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 2016 ماي احملضر العام للدورة العادية لشهر

 للدورة االربعفهرست اجللسات 
 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 05فهرست حمرض اجللسة الأوىل بتارخي  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : األولىحافظة الجلسة  • 

 ة الزمنية كلمة افتتاحية والجدول •

 

 01 - 04 
05 – 11 

 

1 
  بها  القيام  تم  التي  االعمال  شأن  يف  املجلس  لرئيس  االخباري  التقرير  عىل  الجماعي  املجلس  اطالع

  املتعلق  113.14  رقم  التنظيمي  القانون  من  106  للمادة  طبقا  اليه  املخولة  الصالحيات  اطار  يف

 بالجماعات. 

 
 تم إطالع المجلس 

 
 

12 – 19 

2  

 . مراكش بمدينة املتجوليـن الباعة لتأهيل الوطنية االسرتاتيجية عىل الجماعي لسجامل  طالع
  تم إطالع المجلس 

20 - 47 

3  

 . الربتغالية بورتو ومدينة مراكش مدينة  بيـن تعاون اتفاقية عىل املوافقة

تم تأجيل البث في 
جلسة  النقطة إلى  

17/02/2016 

 
48 – 56 

4  

           .الكورية JEONJU جو جون  ومدينة مراكش مدينة  بيـن ونتعا اتفاقية عىل املوافقة
 

 الموافقة 

 

 
57 - 65 

 

5 
 . بإسبانيا  اشبيلية ومدينة مراكش مدينة بيـن توأمة اتفاقية عقد عىل املبدئية املوافقة يف البث

 (مراكش عمالة عامل  الوايل السيد من قاساب واردة نقطة)                                                                      

 
 تم إحاطة المجلس 

 
66 – 76 

 

6 
  اريحا   ومحافظة  مراكش  مدينة   بيـن  توأمة  اتفاقية  ابرام  عىل  املبدئية  واملوافقة  الدراسة

                                 (مراكش عمالة عامل الوايل السيد من واردة نقطة)                                                .الفلسطينية

 
 الموافقة 

 

 
 

77 - 83   

 

7 
  وهي   مراكش  جماعة  لفائدة  الساخي  مصطفى  السيد  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث

 و  04/43777  عدد  العقاريـيـن  للصكيـن  منتميـتـيـن  أرضيتـيـن  قطعتـيـن  عن  عبارة

 . املنارة مقاطعة بترا بنفوذ الكائنة مربع مرت 5621 مساحة ذات 04/43776

  الموافقة 
 

84 - 91 

 
8 

 لفائدة  الزروايل  وحسني  الشكدايل  املصطفى  السيدين  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث

 الكائنة   04/187756  عدد  العقاري  للصك  منتمية  ارضية  قطعة  عن  عبارة  وهي  مراكش  جماعة

 .جليز  مقاطعة تراب بنفوذ

 
 الموافقة 

 
  

92 - 100 

  عبارة   وهي  مراكش  جماعة   لفائدة  الفنادق(  )دنيا  رشكة  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث 9

 متواجدة   م/8724  و  52494/ 04  عدد  العقارية  للصكوك  منتمية   ارضية  قطع  من  اجزاء  عن

 .التهيئة طرق إلنجاز ستخصص جليز  مقاطعة تراب بنفوذ

 

 الموافقة 

 
 

101 - 108 

  DOUJA PROMOTION  بروموسيون  دوجا      رشكة  فطر   من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث 10

 مراكش. ابواب بمنطقة متواجدة اداري لغرض مخصصة بناية عن عبارة وهي مراكش جماعة لفائدة

 

 الموافقة 
 

109 - 117 

للصك  11 املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخرضاء  واملساحات  الطرق  ترتيب  عىل  املوافقة 

 . جماعيالعام البامللك  M/11044العقاري 

 

 الموافقة 

 
 

118 - 126 

  طبقا   الجماعية  العامة  األمالك  ضمن  مراكش  جماعة  برتاب  متواجدة  شوارع  تعيني  عىل  املوافقة 12

 الفايس  عالل  شارع  :ييل  بما  االمر  ويتعلق  بالتعمري  املتعلق  12.90  القانون  من  81  املادة  ملقتضيات

 . الزرقطوني شارع/.العيون  شارع/.والثاني االول  رينشطال الداخلة شارع/.والثاني االول  الشطرين

 

 الموافقة 

 
 

127- 141 

 لفائدة   مراكش  ابواب  الجماعي  بالسوق  املتواجدة  التجارية  املحالت  ايجار  عملية  يف  البث 13

 . اإليجارية القيمة يف البث مع   الرتحيل عملية من املستفيدين

 

 الموافقة 

 

142 - 169 

 لفائدة  مراكش  ابواب  الجماعي  بالسوق  الكائنة  التجارية  املحالت   يتتفو   امكانية  تدارس 14

 . منه املستفيدين

 

 الموافقة 

 

170 - 196   

  املخصص   الجديد  بالحي  2  بتسلطانت  املتواجدة  االرضية  البقعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة 15

 بن   سفو ي   سيدي  مقاطعة  مجلس   مللتمس  تبعا  مسجد  لبناء  وذلك  مللعب  التهيئة  تصميم  حسب

 . 2016 بناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ عيل

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  

12/05/2016  

 

197 - 202 

  بمنطقة   املتواجد  تاشفيـن  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة 16
  



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

   210 - 203 الموافقة  .املسجد بهذا يلحقان وساحة للوضوء كمرفق  جليز  بمقاطعة االزدهار

 . االختصاصات متعددة كقاعة مربوكة بتجزئة متواجدة حضانة تخصيص اعادة عىل املوافقة 17
 

 الموافقة 

 

211 - 219 

  التجاري   باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 18

 .عيل بن يوسف سيدي الريايض املركب من املستخرج

 

 الموافقة 

 

220 - 238   

 الشطر )  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  البث 19

 . عيل بن يوسف سيدي الريايض املركب من املستخرج( الثاني

 

 الموافقة 

 

239 - 254 

 املتواجـدة االداريـة واملكاتـب  يـةجار الت  املحـالت  بتفويت  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 20

 .املحمدي الحي التجاري باملركب

 

 الموافقة 

 

255 - 270 

 
21 

 2015  ابريـل  لشـهر  العاديـة  الـدورة  خـالل  املتخـذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  الغاء

 كـبر امل   من  االول  بالطابـق  املتواجدة  االداريـة  املكاتـب  تخصيص  تغييـر  عىل  باملوافقة  والقايض

 للمحــالت التفويــت مبلــ  قيمــة يف النظــر اعــادة مـع املحمدي الحي العرصي  التجـاري

 بتفويــت  املتعلـق  التحمــالت  كنــاش  تعديــل  وكذا  املعـدل  التخصيـص  ضـوء  عىل  املذكـورة

 .السابقـة الفقرة يف ذكـر ملا تبعـا املحمدي الحي التجاري باملركب واملكاتب التجارية املحالت

 

 الموافقة 

 

 

 

271 - 280 

 
22 

 2012  ابريـل  لشـهر  العاديـة  الـدورة  خـالل  متخـذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  الغاء

 والرياضـة  الشـباب  ووزارة  مـراكش  ملدينـة  الجمـاعي  املجلـس  بيـن  رشاكة  باتفاقية   واملتعلق

 الخميس. باب املغطى املسبح وتنشيط تدبري حول للسباحة امللكية والجامعة

 

 الموافقة 

 

281 - 293 

 
 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 12بتارخي    الثانية فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 االحاطة علما  •

 

 01 -  04 

05- 07 

08 -  10 
 
 
 
 
 

 
 

24 

  عن   النقل  لتدبري  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال

 :ييل ما خالل من BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق

 .BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية لشركة االساسي النظام على واملوافقة * الدراسة
 .BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية شركة رأمسال من الرفع على املوافقة* 

 .BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية شركة يف جديد كشريك اسفي مراكش جهة * ادخال
 . BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن احلضري النقل لتدبري ليةاحمل التنمية للشركة االساسي النظام تعديل *

 

الموافقة على النظام 

 األساسي 

 
 

 
11 - 67 

 
 
25 

  الطاقية   للنجاعة  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال

 :ييل ما لخال من العمومية االنارة مرفق لتدبري االنوار( )حارضة املسماة

 االنوار(. )حاضرة احمللية التنمية لشركة االساسي النظام على واملوافقة * الدراسة
 االنوار(. )حاضرة احمللية التنمية لشركة والتعاقدية والتنظيمية التدبريية الوثائق على مراكش ملدينة اجلماعي اجمللس * اطالع

 

تم تأجيل البث في 
جلسة النقطة إلى    

19/05/2016  

 
 
 
68 
  

 

26 
 الثقايف   للمنتوج  السياحية  للتنمية  املندمج  الربنامج  بإنجاز  تتعلق  رشاكة  اتفاقية  مرشوع   عرض 

 . واملصادقة للمناقشة مراكش، بعمالة  التقليدية الصناعة ومنتوج

 (شاكمر  عمالة عامل الوايل السيد من واردة نقطة)                                                           

 

 الموافقة 

 
 

69 - 115 

 
27 

 

 .املعـاش بعرصـة طبقات عىل املبني السيارات  موقف مرفق تدبري طريقة يف البث

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  

30/05/2016  

 
116 –  124   

 

 
  املخصص   الجديد  بالحي  2  بتسلطانت  املتواجدة  االرضية  البقعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة

 بن   يوسف  سيدي  مقاطعة  مجلس   مللتمس  تبعا  مسجد  لبناء  وذلك  مللعب  التهيئة  متصمي   حسب

