتمااع املاذكور يوم  ا  ، انعقادبااملر

رئيس ال جنة، وذلك    د السااااالم ساااا ي كوريعب  صااااباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصاااار البلدي شااااارع محمد الخامس برئاسااااة الساااايد والنصااااف

 لتدارس النقط اآلتية:
 

  الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي الخاص بنادي المسنين بسيدي يوسف بن علي تبعا لمقرر مجلس المقاطعة.  :12النقطة رقم 

  الوسائطية بسيدي يوسف بن علي تبعا لمقرر مجلس المقاطعة.الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي الخاص بالمكتبة  :13النقطة رقم 

   مراكش "ملحق انضمام بعض الجماعات الترابية المتواجدة بتراب جهة مراكش آسفي إلى مجموعة الجماعات الترابية  المصادقة على    :15النقطة رقم

 من السيد الوامي عامل عمالة مراكش( واردة)نقطة                                      .                                                                  "للنقل

  المصادقة على احداث مرفق جمع االتربة ونفايات البناء داخل المجال الترابي لجماعة مراكش ونقلها للمطرح العمومي :21النقطة رقم . 

  االتربة ونفايات البناء عن طريق التدبير المفوض )عقد امتياز(. المصادقة على تدبير مرفق جمع  :22النقطة رقم 

   دراسة وضعية قطاع التطهير السائل بتراب مقاطعة النخيل تبعا لملتمس مجلس مقاطعة النخيل المتخذ خالل الدورة العادية لشهر    :29النقطة رقم

    . 2022شتنبر 

   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 نسيمة سهيم، عادل النميلي، أحمد خوبة، رشيدة لشهابي. 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
ق بوزاهر،  محمد نكيل، الحسين نوار، فاطمة شوتين، مريم العرابي، رحيلة الغمراوي، حمزة الحداوي، ي. املصطفى مطهر، ي. الحسن املنادي، عبد الصاد

 لحسن حبيبو، حليمة بامحمد. 

 :السيد والسيدة مكتب المجلس الجماعي من    وواكب االجتماع *
 

 )عضو ال جنة(  لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثاني  :    عبد هللا الفجامي

  لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثالث  :   عبد العزيز بوسعيد 

 )عضو ال جنة( الجماعي ملراكشلرئيسة املجلس النائبة الخامسة  :    خديجة بوحراش ي 

   لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائبة السادسة  :    عتيقة بوستة
 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 املدير العام ملصالح جماعة مراكش  :   زين الدين الزرهوني

 رئيس مص حة إدارة شؤون املجلس :    محمد املحير

افق واللوجستيك :   عبد الصمد النجماوي   رئيس قسم املر

 مديرة املكتبة الوسائطية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي :    فاطمة املعنوي 

 نائب مدير نادي املسنين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي  :   عبد االله بن سودة 

 عن فسم العمل االجتماعي :    محمد انحيلى 

 ون الثقافية عن مص حة الشؤ  :    فؤاد املحفوظي

 

 
 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 عن مقاطعة النخيل :    حسن املي ح

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 عن مص حة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي
 

 

   :المصالح الخارجية السادةحضر االجتماع من ممثلي كما  *
 

 بمراكش عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء  :     عادل الداودي

 عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  :    طارق الكروي 

 عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  :    خالد فتحي 

 عن الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  :   مريم بوعباد التلمساني 

 لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش عن الوكالة املستقلة  :    مصطفى الرامي

 

 : لمجلس جماعة مراكش 2022العادية لشهر أكتوبر دورة المن جدول أعمال  29النقطة رقم 

دراسة وضعية قطاع التطهير السائل بتراب مقاطعة النخيل تبعا مللتمس مجلس مقاطعة النخيل املتخذ خالل الدورة العادية لشهر  

 .2022شتنبر 

بخصوص هذه النقطة، وحيث أن إدراجها كان بناء على مقترح رئيس مجلس مقاطعة النخيل عطفا على ملتمس مجلسها التداومي  