 
 

 
 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

 الموافقة  . 2016 بناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ عيل 15

 
125 –  127 

 

34 
  الخرض   سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـ   عىل  املوافقة

 . بالجملة والفواكه

 

 في بثال تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
128 - 141 

 
35 

 

 الفنا. جامع  بساحة املعارض  تنظيم بمنع يقيض جماعي  تنظيمي قرار وضع
 

 الموافقة 
 

142 - 151   

 
28 

 الطـرق   حدود تخطيـط  موضوع االرضيتيـن  بالقطعتيـن  الخاصة  التعويض  مبالـ   عىل  املوافقة

  حمان   شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  عىل  ـىمبن  للسيـارات   موقف  إلحـداث  العامة

 .بها املرتبطة العقارية العينية  الحقوق وكذا املدينة بمقاطعـة الضو دار وطريق الفطواكي

 
 في البث تأجيل تم

جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
152 

 
29 

  االرضية   القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحايل  املقر  بناية:  بمدرك  عقارية  معاوضة  يف  البث

  بملتقى  املتواجدة  TF7807/M  رقم  العقاري  للرسم  املنتمية  الجماعي  الخاص   للملك  التابعة

 .   تحناوت وطريق السادس محمد شارع

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
152   

 

30 
 

 وزارة   بيةدو من  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص   الخاص   امللك  الدولة  مع  معاوضة  يف  البث

 . الشتوي بالحي  والرياضة الشبيبة

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
152 
 

 
31 

 

 املتوسط   االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  عىل  املشيد   العقار  ملكية  نزع  عىل  واملوافقة  الدراسة

 . عامة فعةنم من العملية تستلزمه ملا به املرتبطة العقارية العينية الحقوق عن والتخيل

 
  في البث  تأجيل تم

دورة   إلى  النقطة
 الحقة 

 
 

153   

 
32 

 جديدة   جماعية  مجزرة  إلحداث  املخصصة  االرضية  القطع  ملكية  نزع  عىل  واملوافقة  الدراسة

 . عامة منفعة من العملية تستلزمه ملا بها املرتبطة العينية الحقوق وعن عنها والتخيل املسار بمنطقة

 
 الموافقة 

 
154 –  161 

 
36-37 

 .املسلميـن االموات نقل مرفق تدبري مراكش جماعة مجلس اسرتجاع عىل املوافقة

 .والجرحى املرىض نقل مرفق تدبري مراكش جماعة مجلس اسرتجاع عىل املوافقة

 

األغلبية عدم توفر 
المطلقة المطلوبة 

 قانونيا 

 
162 - 175 

 
23 

 

 مـراكش  ملدينـة  التنميـة  التجهيـز  رشكـة  وضـعية  عـىل  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  اطالع

 . االخرية املستجدات ضوء عىل )افلمار(

 
 

 تم إطالع المجلس 

 
 

176 - 209 

 
38 

 

 .2016 املالية السنة برسم امليزانية فصول بعض اعتمادات تحويل

 

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
210 

 

39 
 

 .2016 سنة برسم ياملدن املجتمع جمعيات مشاريع دعم
 

 الموافقة 
 

211 - 250 

 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 19بتارخي    الثالثة فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثالثةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 
 

05- 08 
 

 
 

 
 

41 
 يف  الجمعوي الفضاء وجمعية مراكش جماعة بيـن ورشاكة تعاون اتفاقية عىل واملوافقة الدراسة

 املواطنة  واملشاركة املحلية الحكامة مرشوع اطار

 
 الموافقة 

 

 
09 - 22 

 
 
 

42 
  االجتماعية   االعمال  وجمعية  مراكش   ملدينة  الجماعي  املجلس   بيـن  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة

 .مراكش جماعة  ومتقاعدي وظفيمل 

 

 
 الموافقة 

 
23 - 38 

 
43 

  املجلس  بيـن  وتعاون  دعم  اتفاقية  شان  يف  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرري  إلغاء

 الجماعة   ومتقاعدي  وأعوان  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  وجمعية  مراكش  ملدينة  الجماعي

 .التوايل عىل 2007 ابريل و 2006 يوليوز نالعاديتيـ الدورتيـن يف واملتخذين ملراكش الحرضية

 
 الموافقة 

 
39 – 40   

 
 

 

44 
الرياضييـن  باستغالل  الخاص   الداخيل  النظام   عىل  واملوافقة  الدراسة   الحسني   الحي  املنتزهيـن 

 . عيل بن يوسف وسيدي

 
 الموافقة 

 

 
41 – 72 
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45 
 

  التجاري   باملركب  للتربيد  ومحليـن  تجارية  ومحالت  مقهى  بإيجار  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  البث

 .الزهور

 

 
 الموافقة 

 
 

73 - 89 

 
 

46 

 

 

 .املستعملة السيارات بسوق كشك باستغالل متعلق التحمالت كناش يف البث
 

 الموافقة 
 

90 - 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 

 

 

 .مستغليها لفائدة الشتوي بالحي الجماعي الخاص  للملك  تابعة أرضية قطع تفويت يف البث

 
افقة موال  

 
106 –  122 

 

48 
  .مراكش جماعة برتاب واالزقة الطرق بعض تسمية  عىل املوافقة

 الموافقة 
 

123 - 144 
 

 

49 
 

 .العتيقة باملدينة املعمارية بالهندسة يتعلق جماعي  تنظيمي قرار وضع
 

 الموافقة 

 

 
145 - 150 

 
 

50 
 

  مخطط   تحييـن  مع  مراكش  ةمدين  داخل  والجوالن  للسري  شاملة  دراسة  اعداد  عىل  املوافقة

 (مراكش عمالة عامل الوايل السيد من واردة نقطة)                                          . للمدينة الحرضية التنقالت

 
 

 الموافقة 

 
151 - 156 

 

  .مراكش جماعة برتاب والجوالن السري بتنظيم يتعلق جماعي  تنظيمي قرار وضع 51
 الموافقة 

 

157 - 181   

 

52 
 وسيدي   املعاش  بعرصة  املتواجدة  االجرة  سيارات  وقوف  محطات  تحويل  عىل  واملوافقة  الدراسة

 (مراكش عمالة عامل الوايل  السيد من واردة نقطة)                                                                                  . ميمون

 
 

 الموافقة 

 
182 - 186 

 
 

 
 
 
 

53 

 :ب والدراجات السيارات وقوف محطات بعض  حذف عىل واملوافقة اسةالدر 

 بالرج(  طوالة) العافية جنان اىل املؤدية * الطريق

 الستينية( ) الباشا دار * قرب

 الخلفية  الواجهة من املغرب لبنك السابق للمقر املجاورة * املحطات
 (مراكش عمالة عامل الوايل السيد  من واردة نقطة)                                                                                         

 
عدم التداول في 
النقطة ألنها من  

اختصاص رئاسة  
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 الموافقة 

 الموافقة 

 
 

 
 

07 - 27 

 
 
 
 
 

 
 

25 

  الطاقية   للنجاعة  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال

 :ييل ما خالل من العمومية االنارة مرفق لتدبري االنوار( ة)حارض املسماة

 االنوار(. )حاضرة احمللية التنمية لشركة االساسي النظام على واملوافقة * الدراسة
 .االنوار( )حاضرة احمللية التنمية لشركة والتعاقدية والتنظيمية التدبريية الوثائق على مراكش ملدينة اجلماعي اجمللس * اطالع

افقة على النظام موال

األساسي وتأجيل 

إطالع المجلس إلى  

 دورة الحقة

 
 

 
28 – 113 

 

 
27 

 

 .املعـاش بعرصـة طبقات عىل املبني السيارات  موقف مرفق تدبري طريقة يف البث

اليث في  تأجيل 

النقطة إلى دورة  

 الحقة 

 
114 –  115   

 
 

40 
 الخزانات   لتجهيز  الثقافة  ووزارة  كشمرا  جماعة  بيـن  رشاكة  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة

 .البلدية

 

  الموافقة 
116 –  129 

 
 
 
 

 الكلمة الختامية 

 الربقية  

 

 تم تالوة البرقية 

 

 
130 - 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

1 
 

 2016ماي   الدورة العادية لشهر                         مراكشلالمجلس الجماعي   

 لنيةجلسة ع                                   

 2016 مايحمضر الدورة العادية لشهر 

 12/05/2016الثانية بتاريخ اجللسـة 

 

الجماعي  واصل     لشهر  ل المجلس  العادية  دورته  اشغال  يوم   ثانيةبجلسة    2016ماي  مراكش    عقدها 

صباحا بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي    خمسون دقيقة  على الساعة العاشرة و  2016ماي      12الخميس  

رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وبمحضر   بلقائدي  بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد محمد العرب 

ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد المذكور  المنطقة الحضرية جامع الفنا    رئيس    رشيد صادقي  دالسي

 بالنيابة.قسم الجماعات المحلية بالوالية  رئيسموطاعي 

 :    اعة مراكش بصفة استشارية الســادةاطـر جم حضـر من  -

 للمصالح   العامالمدير  :  عبد الكريم الخطيب

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق :   عبد الغني اوشن

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بل الحوتي 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   اتي وفـاء مني

 ة المحلية  رئيس قسم المرافق الكبرى العمومي  :   عبد االله روحني 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية  :    محمد ارفا

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   الحسين الزواق

 رئيس قسم الموارد البشرية  :   محمد بنيطو 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  مريزيز االعبد الع