، أعطى السيد رئيس ال جنة الكلمة للسيد رئيس مجلس املقاطعة ليضع السادة األعضاء في سياق طرحها  2022املنعقد خالل شهر شتنبر 

ب أوضح  الجماعي، حيث  املجلس  و داية  على  السائل  التطهير  قطاع  بها  يحض ى  التي  واالقتصادية،األهمية  والبي ية  الصحية   انعكاساته 

تعرف وضعية صعبة املحسوبة على املدار الحضري وتتميز بتواجد مجموعة من الفنادق واملؤسسات السياحية،    املنطقة املعنيةباعتبار ان  

املركزية خصوصا في منطقة النخيل الشمامي، الش يء الذي أنتج حالة بي ية سيئة  ي  في غياب ربط العديد من الدواوير بشبكة الصرف الصح

على مستوى التربة ويهدد الفرشة املائية والنشاط الفالحي والصحة العامة باملنطقة، فضال عن أن هذا االشكال يؤثر سلبا على النشاط  

ايدا للمشاريع السكنية في وقت ال تتوفر فيه املقاطعة على تصور استراتيجي  السياحي املتميز ومشاريعه املتزايدة، مشيرا أن املنطقة تعرف تز 

يتعلق بالتطهير السائل، فرغم أن الوكالة املستقلة تتواصل بشكل دوري مع املجلس الجماعي، إال أن هذا التواصل غير كاف فاملفروض أن  

 ستقلة بمنطقة النخيل واالستراتيجية التي تشتغل بها هناك.يتم تمكين مجلس املقاطعة من الوثائق املتعلقة بمشاريع الوكالة امل 

على  وإطالعهم  النخيل،  بمقاطعة  السائل  التطهير  لحالة  العام  الوضع  حول  األعضاء  للسادة  الرؤية  توضيح  وبغية  ذلك،  إثر 

ممثل الوكالة املذكورة الذي قدم عرضا استراتيجية الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش في هذا االطار، أعطيت الكلمة للسيد  

 مفصال جاءت محاوره كاآلتي:

 

 معطيات حول مقاطعة النخيل 

 السائل بمقاطعة النخيل التطهير 

 تدخل الوكالة بمناطق التطهير املستقل  

 املقترحة  الحلول و  إشكاليات التطهير السائل املستقل 
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في العرض األول، ولتقديم توضيحات حول األشغال املنجزة واملبرمجة لسنتي   من    2022و  2021واستكماال للمعطيات الواردة 

لوكالة الذي  طرف الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء في قطاع التطهير السائل بتراب مقاطعة النخيل، منحت الكلمة للسيد ممثل ا

 قدم عرضا في املوضوع كانت محاوره كالتامي:
 

 أشغال الصيانة املنجزة استجابة للشكايات الواردة على الوكالة ❖

 أشغال الصيانة الوقائية  ❖

 2022برنامج الصيانة الوقائية لشبكة الصرف الصحي بتراب مقاطعة النخيل لسنة  ❖

 الصحي أشغال معالجة مشكل الجرذان على مستوى قنوات الصرف  ❖

 2021/2022أشغال تقوية قنوات الصرف الصحي املنجزة )قطاع االستغالل( برسم سنتي  ❖

 2022/ 2021أشغال إعادة هيكلة الربط الخاص برسم سنتي  ❖
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وإبداء الرأي للسادة األعضاء من أجل اإلدالء باقتراحاتهم واستفساراتهم، حيث أسفرت تدخالتهم  عقب ذلك، فتح باب املناقشة  

 عن املالحظات التالية: 

الصحي،  ➢ الصرف  بشبكة  منها  العديد  ربط  غياب  في  صعبة  وضعية  تعرف  النخيل  مقاطعة  دواوير  أغلب  أن  على  اإلجماع 

 ة من جراء ذلك. السلبي  نعكاسات الصحية والبي ية واالقتصاديةالاو 

اقع الحفر البديلة عن الربط بالشبكة املركزية أصبح كارثيا على مستوى التأثير على التربة، الفرشة املائية وصحة   ➢ التأكيد على أن و

 املواطن. 

عمليات الترحيل  ضرورة ربط الدواوير بشبكة التطهير املركزية باعتباره من أبجديات تحقيق الكرامة للمواطن مع التأكيد على أن   ➢

 ال يجب أن تمنع هذا الربط. 

املادية  ➢ اإلمكانات  توفير  ثم  عمل  خطة  وضع  بدقة،  الوضعية  تشخيص  خالل  من  بالشبكة  الربط  في  املبادرة  أخذ  ضرورة 

 السائل.  واللوجستيكية عبر تظافر الجهود بين املتدخلين في املوضوع مع عدم التمييز بين الدواوير املتقاربة في التزويد بالتطهير 

اعتبار مؤسسة العمران شريكا أساسيا في ح حلة هذا املشكل، كما أن تصميم التهيئة وثيقة أساسية في تصنيف الدواوير  املعنية   ➢

 باإلمداد بالشبكة. 

تسوية   ➢ انتظار  في  منهما  الدواوير  تمكين  مع  السائل  التطهير  شبكة  ملشكل  موازي  باعتباره  للشرب  الصالح  املاء  إشكال  طرح 

 ضعيات العقارية بشكل نهائي.الو 

 إعادة تأهيل البنية التحتية ملقاطعة النخيل شرط تنموي أساس ي في تطوير االستثمارات السياحية املتنامية بتراب املقاطعة.  ➢

 املناطق القروية من مقاطعة النخيل تعتبر مناطق معزولة ومهمشة على مستوى البنية التحتية. ➢

اقيل األساسية املعطلة ملشاريع الربط بالشبكة املركزية.اعتبار الوضعية العقارية بمقاطع ➢  ة النخيل أحد العر

الجماعة،   ➢ املتدخلين:  جميع  بين  تشاركية  مقاربة  خالل  من  شمولية  معالجة  يحتاج  باملنطقة  الصحي  الصرف  قنوات  مشكل 

 الوكالة، وزارة الداخلية، وزارة السياحة ... 

ى بالنسبة للدواوير القريبة من الشبكة املركزية والتي يفترض أن يكون إنجازها أقل  التساؤل عن ماهية وجود برنامج قصير املد ➢

 تكلفة. 
 

إثر ذلك، وللتعقيب على استفسارات السادة األعضاء ومالحظاتهم، تدخل من جديد السيد ممثل الوكالة املستقلة لتوزيع  

فهم عميق إلشكال التطهير السائل بمقاطعة النخيل، قبل أن    املاء والكهرباء الذي أشاد بداية بالتدخالت لشموليتها وتعبيرها عن 

للتطهير   املديري  املخطط  هي  مراكش  مدينة  مقاطعات  بكافة  السائل  التطهير  مشاريع  إلنجاز  املرجعية  الدراسة  أن  على  يؤكد 

 طار. السائل، والذي يحدد نوع املقاربة ملعالجة أي إشكال ويحدد املعايير الواجب استعمالها في هذا اإل 
 

وأضاف السيد ممثل الوكالة أن املعالجة الفردية ملشكل التطهير السائل من خالل الحفر تعتبر جزءا معترفا به على مستوى  

وطني كحل جزئي للمشكلة وهو نموذج يأخذ بعين االعتبارات اإلمكانات املادية والتنظيمية املمكنة، من جهة أخرى أكد ممثل  

اقعية بحيث   الوكالة إمى أن مشكل الدعاوى  اقيل التي يجب التعامل معها بو القضائية مع أصحاب العقارات يعتبر من أكبر العر

أن كثيرا من مالكي العقارات يرفضون تمرير قنوات الصرف الصحي فوق أراضيهم، هذا فضال عن تأخر برامج إعادة هيكلة الدواوير  

 والذي يساهم في تراكم املشكل.
 