 بالنيابة  االقتصادية وانعاش الشغلرئيس قسم التنمية  :   حسن وهبي  

 رئيسة مصلحة تنظيم جلسات المجلس :   سعيدة احميدي

 عن قسم اعمال المجلس  :   خليل موليح  

 عن قسم اعمال المجلس  :   سعد نجاي  

 

 :تشارية السادةشارك من المصالح الخارجية  بصفة اس -

 

  عمالة مراكش الشؤون االقتصادية والتنسيق بعن قسم  :   عبد الكريم وراد 

     عن الشركة المغربية للهندسة السياحية  :   ياسين لكرافمة  

 

 عضوا 86  : العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

عضوا 64 :      عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 رئيس جملس مجاعة مراكش   حممد العربي بلقائد 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4
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 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش احلسن املناديموالي  6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7

 النائبة الثامنة لرئيس جملس مجاعة مراكش أمال ميصرة 8

 يس جملس مجاعة مراكشالنائبة التاسعة لرئ عواطف الربدعي 9

 العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب  مجال الدين العكرود 10

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 11

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 12

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13

 " "          "          عبد اجمليد ايت القاضي 14

 "          "          " توفيق بلوجور 15

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 16

 "          "          " عادل املتصدق 17

 "          "          " عبد اهلادي فاري 18

 "          "          " حممد الزراف 19

 " "          "          عبد االله الغلف 20

 "      "          "     امينة العمراني االدريسي 21
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 22

 "          "          " امحد حمفوظ 23

 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 24
 "          "          " سفيان بنخاليت 25

  عبد الصمد العمراني 26
 "          "          " خليل بوحلسن 27

 "          "          " محيد خورزك 28
 "          "          " حممد بن بال 29
 "          "          " أمحد عبيلة 30
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 31
 "          "          " حسن بباوي 32
 "          "          " إشراق البويسفي 33
"          "        "   مريم خاي 34  

 "          "          " حممد لكبار 35
 "          "          " عبد العزيز مروان 36
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 37
 "          "          " عبد اجمليد بناني 38
 "          "          " نيعبد العزيز البن 39
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 "          "          " احلرحممد  40
 "          "          " رشيد التمادلي 41
 "          "          " حممد بنلعروسي 42
 "          "          " حممد باقة 43
 "          "          " املصطفى الوجداني 44
 "          "         "  عبد الصمد العكاري 45

 "          "          " ابراهيم بوحنش 46
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 47
 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 48
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 49
 "          "          " يوسف بن الزاهر 50
"          " "          سعيدة ساللة 51  
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 52
 "          "          " ثورية بوعباد 53
 "          "          " موالي البشري طوبا 54
 "          "          " عبد الغين دريوش 55
"    "          "       عبد اهلادي بن عال 56  

 "          "          " اهلادي تلماضيعبد  57
 "          "          " حفيظة جمدار 58
 "          "          " امساعيل امغاري 59
 "          "          " حممد ايت الزاوي 60
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 61
"       "          "    حليمة باحممد 62  

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 63
 "          "          " فاطمة ملكهون 64

 
 

 عضوان 2 :    الغائبيــن بعـــذر األعضـاء عـدد -
 

 عضو اجمللس اجلماعي  خليفة الشحيمي 1
 

 "          "          " جويدة العويدي 2
 

 

 عضـوا     20 :        دون عــذرالغائبيـن بـ عـدد األعضاء -
 

 النائبة السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش  خدجية فضي 1
 

 عضو اجمللس اجلماعي عبد اهلل األمكاري 2
 "          "          " عبد الرمحان وافا 3
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 "          "          " حياة املشفوع 4

 "          ""           عبد اجمليد الدمناتي 5

 "          "          " حممد ايت بويدو 6

 "          "          " زكية ملريين 7
 "          "          " حبيبة الكرشال 8
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 9

 "          "          " محيد الشهواني 10
""              "       املصطفى الشهواني 11  

 "          "          " حممد االدريسي 12
 "          "          " عفيفة الزجناري 13
 "          "          " جنيب رفوش 14
 "          "          " احلسني نوار 15
 "          "          " حممد نكيل 16
" "          "          حسن اهلواري 17  
 "          "          " م ملشومعبد الكري 18
 "          "          " حممد بوغربال 19
 "          "          " أمحاد أطرحي 20

 

 ال أحــد   : عــدد األعضـاء الشاغـرة مناصبهــم 
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 رئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد 

 الرحمان الرحيم بسم هللا 

 سلطة المحترمالسيد ممثل ال

 السادة و السيدات األعضاء المحترمين 

 السادة أطر االدارة الجماعية 

 أيها الحضور الكريم

 نستأنف أشغال دورتنا العادية في جلستها الثانية لدراسة النقط المدرجة بالجدولة الزمنية وهي على الشكل التالي:   
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 2016ماي ة العادية لشهر ورلدجللسات ا دولة الزمنيةاجل

 12/05/2016 اجللسة الثانية بتاريخ

 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الجلسة 
 الثانية 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يوم الخميس

12/05/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الساعة العاشرة  
صباحا بقاعة  
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  

النظام  
 الداخلي 
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مراكش "افلمار" على ضوء املستجدات اطالع اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على وضعية شركة التجهيز التنمية ملدينة 

   .االخرية
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o  استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة للتنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات
 من خالل ما يلي: BHNSخدمة عالية 

o ة الدراسة واملوافقة على النظام االساسي لشركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالي
BHNS. 

o  من رأمسال شركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  الرفععلى املوافقةBHNS . 
o  التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية ادخال جهة مراكش اسفي كشريك جديد يف شركة

BHNS. 
o  ضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية لتدبري النقل احلالتنمية احمللية تعديل النظام االساسي للشركةBHNS . 
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 املسماة "حاضرة االنوار" استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية احمللية للنجاعة الطاقية
 لتدبري مرفق االنارة العمومية من خالل ما يلي:

 ."حاضرة االنوار" حملليةام االساسي لشركة التنمية االدراسة واملوافقة على النظ ▪
اطالع اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على الوثائق التدبريية والتنظيمية والتعاقدية لشركة التنمية احمللية "حاضرة  ▪

 االنوار".

 

 
 

26 

 

ج الثقايف ومنتوج الصناعة التقليدية عرض مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإجناز الربنامج املندمج للتنمية السياحية للمنتو
 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                بعمالة مراكش، للمناقشة واملصادقة. 
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  .بعرصـة املعـاش السيارات املبين على طبقاتالبث يف طريقة تدبري مرفق موقف 

 
 
28 

ختطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف للسيـارات  اصة بالقطعتني االرضيتني موضوعاملوافقة على مبالـغ التعويض اخل
املدينة وكذا احلقوق العينية مبنـى على طبقـات بعرصـة املعـاش ملتقـى شارع محان الفطواكي وطريق دار الضو مبقاطعـة 

 العقارية املرتبطة بها.

 

 
29 

ابل القطعة االرضية التابعة للملك اخلاص اجلماعي ة املقر احلالي جلهة مراكش اسفي مقالبث يف معاوضة عقارية مبدرك: بناي
 .  املتواجدة مبلتقى شارع حممد السادس وطريق حتناوت TF7807/Mاملنتمية للرسم العقاري رقم 

 

 
30 

  ة الشبيبة والرياضة باحلي الشتوي. تل اجلماعي مقابل مقر مندوبية وزارالبث يف معاوضة مع الدولة امللك اخلاص خبصوص املش

 
31 

الدراسة واملوافقة على نزع ملكية العقار املشيد على جزء منه نادي البحر االبيض املتوسط والتخلي عن احلقوق العينية 
 العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

 

 
32 

ة جديدة مبنطقة املسار والتخلي عنها وعن ع االرضية املخصصة إلحداث جمزرة مجاعيالدراسة واملوافقة على نزع ملكية القط
 احلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

 

 
33 

سوق )امللك اخلاص( القطعة االرضية املشيد عليها الاملوافقة على عملية اقتناء اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش من الدولة 
   اجلماعي ازلي.

 

 
34 

 

 املوافقة على مبالـغ التعويض اخلاصة بنزع ملكية العقارات املخصصة لتوسيع سوق اخلضر والفواكه باجلملة.
 

 
35 

 

 وضع قرار تنظيمي مجاعي يقضي مبنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.
 

  نقل االموات املسلمني.ري مرفق املوافقة على اسرتجاع جملس مجاعة مراكش تدب 36

  املوافقة على اسرتجاع جملس مجاعة مراكش تدبري مرفق نقل املرضى واجلرحى. 37

  .2016حتويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  38

    .2016اجملتمع املدني برسم سنة دعم مشاريع مجعيات  39
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 رئيس المجلس الجماعي     بلقائدمحمد العربي   السيد

و  هناك السابقة  الجلسة  من  مؤجلة  عشرةالهي  نقطة  الخامسة  ب  نقطة  اعادة  والمتعلقة  على  الموافقة 

" بالحي الجديد المخصص حسب تصميم التهيئة لملعب وذلك  2تخصيص البقعة األرضية المتواجدة ب "تسلطانت  

ب مقاطعة سيدي يوسف  لملتمس مجلس  تبعا  ا لبناء مسجد  المتخذ خالل  يناير  ن علي  لشهر  العادية  ،  2016لدورة 

المعطيات لكن يبدو أن هذه األخيرة هي في الطريق فالسيد رئيس المقاطعة  فهذه النقطة تم تأجيلها لتعذر التوصل ب

 . ، لذلك سنؤخر هذه النقطة لنبث فيها فيما بعد حاضر معناهو 

وبالنسبة   الثالثة  ب  العشرونللنقطة  لمدينةع  اطالالمتعلقة  الجماعي  شركة    المجلس  وضعية  على  مراكش 

لى ضوء المستجدات األخيرة. هذا الموضوع هو أيضا مهم  و السيد التنمية لمدينة مراكش " أفلمار" عالتجهيز و

يحضر في هذه األثناء رفقة السيد نقيب المحامين لقاء مع السيد   لشركة افلمار خالد الفتاوي رئيس المجلس االداري

 ي بخصوص موضوع معين وطلب منا اعادة ترتيبها ريثما يصل. الوال

استكمال االجراءات القانونية و االدارية المتعلقة بتأسيس  لتي تتعلق بفيما يخص النقطة الرابعة والعشرون ا

 .   BHNSشركة للتنمية المحلية لتدبير النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية 

  .السيد رئيس المجلس الجماعيسيد احمد عبيلة مقاطعا في هذه األثناء تدخل ال:   ملحوظة

 الجماعي عضو المجلس    السيد احمد عبيلة

 لشابين المنتميان للمجتمع المدني. افي الجلسة السابقة  بخصوص   ما وقعاريد معرفة 

 رئيس المجلس الجماعي     السيد محمد العربي بلقائد

 لم أعطيك بعد الكلمة. 