الوكالة، في تدخله، أن الدواوير التي يتم إدماجها فعليا في برنامج الربط بالشبكة املركزية تحتاج  كما أوضح السيد ممثل  

ابتداء لعملية تهيئة للشبكة الداخلية من خالل تحديد األبعاد وتقييم طبيعة التربة وإنجاز عمليات التبليط والترصيف مما يزيد  

املو  الحفر  أن  العلم  مع   ، العملية  هذه  تكلفة  الدواوير  من  منطقة  فإن  وبالخالصة  املركزية،  الشبكة  نحو  تصريفها  يتم  جودة 

اقعية في   بمقاطعة النخيل هي التي تعرف مشاكل عديدة وخصوصا بالنخيل الشمامي فبالرغم من أن الدراسة املنجزة كانت و

قنية وفق تشخيص جديد ومنظور متجدد  حينها، لكن املعطيات على األرض تتغير باستمرار مما يعني إعادة النظر في املعطيات الت 

الترحيل، مما يعني أن الحل لن يتأتى إال وفق شراكة بين جميع  التمويل ومشكل  يأخذ بعين االعتبار املشكل العقاري ومشكل 

 املتدخلين للتغلب على املعيقات القانونية والتقنية واللوجستية لهذا الورش الكبير. 
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امل  العروض  وبعد  ذلك،  على  باالنعكاساتوتأسيسا  االملام  وبعد  املناقشة،  واستنفاذ  للتوضيحات،  واالستماع   قدمة، 

واالقتصادية والبي ية  الصرف  السلبية    الصحية  بشبكة  النخيل  مقاطعة  تراب  كل  تغطية  عدم  وضعية  تشخيص  خالل  من 

التقن الناحية  من  وتشعباتها  السائل  التطهير  قطاع  وضعية  بتفاصيل  االحاطة  تمت  وحيث  والعقارية الصحي،  والقانونية  ية 

اقيل التي تستوجب الحل، وبالنظر الرتباط هذا الحل بمجموعة من املتدخلين كل في مجال   والوقوف على أهم التعقيدات والعر

تدارس   وبعد  القطاع،  لهذا  واإلنسانية  الحيوية  لألهمية  وبالنظر  املسؤوليات،  وتحديد  لتدقيق  اليه  املوكولة  االختصاصات 

 :  د قررت ال جنة رفع ملتمس لرئاسة املجلس الجماعي قصد القيام بما يلي فق الوضعية، 

تنظيم يوم دراس ي لتعميق النقاش بحضور كافة املتدخلين لتحديد املسؤوليات بهدف إيجاد الحلول العملية الكفيلة   -1

 . وتنزيل مخرجاته في إطار تعاقدي  بمحاصرة مشكل التطهير السائل بمقاطعة النخيل 

 إنجاز دراسة جديدة ومخطط شامل بشراكة مع جميع املتدخلين ملعالجة مشكل التطهير السائل بمقاطعة النخيل.     -2

ضمن   -3 النخيل  بمقاطعة  السائل  التطهير  قطاع  إدراج  بغية  املختصة  والالممركزة  املركزية  املصالح  لدى  التدخل 

 العادمة.الوطني للتطهير السائل ومعالجة املياه   برنامجاملخططات الخاصة بال

 

 

 

  

 

افق العمومية والخدمات  رئيس ال جنة املكلفة باملر

 عبد السالم س ي كوري 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

233 
 

 9الدورة 

 
 ( 2022 اكتوبر  21 بتاريخ الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة 

 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

لتقرير ال جنة حول النقطة، أمنح الكلمة للسيد ممثل الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش لتقديم عرض في بعد استماعكم 

 املوضوع. 
 

 ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش عادل الداودي  السيد
 

 )العرض املقدم هو نفسه املرفق بتقرير ال جنة( 
 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

 على عرضه املتميز حول النقطة. الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكشمشكور السيد ممثل 

 واآلن، وقبل فتح باب املناقشة، الكلمة للسيد كمال ماجد النائب التاسع لتقديم توضيحات إضافية.
 