 الجماعي  لمجلسعضو ا   السيد احمد عبيلة

 . ان األمر يتعلق باإلحاطة

 المجلس الجماعي رئيس     السيد محمد العربي بلقائد

 عطيك الكلمة، فأنا ما زلت أقرأ النقطة. هناك مشكل سأ ليس

النق لتدبير  المحلية  التنمية  شركة  رأسمال  من  الرفع  على  الموافقة  خدمة  قلت  ذات  حافالت  طريق  عن  ل 

بالتالي هناك  في كشريك جديد وتعديل  ، وادخال جهة مراكش أسعالية ، و  للشركة  مجموعة من  النظام األساسي 

ي موضوع الحافالت ذات  نهايتها حتى يمكن لنا أن ندخل ف   شكت على الوصول الىوالنقط داخل هذه النقطة التي أ

 جودة عالية عن طريق الحافالت الكهربائية. 

 نظام ( ) نقطة    عضو المجلس الجماعي   السيد احمد عبيلة

 ...   يقاضي شابين لمدينة مراكش ورد في احدى الجرائد أن " المجلس الجماعي
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 رئيس المجلس الجماعي     السيد محمد العربي بلقائد

 هل األمر يتعلق بنقطة نظام أم بشيء آخر؟ 

 ) نقطة نظام (    عضو المجلس الجماعي   السيد احمد عبيلة

 ان هذه احاطة.  

 رئيس المجلس الجماعي     السيد محمد العربي بلقائد

 .  وكانت استثنائية ان وقت االحاطة هو الجلسة األولى 

 عضو المجلس الجماعي    السيد احمد عبيلة

     . هذه قضية تهم المجلس و نريد معرفة مصير الشابين

 رئيس المجلس الجماعي     السيد محمد العربي بلقائد

 موضوع. هذا حقنا، و يمكنك أن تأتي عندي وسأعطيك معلومات في ال

  عضو المجلس الجماعي    السيد احمد عبيلة

 . اعطي توضيحات للمجلس

 رئيس المجلس الجماعي     السيد محمد العربي بلقائد

 اتخاذ القرار ال يقتضي أخذ رأي المجلس في هذا الموضوع. 

  عضو المجلس الجماعي    السيد احمد عبيلة

 نريد معرفة هل هذا المجلس يعاقب؟ 

 رئيس المجلس الجماعي     لقائدالسيد محمد العربي ب

اعة و تم اتخاذ االجراء المناسب، وعلى كل فحق التدخل اآلن محصور فقط في " نقطة  لقد وقع مشكل في الق

 نظام " وليس هناك مجال ال ل" االحاطة علما" وال للتساؤل. 

 ) نقطة نظام (  عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش

،  يهذا المجلس هو نظام داخلفان ما يحكمنا في  ا جميع األعضاء المحترمين  كما يعرف السيد الرئيس وكذ

 . وهذا األخير ينص على أن األسئلة و "االحاطة" تكون في بداية الجلسة األولى

 )مقاطعا(  عضو المجلس الجماعي السيد عبد الفتاح رزكي 

 . لست أنت هو السيد الرئيس 

    عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش

   .النظام الداخليمقتضيات   أنا أطالب بتطبيق  
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 )مقاطعا(  عضو المجلس الجماعي السيد عبد الفتاح رزكي 

   .فهو لم يفوضك  نحن نستمع للسيد الرئيس، وهذا ليس من شأنك 

    عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش

بالحرص على  السيأطالب السيد الرئيس و  القاد ممثل السيد الوالي  الداخلتطبيق  ي الذي يحكمنا جميعا  نون 

   تنظيم الجلسات و النقاش في المجلس. في 

    عضو المجلس الجماعي  السيد احمد عبيلة

 اخل القاعة و بالمجلس نريد معرفة مآله. هناك حدث وقع د

 رئيس المجلس الجماعي     السيد محمد العربي بلقائد

مقبول  غير  أمر  هذا  يتدخ  ان  أن  يريد  فمن  التدخالت،  القفي  المسطرة  احترام  عليه  يجب  التي  انو ل   نية  

عليه   وافقنا  والذي  للمجلس  الداخلي  النظام  في  والمضمنة  اآلن، تضبطنا  يمكنكم سؤاله  الذي  السلطة  ممثل  وهناك 

 موضوع ، لكن ال يجب اثارة المواضيع بشكل عشوائي، اذ البد من التعقل. الوليس لذينا مشكل في االجابة عن 

 حسب النظام الداخلي للمجلس. "االحاطة علما" اآلن في اطار  ال يمكن التدخل 

 . نمر للتداول في النقط المعروضة في جدول االعمال  
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 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي    النقطة الرابعة والعشرون

املتع  القانونية واالدارية  االجراءات  النق استكمال  لتدبير  املحلية  للتنمية  بتأسيس شركة  ل عن طريق حافالت  لقة 

 : من خالل ما يلي  BHNSذات خدمة عالية 

 

الدراسة واملوافقة على النظام االساسي لشركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  ▪
BHNS . 

 . BHNSمة عالية تدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمن رأمسال شركة التنمية احمللية ل الرفعاملوافقة على  ▪
 . BHNSالتنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية ادخال جهة مراكش اسفي كشريك جديد يف شركة  ▪
 . BHNSلنقل احلضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية التنمية احمللية لتدبري اتعديل النظام االساسي للشركة  ▪

 

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش د محمد العربي بلقائدسيال

 

الخدمات لتالوة نص التقرير  جنة المكلفة بالمرافق العمومية والكلمة للسيد ابراهيم بوحنش رئيس الل

بخصوص    في اجتماعها المشترك مع اللجة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة   الذي أعدته اللجنة

 . هذه النقطة 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات السيد ابراهيم بوحنش
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 .  25  – 24النقطتان ذات الرقمين:                                                                                       المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 بالمرافق العمومية والخدمات  اجتماع  مشترك بين اللجنة المكلفة
 واللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 الجلسة االولى 

العادية لشهر ماي    الدورة  ادرجها في جــدول اعمال  المقــرر  النقط    2016فــي اطار تحضير بعض 

بالمرا المكلفة  اللجنة  اجتمعت  للدراسة  المعروضة  النقط  نوعية  و  لطبيعة  والخدمات  وبالنظر  العمومية  فق 

في  والبرمجة  المالية  بالميزانية والشؤون  المكلفة  ترأس  واللجنة  ابراهيم    هـاجتماع مشترك  السيدين  كل من 

االثنين   يوم  وذلك  الغلف  االله  وعبد  بقاعة    2016ماي    2بوحنش  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  على 

 : طتين االتيتينذلك لتدارس النقمحمد الخامس، و  االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع

طريق   .24 عن  النقل  لتدبير  المحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  المتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال 
 من خالل ما يلـــي :  BHNSحافالت ذات خدمة عالية 

 الت ذات خدمة عالية  الدراسة والموافقة على النظام االساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير النقل عن طريق حاف ▪
BHNS 

 BHNSالموافقة على الرفع من رأسمال شركة التنمية المحلية لتدبير النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  ▪
محلية لتدبير النقل عن طريق حافالت ذات خدمة  ادخال جهة مراكش اسفي كشريك جديد في شركة التنمية ال ▪

 BHNS عالية 
 BHNS حضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية تنمية المحلية لتدبير النقل التعديل النظام االساسي لشركة ال ▪

 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية المتعلقة بتأسيس شركة التنمية المحلية للنجاعة الطاقية المسماة "   .25
 ضرة االنوار " لتدبير مرفق االنارة العمومية من خالل ما يلي : حا

o التنمية المحلية "حاضرة االنوارلنظام االساسي لشركة الدراسة والموافقة على ا " 
o   " المحلية  التنمية  لشركة  والتعاقدية  والتنظيمية  التدبيرية  الوثائق  لمدية مراكش على  الجماعي  المجلس  اطالع 

 . حاضرة االنوار "
 

 حضر االجتماع  من اعضاء اللجنتين الســــادة :  -

 المغراوي ي عبد الحفيظ  الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاري، موالحفيظة مجدار، عبد الرحيم الفيرامي، عبد    
  

  :  شارك في االجتماع من اعضاء المجلـــس الســـادة -

   ، البويسفي موالي احفيظ  قضاوي العباسي، اشراق   اوي، عبد الهادي ويسالت،ـــبب  نحس  ،دقــاحمد المتص  