 النائب التاسع لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  كمال ماجد  السيد

بخصوص تدخل السيد املنادي حول وضعية منطقة موالي عزوز، فقد انتقلنا إمى عين املكان مع السيد ممثل مؤسسة العمران وعاينا حال  

ء والكهرباء على إفراغ الحفر رغم الصعوبات التقنية التي البركة املتواجدة هناك، ولحل هذا االشكال تم االتفاق مع الوكالة املستقلة لتوزيع املا

 تفرضها العملية واملرتبطة بمجال تدخل مؤسسة العمران والوكالة املستقلة.

  وفي نفس السياق عقدنا اجتماع مع هذه األطراف إضافة إمى الوكالة الحضرية ملراكش بغية إنجاز دراسة لحل إشكال دوار موالي عزوز برمته، 

 يش الئق لساكنته.لضمان ع
 

 رئيس مجلس مقاطعة النخيل  السيد ي. الحسن المنادي  

  الوكالة املستقلة شريك ومؤسسة تابعة ل جماعة، ومن هذا املنبر أشكرها على تفاعلها مع إشكاالت املقاطعة، لكن لدي طلب لها، في انتظار 

إفراغها معالجة معضلة التطهير السائل في شموليتها، بتكوين خلية لتتبع وضعية   أسبوعيا. الحفر و

ة حول املوضوع هي عروض نمطية، رغم املجهودات التي تبذلها لحل إشكال التطهير السائل  وبخصوص العروض التي تقدمها الوكالة املستقل

أين هي    بمقاطعة النخيل، ألنني كنت أنتظر عرضا يقدم حلوال منها التي يمكن تنزيلها على مدى القريب وأخرى على املدى املتوسط أو البعيد، كذلك

 عرض املقدم شخص الوضعية الحالية فقط، وهي وضعية مؤملة وال تلبي التطلعات واالحتياجات. البرامج املستقبلية املخصصة للمقاطعة، ألن ال

اليوم  هذا  وأتمنى خالل  املجال،  في  الفاعلين  كافة  بمشاركة  املوضوع  في  دراس ي  يوم  تنظيم  املجلس  الذي سيتخذه  املقرر  توصيات  في  أقترح 

 . الدراس ي أن تأتينا الوكالة املستقلة بمقترحات وحلول 
 

 عضو المجلس الجماعي عبد الصادق بوزاهر   السيد

البي ية، أوال ال بد أن أشكر الوكالة املستقلة على تجاوبها الدائم معنا، وبالنسبة ملنطقة النخيل فلها أهمية بالغة من الناحية اإليكولوجية و 

، ودورنا باألساس مراعاة الجانب االجتماعي  2و  1تغيب في دوار موالي عزوز  وتحتاج عناية كبيرة، وكرامة رعايا جاللة امللك ال تقدر بثمن، وهي لألسف  

 والبيئي قبل ترحيل الدواوير، وهنا أشير أن عملية الترحيل يجب أن تكون في أقرب منطقة، من أجل مراعاة التوازن الديمغرافي. 
 

 عضو المجلس الجماعي عادل النميلي   السيد

ة املستقلة على املجهودات التي تبذلها، لكن نود أن نغير نظرة بعض الشركاء ملقاطعة النخيل حيث يعتبرونها  بداية البد من توجيه الشكر للوكال

دوار موالي عزوز ودوار  دوارا كبيرا، وخير دليل على هذا األمر أننا ال زلنا نعيش وسط الحفر الفردية والجماعية وهو ما ينذر بكارثة بي ية كتلك التي يعيشها  

 أبياض. 

لهذه املعضلة بتظافر جهود كافة الشركاء، كما نلتمس الربط املباشر بشبكة الصرف الصحي للدواوير غير  لذ لك نطلب إيجاد حلول عاجلة 

 املعنية بعملية الترحيل، كذلك ال بد من معالجة إشكال التباين في الربط بشبكة الصرف الصحي واملاء الصالح للشرب بدوار سليطين. 
 