   : ادة ســـبصفة استشارية  ال ـةكما شــارك من اطـــر الجماعــ -

 ةرئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجيمهندس   :  سمير لعربية   
 رئيس القسم التقني مهندس   :  سنينح ي الطيب   
 التنمية المحليةرئيس مصلحة شركات  :   محمد ارفا  
 رئيسة مصلحة االنارة العمومية  :  خديجة العبيدي   
 والمنازعات القضائية القانونيةرئيس قسم الشؤون  :  فتح هللا اليزيدي   
 عن قسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي   

 

بترأس    الدعوة، تم االتفاقفي بداية االجتماع، وبعد تقديمهما كلمة شكر في حق السادة الحضور شاكرين لهم تلبية  

لجنة على حدة حسب بتدارس كل نقطة مدرجة في جدول اعمال ال   الجلسة بالتعاون بين رئيسي اللجنتين من جهة وكذا

     الترتيب  االتي:
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عن   .24 النقل  لتدبير  المحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  المتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال 

 :  من خالل ما يلـــي  BHNSعالية  طريق حافالت ذات خدمة 

يق حافالت  الدراسة والموافقة على النظام االساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير النقل عن طر  ▪
 BHNS  ذات خدمة عالية 

ذات  ▪ النقل عن طريق حافالت  لتدبير  المحلية  التنمية  رأسمال شركة  من  الرفع  على  الموافقة 
 BHNSخدمة عالية 

شركة   ▪ في  جديد  كشريك  اسفي  مراكش  جهة  طريق    التنمية ادخال  عن  النقل  لتدبير  المحلية 
 BHNS حافالت ذات خدمة عالية 

النظام االساسي لش ▪ لتد تعديل  المحلية  التنمية  النقل الحضري عن طريق حافالت ذات ركة  بير 
 BHNS خدمة عالية 

 
ا    بالمراحل  الجلسة  رئيس  السيد  ذكر  النقطة،  هذه  للدراسة  بخصوص  المواضيع  هذه  طرح  سبقت  لتي 

لتدبير مرفق والتداول، حيث سبق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش ان ابدى موافقته على احداث شركة التنمية المحلية 

عالية    خدمة  ذات  حافالت  طريق  الحضري عن  فبراير    BHNSالنقل  لشهر  العادية  الدورة  مداوالت  على   2015خالل 

المجلس الجماعي باستكمال االجراءات التأسيسية للشركة، على ان مجموع النقط  المدرجة   اساس التفويض لرئاسة

تدخل   اللجنة  اعمال  جدول  التأسي في  مسطرة  اطار  دراسة  سفي  تتطلب  والتي  التأسيس  بعد  وشاملة   وما    معمقة 

 لتحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي. 

الجلس رئيس  السيد  اعطى  المساطر،  هذه  المحلية  ولتوضيح  التنمية  رئيس مصلحة شركات  للسيد  الكلمة  ة 

لمسط تبعا  الشركة،  تأسيس  به ملف  مر  الذي  واالداري  القانوني  بالمسار  بدوره  ذكر  في  الذي  المضمنة  التفويض  رة 

المرفق  االساسي  النظام  ومنها  التنظيمية  الوثائق  بتهيئ  مرورا  الداخلية،  وزير  السيد  لدن  من  عليه  المؤشر  المقرر 

 لتقرير وإحالة ملف الشركة وتسجيلها بعد الحصول على الشهادة السلبية وتعيين مندوب الحسابات. با

الس اوضح  االساسي،  النظام  اعداد  سياق  االحتوفي  جميع  اتخاذ  تم  انه  المصلحة  رئيس  القانونية  يد  ياطات 

ية وتشاورية مع ذوي االختصاص والتدابير الالزمة في صياغة النظام االساسي للشركة وفق مقاربة تشاركية، تنسيق

اء ها اثن يف روع وذلك تفاديا للثغرات التي تم الوقوع  المركز الجهوي لالستثمارات الذي ساهم في تهيئ هذا المشومنهم   

"، مستعرضا مكونات مشروع النظام االساسي والذي يتألف من مواد عامة لمار تهيئ ملف شركة التنمية المحلية "اف

 وتنظيمية واخرى ذات طابع خاص، اذ يتكون من ثماني ابواب وهي كاالتي: قانونية 

 الشكل، التسمية، الغرض، المقر و المدة   : الباب االول

 المال، الحصص واالسهمراس  :  الباب الثاني 

 ادارة الشركة  : الباب الثالث 

 مراقبو الحسابات  : الباب الرابع 

 الجمعيات العامة  : الباب الخامس 

 اعالم المساهمين  : سادس الباب ال

 السنة المالية، القوائم التركيبية، االرباح  : الباب السابع 

  الحل، التصفية، المنازعات  : الباب الثامن 
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اعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف    لجهاز المدبر،ولمعرفة رأي ا    

تعقد مسطرة جهته على اهمية المشروع من جهة رغم    المحلية بالجماعة، حيث اكد منبتدبير ملفات شركات التنمية  

والخاص، العام  القانون  لقواعد  الخاضعة  هذه  التأسيس  تدبير  سياسة  بنجاعة  مكتب   مشيدا  مستوى  على  الملفات 

لتكنولوجي ومصاحبة س من خالل التعجيل بإخراج المشروع لحيز الوجود وانتقاء مشاريع حديثة تساير التطور االمجل

التكنولوجيا  للبيئة باعتماد طاقة كهربائية نظيفة الشيء الذي سيجعل منه   مشروعا متميزا يبصم على جيل جديد من 

ال على  نموذجية  تجربة  المؤتمر   يدصعوهي  الحتضان  مراكش  مدينة  تهيئ  ظل  في  ومتجددة  جديدة  وفكرة  الوطني 

البعد الجهوي سيكون حاضرا عبر ادخال الجهة كشريك وازن في شركة "، مضيفا ان  22العالمي لتغير المناخ "كوب  

 التنمية المحلية والذي سيفرض الرفع من رأسمال الشركة.  

التخطيط والدراسات االستراتيجية ليستعرض مكونات المشروع  م  قس  وفي سياق متصل، تدخل السيد رئيس

ياق المشروع ومكوناته وسير تقدمه من ناحية تقدم االشغال عبر الورقة التعريفية المرفقة بالتقرير، والتي تتطرق لس

 او من الناحية المؤسساتية والمالية.  

 انصب فيه اهتمام السادة االعضاء على ما يلي:  بعـد االستماع للتوضيحات، فتح باب المناقشة وابداء الرأي،  

كرف    من  المبذول  وبالمجهود  المرفق  تدبير  بطريقة  االشادة  اخراجه  تجديد  في  المجلس  ومكتب  رئاسة 

 لحيز الوجود بتسريع وثيرة االنجاز والتأسيس. 

ا  في  المشروع سواء  هذا  تأسيس  طبيعة  الجهوي في  البعد  استحضار  يتطلب  الجهة كشريك  لنقل  ادخال 

 الجهة في مراحل الحقة. إطارالحضري او بين المدن في  

 لمشروع . اهمية استحضار وادماج البعد البيئي في انجاز هذا ا  

 التحفظ على التسمية المقترحة لعدم تجانس جزئيها الالتيني والعربي .  

ا  واالدارية  القانونية  باإلجراءات  المتعلقة  والشروحات  التوضيحات  كافة  تقديم  في  وبعــد  اتباعها  تم  لتي 

مسطرة استكمال   بدت اللجنة موافقتها علىى محتوى ومضمون النظام االساسي، أتأسيس الشركة، وبعد االطالع عل

 يلي:  اجراءات التأسيس من خالل ما

 الموافقة على النظام االساسي للشركة على اساس تغيير تسميتها.  ➢

الرفع التنمية المحلية بعد الموافقة على  الموافقة على ادخال جهة مراكش اسفي كشريك في شركة   ➢

 لجماعي. من رأسمال الشركة المذكورة في حدود نسبة ستعرض على انظار المجلس ا

تداول   ➢ عند  المعطيات  تقديم  اساس  على  للشركة  االساسي  النظام  تعديل  على  المبدئية  الموافقة 

 المجلس في الموضوع. 

ساسي للشركة عند ظهور اي مستجد، يعرض على  امكانية تقديم مقترحات اضافية تخص النظام اال ➢

 ار المجلس في جلسته العامة للتداول.  انظ

 واسع النظر ولمجلسكم الموقر  

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات
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   اعي لمدينة مراكشجلس الجمرئيس الم سيد محمد العربي بلقائدلا

المتعلقة بتأسيس شركة للتنمية المحلية لتدبير النقل عن  ان األمر يتعلق باستكمال االجراءات االدارية  

ذات خدمة عالية   حافالت  تولينا  ،  BHNSطريق  من  ابتداء  انه  وان عرفتم  هذا  فقد سبق  المسؤولية عرف 

تحوال نبلغ بخصوصه مسالموضوع  أن  أردنا  العالمية  متقدما  ىتو، حيث  المدن  فهذه  على غرار عدد من   ،

جديدة   هي  و االمكانية  المغرب،  في  األولى  المحاولة  فهي  كبلد،  و  كمدينة  لنا  جميع  بالنسبة  فان  بالمناسبة 

ربما في المدن    اء بهالحتذعلى هذا المثال ليتم االداخلية تشجع على هذا االقدام والمؤسسات بما فيها وزارة  

 . األخرى

النظام االساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير النقل عن طريق حافالت  ذلك سنوافق على  أردتم  ا  اذو 

عالية   خدمة  كاملة    BHNSذات  االجراءات  االخرى الستكمال  النقط  بخصوص  انه  على    اسنعرضه  على 

 الحقة.  جلسة أنظاركم في 

للسيد   الكلمة  أعطي  المرفأ  محمد اآلن  التنمية  شركات  مصلحة  رئيس  لتقا  من  حلية  المزيد  ديم 

 . النظام االساسي للشركة موضوع النقطةالتوضيحات بخصوص 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية   أرفا محمد السيد 

فانه تم    ،اضافة الى ما ورد في تقرير اللجنة بخصوص اعداد النظام األساسي لشركة التنمية المحلية

 ية أكثر. ه ضمانات قانوناركية لكي تضفى عليبطريقة تش

بالمرافق  المكلفة  اللجنة  انعقاد  بعد  فانه  والخدمات   كذلك  األساسي  العمومية  النظام  حلت  ،  ودراسة 

ثانية    قمنا بقراءةوالوكاالت  مديرية  قانونية و لجنة من وزارة الداخلية مكونة من مديرية الشؤون ال  بالجماعة

ال يكون موضوع مالحظات من    التعديالت الشكلية حتى قد اقترحوا علينا بعض  األساسي، و  لمشروع النظام

الداخلية حينما يعرض عليها   السيدات  اذا سمحتم سيدي الرئيس السادة و  ، و الملف للمصادقةطرف وزارة 

الداخلية   التي وردت من وزارة  الشكلية  المالحظات  فان هذه  المحترمين  للمشروع تضمينها    سيتم األعضاء 

على لذا عرضه  تم  في  و  اللجنة،  ي  ساهمت  الذي  األساسي  النظام  هذا  أغنت  شكلية  قانونية  مالحظات  هي 

لههي رئو  مؤسسات  العديد من  اعداده التابعة  المجلس واالدارة  الجهوي   اسة  والمركز  الحسابات  ومندوب 

و الداخلية  لالستثمارات  بعجالة  وزارة  سأعرض  الرئيس  سيدي  سمحتم  اذا  و  الت،  بعض  التي  على  عديالت 

   وتهم بعض الفصول.   زارة الداخلية وردت من و 
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 بالنسبة لشركة النقل: 

 نفس المالحظة أعاله. :12 المادة

)إن المقصود من هذه الجملة غير    األسهم كذلك من حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين  وتستفيد 

توزيع تساوية في  ومن حقوق مهذه الجملة  المساهمة(    واضح ويتعين إعادة صياغتها طبقا لقانون شركات 

 أصول الشركة لدى تصفيتها.

 نفس المالحظة أعاله. :25 المادة

المديرون • أو  تملك   العامون المتصرفون  التي  الشركة  أو  من  10للشركة  أكثر  أو  رأسمال  % 

شركات ذات لة تهم ال)هذه الحا  بها الشركة قبل انصرام أجل خمس سنوات على األقل منذ انتهاء مهمتهم

 . اعية(مجلس إدارة جم

 : تعيين أول أعضاء المجلس  43 المادة

 يتكون أول مجلس اإلدارة بصفة مؤقتة من: 

 )يتعين إضافة الصفة(  السيدة البردعي عواطف −

 )يتعين إضافة الصفة(  السيد توفلة محمد  −

 )يتعين إضافة الصفة(  السيد سي كوري عبد السالم  −

 المؤسسون    

 )الصفة(  د بلقائد محمد العربيلمدينة مراكش يمثلها السيالحضرية الجماعة  •

 ()الصفة السيدة البردعي عواطف •

 )الصفة( السيد بن سليمان يونس •

 )الصفة(  السيد توفلة محمد •

 )الصفة( السالمالسيد سي كوري عبد  •

 )الصفة(  السيد المتصدق أحمد •
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"ITY MOTAJADIDABUS C "  

Société de Développement Local (SDL) 

 

 

 

 

 

 درهم  1.000.000.00 شركة مساهمة للتنمية المحلية رأسمالها

 

  قصر البلدية، شارع محمد الخامس، مراكش  المقر االجتماعي:

  

  

 

  

  األساسي  النظام

  

STATUTS 
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   كشمرالرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

تدخ  أي  وجود  لعدم  أعرض نظرا  فاني  النقطة،  هذه  بخصوص  التنمية    ل  لشركة  االساسي  النظام 

 على التصويت.  وفق التعديالت المدخلة عليه  BHNSالمحلية لتدبير النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية 
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444 

"BUS CITY MOTAJADIDA "  

Société de Développement Local (SDL) 

 

 

 

 

 

 درهم  1.000.000.00 شركة مساهمة للتنمية المحلية رأسمالها

 

  قصر البلدية، شارع محمد الخامس، مراكش  المقر االجتماعي:

  

  

 

  

  األساسي  النظام

  

STATUTS 
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   ألول الباب ا

 المدة  –المقر –الغرض -التسميـة -الشكل 

 شكل الشركة  :1 المادة

الظهير الشريف رقم  الصادر بتنفيذه المتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم بناء على  •

 (.  2015يوليو  7)  1436من رمضان  20صادر في  1.15.85

الشريف رقم   يذه الظهيربشركات المساهمة الصادر بتنف المتعلق    17-95  القانون رقموبناء على   •

في    124-96-1 الثاني    14المؤرخ  تغييره    1996غشت    30الموافق    1417ربيع  تم  كما 

 . وتتميمه

على   • لمراكش  مقرر  وبناء  الجماعي    2015مارس    04بتاريخ    2015/  02/    8عدد  المجلس 

ة المحلية  إحداث شركة مساهمة للتنميب  القاضي،    2015العادية لشهر فبراير   دورةالالمتخذ خالل  

 ؛ BHNSالنقل الحضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية مرفق لتدبير 

لمراكش   • الجماعي  المجلس  مقرر  على    2016ماي    12بتاريخ    2016/ 05/ 68/1عدد  وبناء 

     2016 ماي العادية لشهر دورةالالمتخذ خالل 

 ،وبناء على باقي القوانين الجاري بها العمل •

األ النظام  هذا  بموجب  المحليةساسي  تؤسس  للتنمية  مغربية  مساهمة  النقل  مرفق  لتدبير    شركة 

 بجماعة مراكش.  BHNSالحضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية 

 التسمية   :2 المادة

 "  BUS CITY MOTAJADIDA تحمل الشركة تسمية : "

الغير، والسيما منهأن   يجب إلى  والموجهة  الشركة  الصادرة عن  والوثائق  العقود  والفواتير  تتضمن  الرسائل  ا 

أو   مسبوقة  الشركة  تسمية  والمنشورات  اإلعالنات  "شركة  ومختلف  بعبارة  واضح  وبشكل  مباشرةً  متبوعة 

أو األحرف األولى "ش.ت.م"، وتشير إلى مبلغ المحلية"  للتنمية  ركة، ومقرها الرئيس،  الش  رأسمال مساهمة 

 باإلضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري. 

 : غرض الشركة 3 المادة

 يتمثل غرض الشركة في تحقيق جميع العمليات المتعلقة ب: 

   ؛النقل العمومي الحضري العالي الجودة  تدبير -

 المتعلقة بتدبير المرفق؛  الحافالت والتجهيزات  شراء -

 ؛ الحضري   العمومي  المتعلقة بالنقل بناء و تدبير جميع التجهيزات -

 التجهيزات والبنيات التحتية؛  إلنجازتوفير الموارد الضرورية  -

 السابقة؛  جميع الدراسات المرتبطة بالعمليات إنجاز -

تقديم خدمات النقل العمومي الحضري للجماعات المجاورة الراغبة في ذلك طبقا للقوانين الجاري بها    -

 العمل. 

  بأهداف شرة  شرة أو غير مبالها عالقة مبا  والصناعية التي التجارية    الطبيعة األنشطةالقيام بجميع االعمال ذات  

 . باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي الشركة والتي من شأنها أن تساهم في انطالقها ونموها
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 المقر االجتماعي   :4 المادة

 البلدية، شارع محمد الخامس، مراكش قصر  :كما يلي يحدد مقر الشركة

، بشرط  الشركة  إدارةبمجرد قرار من مجلس   مراكشدينة  ويجوز نقله إلى إي مكان آخر داخل الحدود الترابية لم

 .  المصادقة على هذا القرار من طرف الجمعية العامة الغير العادية المقبلة

 : مدة الشركة 5 المادة

، اعتبارا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، ما لم يتم حلها  عاما   (99) مدة الشركة في تسعة وتسعين   تحدد

 دتها وفق ما هو منصوص عليه في القانون أو في هذا النظام األساسي. قبل األوان أو تمديد م

 الثاني الباب

 األسهم - الحصص –رأس المال 

 : رأسمال الشركة 6 المادة

درهم   100 سهم بقيمة 10.000 إلى )مليون درهم( نقدا، مقسم 1.000.000.00 المال في مبلغ  رأس تحديدتم  

من    %100تمتلك الجماعة حصة  و  .   10.000الى    1مرقمة من  و  ا كلياللسهم الواحد، تم تحريره )مائة درهم(

   رأسمالها.