 عضو المجلس الجماعي حمد ة حليمة بامالسيد

النخيل مصنفة   أن مقاطعة  بمعنى  داخلي  والثاني خارجي،  داخلي  األول  تناقضين،  تعيش  أنها  النخيل سيالحظ  متتبع لوضعية مقاطعة  أي 

 ند إنجاز أية أشغال. كمنطقة سياحية، لكن عندما نتجاوز املؤسسات السياحية إمى منطقة الدواوير نجدها منطقة مهمشة ال يتم أخذها بعين االعتبار ع

ات  أما بخصوص التناقض الخارجي الذي تعيشه املقاطعة فيتمثل في أنها تصنف دوما من طرف الشركاء في املرتبة األخيرة مقارنة بباقي املقاطع

 املؤسسات والخدمات املقدمة. املكونة ملدينة مراكش، لذلك نلتمس من رئاسة املجلس الجماعي أن يعود االعتبار ملقاطعة النخيل من حيث 

الخدمات وتحسينها، الزالت مقاطعة النخيل تعيش وسط تطهير فوق األرض، وهو أمر سلبي    وبالرجوع الشكال التطهير السائل، وفي ظل رقمنة

الترحيل ال ولن يؤدي إمى النتائج املرجوة، ولذلك نطالب بأال تكون عملية الترحيل عقبة أمام توفير شبكة الصرف الصحي للساكنة، ففي انتظار عملية 
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ة، ال بد من إيجاد حلول أولية ملعالجة إشكال التطهير السائل كإفراغ الحفر في الوقت املالئم مع مد كافة  يمكننا أن نترك الساكنة تعاني من أزمة بي ي

 الدواوير بهذه الخدمة األساسية التي تحافظ على كرامة املواطن، مع بحث حلول أخرى على املدى املتوسط والبعيد.

الفرد التطهير املستقل  العرض املقدم،  في  وبرنامج  فعال، وكما جاء  أنها حفر تمتلئ بسرعة  التتبع، فنحن نعلم  يعاني من إشكال  ي والجماعي 

 الوكالة املستقلة لتنظيفها رغم املجهودات املبذولة ال يواكب وثيرة امللء. 

 وأخيرا أطلب على غرار باقي التدخالت تفعيل توصيات ال جنة في املوضوع.
 

 عضو المجلس الجماعي محمد بنشقرون   السيد

ود أن أشكر السيد رئيس مقاطعة النخيل على طرحه هذا املوضوع، وال يجب أن نتعامل معه باستخفاف، فنحن أمام مقاطعة بتركيبة أوال أ

 مجالية معقدة، تضم ما هو سياحي بمستوى رفيع إمى جانب سكن اقتصادي هامش ي، وال بد من االهتمام بها وحل إشكاالتها. 
 

 اعي عضو المجلس الجم لحسن حبيبو   السيد

إمى جانب   فيها مؤسسات سياحية فاخرة  النخيل تعاني من مجموعة من االختالفات والتجاوزات، تجتمع  البنية املجالية والعقارية ملقاطعة 

 سكن مهمش عبارة عن دواوير تعيش وضع اجتماعي صعب مزري. 

اعتبر املجال البيئي مجال حقوقي، بمعنى أن املواطنات واملواطنين لهم حق العيش في بيئة سليمة، أي توفير شبكة الصرف    2011دستور سنة  

يعقل  الصحي، ومن خالل تدخل السيد رئيس مجلس املقاطعة يتضح أننا لم نستطع تنمية املنطقة وإدماجها في البنية الشمولية ملدينة مراكش، فال  

 ن بوابة املدينة واحة النخيل باعتبارها مجاال إيكولوجيا بامتياز أن تعيش هذا الوضع املزري. أ 

ارية  لذلك ال بد من حلول استعجالية، فعند تصفحي ملشاريع برنامج العمل الحظت أن عددا منها لم يراعي العدالة املجالية، نظرا للوضعية العق