 : الزيادة في رأسمال الشركة 7 المادة

 المبادئ .1

اال    ال دفعات  أو في عدة  دفعة واحدة  المال  الزيادة في رأس  اجراء  البطالن  على مقرر    بناءيجوز تحت طائلة 

الجماعي  لل الحلمراكش  مجلس  السلطة  عليه  بالداختؤشر  المكلفة  للمادة  كومية  طبقا  القانون    131لية  من 

رقم   و  113.14التنظيمي  بالجماعات،  القيمة    ذلكالمتعلق  رفع  بواسطة  أو  جديدة  أسهم  طريق إصدار  إما عن 

العادية الغير  العامة  الجمعية  قرار و ترخيص من  بعد  الموجودة وذلك  تقرير    على  بناءيُتخذ    االسمية لألسهم 

 أسباب الزيادة في الرأسمال المقترحة وطريقة إنجازها.  ويبين ذلك التقرير رة. مجلس اإلدا

أن تفوض الصالحيات الضرورية لمجلس اإلدارة بغرض إنجاز الزيادة في رأسمال دفعة  للجمعية العامة   ويمكن

التي ستتم التعديالت واحدة أو في عدة دفعات وتحديد طريقة  الزيادة وإدخال  عن  المترتبة    بها ومعاينة تحقيق 

 ذلك في النظام األساسي. 

أقرب في  علما  العامة  الجمعية  يحيط  أن  اإلدارة  مجلس  على  لها    يتعين  له   للسلط استعمالهباجتماع  المخولة 

 بواسطة تقرير يوضح فيه بالخصوص الظروف النهائية للعملية المنجزة. 

للسهم تستوجب االسمية  القيمة  رفع  طريق  المال عن  رأس  في  تتم    الزيادة  لم  ما  باإلجماع،  المساهمين  قبول 

 . طي أو األرباح أو عالوات اإلصداربواسطة إدماج االحتيا

ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية   يجب أن تتم الزيادة في رأس المال، تحت طائلة البطالن، داخل أجل ثالث سنوات 

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

 ويتعين اكتتاب مبلغ الزيادة في رأس المال بالكامل. 

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

 . ينجزه مراقب أو مراقبو الحسابات وتقرير خاص
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 طرق الزيادة في الرأسمال .2

على مقرر من المجلس الجماعي    بناءبقيمتها االسمية أو بإضافة عالوة إصدار   ما إ سهم الجديدةيتم إصدار األ

  113.14من القانون التنظيمي رقم    131تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا للمادة  لمراكش  

 المتعلق بالجماعات . 

 التالية:  ويمكن تحرير األسهم الجديدة بإحدى الطرق

 ص نقدية أو عينية؛ حص متقدي •

 المقدار و المستحقة؛  مقاصة مع ديون الشركة المحددة إجراء •

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

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

ن هذه الديون موضوع حصر حساب  الشركة، ستكو   مقاصة مع ديون تم تحرير األسهم الجديدة عن طريقة ال إذا

 مجلس اإلدارة ويشهد على صحته مراقب أو مراقبو الحسابات.  به يقوم

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

ب أو مراقبي حصص من طرف  تم تعيين مراقيازات خاصة، ي في حالة تقديم حصص عينية أو التنصيص على امت

إلى   يقدم  تقرير  في  الخاصة  واالمتيازات  العينية  الحصص  قيمة  بتحديد  للقيام على مسئوليتهم،  اإلدارة  مجلس 

 الغير العادية.  الجمعية العامة

 . حق أفضلية االكتتاب 3

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

 االكتتاب قابال للتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه.  هذا الحق خالل مدة يكون

 للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في األفضلية. يمكن

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

أن يبين تقرير   يتعين ن هذه الزيادة. ورأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء م بالنسبة لمجموع الزيادة في 

 راء اقتراح إلغاء الحق المذكور.مراقبي الحسابات األسباب و مجلس اإلدارة و تقرير مراقب أو

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

ه الحالة، يحب أن يبين تقرير مجلس اإلدارة أسماء األشخاص المستفيدين وعدد األسهم المخصصة لكل  وفي هذ

 واحد منهم. 

تلغي لفائدتهم   ين المشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التييحق لهؤالء المستفيد  ال

التي يملكونها  القرار دون اعتبار األسهم   ة االكتتاب، و يحتسب النصاب واألغلبية الالزمان التخاذ هذاحق أفضلي

 التي يمثلونها.  أو

يكتتب لم  االكتتا إذا  حق  لهم  كان  التي  األسهم  في  المساهمين  قابل  بعض  غير  أساس  على  فيها  ب 

العام للتخفيض، الجمعية  قررت  إذا  المتبقية،  األسهم  هذه  للمساهمين  تخصص  ذلك،  العبارة  بصريح  ة 

المال و في   خفيض، و ذلك بتناسب مع حصتهم في رأساكتتبوا عددا أعلى من األسهم على أساس قابل للت الذين

 حدود طلباتهم. 

أسا إذا على  االكتتابات  تستنفذ  غيرلم  للتخفيض،   س  القابلة  التوزيعات  الحال،  اقتضى  إن  و  للتخفيض،  قابل 

 رأس المال:  ة فيمجموع مبلغ الزياد

 ما تبقى منها وفق ما تقرره الجمعية العامة؛  يخصص •

اإلمكانية   يمكن • هذه  على  التنصيص  تم  إذا  االكتتابات  مبلغ  في  الزيادة  مبلغ  حصر 

 بها.  الزيادة أو أذنتصراحة من طرف الجمعية التي قررت 

 المساهمين إعالم .4

أسهم جديدة عن طريق   يتم المساهمين عن إصدار  أيام على  إخبار  بستة  االكتتاب  تاريخ  قبل  يتم نشره  إعالن 

 األقل في صحيفة لإلعالنات القانونية. 
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المساهمين خم حينما إلى  باإلعالن توجيه رسائل مضمونة  القيام  يتم بدل  يوما  تكون األسهم اسمية،  سة عشر 

 قبل تاريخ افتتاح االكتتاب   على األقل

 أن يخبر اإلعالن المساهمين:  يجب

 الحق؛  لية لفائدتهم و بشروط ممارسة هذاق األفضبوجود ح •

 بكيفيته ومكان و تاريخ افتتاح و اختتام االكتتاب؛  •

 به.  األسهم و بالمبلغ الذي يجب أن تحرر إصدار بسعر •

األجل الممنوح لممارسة حقهم في االكتتاب ال يمكن أن يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ  اإلشارة إلى أن   تجدر

االكتتاب. قابل   وينتهي افتتاح  غير  أساس  على  االكتتاب  حقوق  جميع  ممارسة  فور  األوان  قبل  االكتتاب  أجل 

 للتخفيض. 

 تخفيض رأسمال الشركة  :8 المادة

على مقرر من المجلس الجماعي تؤشر عليه السلطة    بناءيجوز تحت طائلة البطالن  تخفيض رأس المال اال    ال

 . المتعلق بالجماعات 113.14ي رقم من القانون التنظيم 131الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا للمادة 

ترخيص من  وب  المساهمين بنفس النسبةوكة لجميع  تخفيض عدد األسهم الممل   يتم تخفيض رأس المال بواسطة

 تقرير مراقب الحسابات.  على  بناءيُتخذ   الجمعية العامة الغير العادية

عقاد هذه  ع تخفيض رأس المال خمسة أيام على األقل قبل انإخبار مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن مشرو يتم

 الجمعية العامة. 

إنجاز التخفيض،   وبعد س اإلدارة بغرض إنجاز هذا التخفيض.لمجل السلط يمكن للجمعية العامة أن تفوض كافة

بتعديل  يحرر مجلس اإلدارة محضرا بذلك ويقوم بإجراء اإلشهار، المنصوص عليه في القانون، تم يقوم بعدها  

 النظام األساسي قصد المالئمة.

اإلدارة بشراء عدد معين  إذا لم يكن تخفيض رأس المال معلال بخسائر، يمكن للجمعية العامة أن تأذن لمجلس   

إلغائها. المادة   وينبغي من األسهم بغرض  من قانون    215أن يتم هذا اإللغاء داخل األجل المنصوص عليه في 

 شركات المساهمة. 

ي يجب عرض  أن  يملكونها.قدم  التي  األسهم  عدد  مع  بالتناسب  المساهمين  كل  إلى  وجود   الشراء  حالة  وفي 

 صويت، سيتم شراء هذه األسهم قبل األسهم العادية. أولوية ودون حق ت بربيحة أسهم

ه إذا  أن غير عليه القانون نشر إشعار بالشراء في صحيفة لإلعالنات القانونية. ينص الغاية، يتم وفق ما لهذه و

عار موجه كانت كل أسهم الشركة اسمية، فإن اإلعالنات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإش

 اهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. لكل مس

 يجوز أن تقل مدة سريان العرض عن ثالثين يوما.  ال

التخفيض من القيمة االسمية لألسهم إلى أدنى من    يمكن بأي حال من األحوال اإلخالل بمساواة المساهمين أو ال

 قانونا.  بها مسموحالقيمة ال

أس المال غير معلل بخسائر، و لكل دائن يعود دينه إلى ما قبل  إذا ما وافقت الجمعية على مشروع تخفيض ر 

ثالثين يوما  تاريخ إيداع محضر مداوالت الجمعية العامة لدى كتابة الضبط أن يتعرض على التخفيض داخل أجل  

 اعتبارا من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجالت. 

 : األسهم9 المادة

 األسهم  تحرير  •

 يجب تحرير األسهم العينية بكاملها عند إصدارها.  

 يجب تحرير األسهم النقدية في حدود الربع على األقل.  

حريرها  ن طريق التقدمة النقدية، يضم عالوة إصدار، يجب تإذا كان سعر اإلصدار عند الزيادة في رأس المال ع 

 بالكامل وقت االكتتاب. 

 .من قانون شركات المساهمة 274ات المنصوص عليها في المادة تحرير الزائد وفق المقتضي  يتم
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 الغرض، يتم إعالم المساهمين بالدعوة الستخالص األموال بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالتوصل.  هذاول

 تقديم المبالغ إما في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يتم تحديده من طرف مجلس اإلدارة. متي

المساهم للمبالغ المتبقية من ثمن األسهم التي اكتتبها والتي طلبها مجلس اإلدارة في الفترات  عند عدم تسديد  

 المحددة، تبعث له الشركة إنذارا بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالتوصل. 