 م يوم دراس ي مسؤول بمشاركة كافة الفاعلين املؤسساتيين. ملقاطعة النخيل، وعليه فمن الضروري تنظي
 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

 شكرا على تدخالتكم النيرة حول املوضوع، وأتفق معكم في مسألة تنظيم يوم دراس ي بمشاركة كافة الفاعلين لالحاطة بجميع إشكاالت التطهير 

 نخيل وإيجاد حلول آنية ومبادرات على املدى القريب، املتوسط والبعيد ملواكبة وضعية التطهير السائل عن قرب. السائل بمقاطعة ال

 واآلن أقترح عليكم املرور إمى عملية التصويت، وأطلب من السيد كاتب املجلس تالوة نص املقرر موضوع النقطة. 
 

 كاتب المجلس الجماعي  محمد ايت احسيسين   السيد

 تالوة نص المقرر 

افق ،  دراسة وضعية قطاع التطهير السائل بتراب مقاطعة النخيلبعد    ، باتفاق بين اعضاءه الحاضرين،مجلس جماعة مراكش  و

افق العمومية والخدمات، على الشكل التامي:   على تبني توصيات ال جنة املكلفة باملر

النقاش بحضور كافة املتدخلين لتحديد املسؤوليات بهدف إيجاد الحلول العملية الكفيلة بمحاصرة مشكل  تنظيم يوم دراس ي لتعميق   .1

 التطهير السائل بمقاطعة النخيل. 

 إنجاز دراسة جديدة ومخطط شامل بشراكة مع جميع املتدخلين ملعالجة مشكل التطهير السائل بمقاطعة النخيل.     .2

وال .3 املركزية  املصالح  لدى  الخاصة  التدخل  املخططات  النخيل ضمن  بمقاطعة  السائل  التطهير  قطاع  إدراج  بغية  املختصة  الممركزة 

 العادمة. برنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة املياه بال

 وبالنسبة للملتمس: 
 ما يلي:  ، باتفاق بين اعضاءه الحاضرين، مجلس جماعة مراكش  يلتمس

 عضو املجلس الجماعي رئيسا ل جنة موضوعاتية تعنى بقضية اإلجهاد املائي بتراب جماعة مراكش.  تعيين السيد محمد بنشقرون 

 سواء اعضاء املجلس الجماعي او ممثلين    ، عن طريق رئيسة املجلس الجماعي، تكليف السيد محمد بنشقرون بتشكيل ال جنة من ذوي االختصاص

 فظة على املاء. البيئة والتنمية املستدامة واملحاة بقضايا عن املصالح الالممركزة او النسيج الجمعوي ذو الصل

 هدف  يعمل  وبرنامج  خطة  عبر  وضع  يجاد سبل ملواجهة ازمة املاء في اطار االختصاصات املوكولة ل جماعات  د ل جنة املوضوعاتية التفكير في إيعه

 ملدني لتنمية الوعي العام حول ندرة وتوفير املياه وعقلنة استعماله.   تعبئة املجتمع اهذه املادة الحيوية، مع إمى الرزانة والترشيد في استعمال  
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد
 

املتداول بشأنه    2023.2028وخاصة برنامج عمل جماعة مراكش    النقط املتبقية لعدم جاهزيتها  حول نظارا لعدم استكمال التداول  

جل الدورة  أيمدد  ،  من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات  235على مستوى مجالس املقاطعات في إطار مسطرة ابداء الرأي طبقا للمادة  

)   2022  اكتوبر العادية لشهر   ايام متتالية من ايام العمل وذلك ابتداء  7ملجلس جماعة مراكش ملدة سبعة    اكتوبر   24  من يوم االثنين( 

2022.   

في إطار تمديد أشغال الدورة للتداول حول النقط املتبقية املبرمجة في    2022نونبر    01سيجتمع املجلس الجماعي ملراكش يوم الثالثاء  

 إطار الجدولة الزمنية. 

 نهينا اشغال جلستنا هاته، وكانت الساعة تشير امى الواحدة زواال. أن قد  وبه نكو 
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