يبقى دون جواب، يجوز للشركة دون استصدار أي إذن قضائي، الُمضي    إنذار عد مرور أجل ثالثين يوما عنبو

 و ما يليه من قانون شركات المساهمة. 274سطرة بيع األسهم غير المحررة، وفق المادة في م

 عدم تحرير األسهم   •

المفوتة،   المذكورين في سجل األسهم مفوتينال المكتب وكافة به يتوصل إعذار في حالة عدم تحرير األسهم بعد

 بها.  ر المبالغ المرتبطةالقيام ببيع األسهم التي لم تحر  ز للشركةيبقى بدون جواب، يجو

الشركة.   ولذلك  مقر  يوجد  حيث  المحل  في  القانونية  لإلعالنات  جريدة  في  األسهم  هذه  أرقام  نشر  يتم  الغرض، 

أو القيام بأي   إعذار اإلشهار، يجوز للشركة دون الحاجة إلى توجيهوبعد مرور أجل خمسة عشر يوما على هذا  

 . كتلة واحدة أو بالتقسيطإجراء آخر أن تقوم ببيع األسهم 

 شكل األسهم   :10 المادة

 األسهم اسمية وجوبا حتى بعد تحريرها بالكامل.  تكون

ا للتحويالت ممسوك في مقر  لشركة بعد ترقيم صفحاته و  تنتج حقوق حاملي األسهم بمجرد تقييدها في سجل 

لكل   ويحق  تابات وتحويالت األسهم.يا حسب تاريخ توقيعها اكتتوقيعه من طرف رئيس المحكمة. وتقيد فيه ترتيب

حامل قيمة اسمية صادرة عن الشركة أن يطلب الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس  

 اإلدارة. 

 تفويت األسهم   :11 المادة

ن طريق تحويل يتم في السجل المخصص لذلك الغرض استنادا إلى ورقة التحويل الموقعة  األسهم ع  يتم تفويت

 إليه،  المفوت المفوت، وإذا كانت األسهم غير محررة بالكامل يتعين قبولها من طرف طرفمن 

 وحده كافيا.  المفوت إذا كانت القيم محررة بالكامل، يكون توقيع

 إليه مصاريف التحويل. وتفمال دقة على التوقيعات. يتحملأن تطالب الشركة بالمصا يمكن

 فقط.  بها تسديد المبالغ المستحقة المتصلةإليه األسهم التي تم   وتفالم يتحمل

 أو قدرة األطراف.  بفردانية ال تقدم الشركة أيه ضمانة  وفي جميع األحوال،

الشركة اتجاه  السهم  تفويت  التفويت   الربائح يتضمن  وقت  باإلضافة  المستحقة  الجارية  المالية  السنة  وعائدات 

 صندوق االحتياط.   إلى الحصة المحتملة في

تف الجماعي  ويتطلب  المجلس  يتخذه  قرار  بعد  الشركة  موافقة  الحصول على  األسهم  تؤشر عليه  لمراكش  ويت 

 . ق بالجماعاتالمتعل  113.14مي رقم  من القانون التنظي 131السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا للمادة 

 وااللتزامات المرتبطة باألسهم  الحقوق  :12 المادة

في   تتمتع حق  دون  األرباح  في  األولوية  ذات  أسهم  توجد  لم  ما  األرباح،  توزيع  في  متساوية  بحقوق  األسهم 

 التصويت، التي يمكن أن تقرر الشركة إحداثها. 

توزيع أصول  ومن حقوق متساوية في    اهمين األسهم كذلك من حق التصويت في الجمعيات العامة للمس وتستفيد

 الشركة لدى تصفيتها. 

العامة   الجمعيات  تتخذها  التي  والقرارات  األساسي  النظام  هذا  قبول  سهم  امتالك  عن  القانون  بقوة  ويترتب 

 للمساهمين بشكل قانوني. 

 وتتبع الحقوق وااللتزامات المرتبطة بالسهم القيمة كلما انتقلت من يد إلى يد. 

 اه الشركة مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في القانون. قابلة للقسمة تج غير األسهمتعتبر  
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الشركة   وال أصول  على  األختام  طلب وضع  األسباب  من  سبب  ألي  الدائنين  أو  الحقوق  ذوي  أو  للورثة  يجوز 

 في تصرفات إدارتها.   ال يجوز لهم التدخل بأي شكل من األشكال كما وأوراقها وطلب قسمتها أو بيعها بالمشاع.

المكتتبون ملزمين تضامنيا فيما يتعلق بالمبلغ غير المحرر  إليهم المتواليين و والمفوت اهم المتقاعسيكون المس

 للسهم. 

أنه بعد مرور سنتين من تاريخ إرسال مطلب التحويل، فإن المكتتب أو المساهم الذي يفوت سهمه لن يكون   غير

 لبها بعد.  ملزما بالمبالغ التي لم يتم ط

 

 الثالـث  الباب

 الشركة إدارة

 مجلس اإلدارة   :13 المادة

يتم اختيارهم من    من ثالث أعضاء على األقل واثني عشر عضوا على األكثر، يتكون يدير الشركة مجلس إدارة

 . بين المساهمين الطبيعيين أو المعنويين و يعينون من طرف الجمع العام العادي

العامة    اختيار المتصرفين من يتم المساهمين، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين ويعينون من طرف الجمعية 

 العادية. 

أو أجير للشركة  مدير عام منتدب    أو  مدير عام  أو  رئيسأن يفوق عدد المتصرفين الذين ال يحملون صفة   يتعين

 يمارس مهام إدارية عدد المتصرفين الحاملين لهذه الصفات.

 الشخص المعنوي الذي يُعيَن متصرفاً يغطي مدة انتدابه بكاملها.  يمنح تفويض دائم لممثل

تأخير، بواسطة رسالة مضمونة،   الشركة دون  الدائم، وجب عليه إبالغ  المعنوي بعزل ممثله  إذا قام الشخص 

 استقالته.  بذلك وبهوية ممثله الدائم الجديد. وينطبق األمر نفسه في حالة وفاة الممثل المذكور أو

أن    أن ويجوز يمكن  وال  فعلي.  عمل  لشغل  بعقد  األمر  يتعلق  أن  شريطة  للشركة  أجيرا  المتصرف  يكون 

 المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث مجموع المتصرفين.  عدد يتجاوز

مقعد أحد المتصرفين بين دورتين للجمعية العامة، يمكن للمتصرفين الباقين تعيين من يعوضه   شغور في حالة

 تة. قبصفة مؤ

للمصادقة عليها. المقبلة  العادية  العامة  الجمعية  التعيينات على  المصادقة،   إذا  و ويتعين عرض هذه  لم تحصل 

 تبقى القرارات واألعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.

انتخاب إعادة  يكن   يمكن  و المتصرفين. يجوز  لم  لو  حتى  وقت،  أي  في  عزلهم  العادية  العامة   العزلللجمعية 

 ا في جدول األعمال. مدرج

 إعفاء المتصرفين  –مدة المهام   :14 المادة

 ( سنوات. 06الجمعيات العامة هي ستة ) طرف المعينين من مهام المتصرفين مدة 

مهام المتصرفين عند اختتام اجتماع الجمعية العادية المدعوة للبت في حسابات السنة المالية المنصرمة   تنتهي

  م.لتي تنتهي فيها مهامهوالمنعقدة في السنة ا

انتخاب إعادة  العزل  يمكن  و المتصرفين. يجوز  يكن  لم  لو  حتى  وقت،  أي  في  عزلهم  العادية  العامة  للجمعية 

 مدرجا في جدول األعمال. 

س  أو توقيفه، يستمر ممثل الجماعة في تمثيل هذه األخيرة داخل مجل لمراكش  وفي حالة حل المجلس الجماعي  

إلى ح الشركة  الجإدارة  المجلس  اختيار  طبقا  المذكور  ماعي  ين  العامة  الجمعية  طرف  من  وتعيينه  يخلفه  لمن 

 . المتعلق بالجماعات 113.14مي رقم قانون التنظيلل

 الرئاسة وكتابة المجلس   :15 المادة

ذلك وفق  ومجلس جماعة مراكش شخصا طبيعيا باقتراح من  مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا يكون ينتخب

 غلبية. النصاب واأل شروط
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تجديد انتخابه كما يمكن لمجلس اإلدارة أن   ويمكن مدة انتدابه كمتصرف. تتجاوز يعين الرئيس لمدة ال يمكن أن 

 األوقات. يقوم بعزله في أي وقت من  

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

كات كما بتح يقوم  المجلس  وتضمينهب  الجلسات  محاضر  في  رير  عليهما  المنصوص  الشروط  وفق  القانون  ا 

 االختصاص من خارج الشركة. اختيار الكاتب من بين أُجراء الشركة أو من ذوي  يمكن و األساسي.

  يُحتج ضد الغير بمقتضيات النظام األساسي أو قرارات مجلس اإلدارة التي تحد من سلط المجلس.  ال

 : اللجان التقنية 16 دةالما

لألغيار، من بين المساهمين أو خارجهم، لجان تقنية   يمكن لمجلس اإلدارة أن يُحدث داخله وبمساهمة محتملة

يُقدم تقرير خالل جلسات المجلس بشأن نشاط    القضايا التي يعرضها عليهم إلبداء الرأي فيها. وتكلف بدراسة  

 صياغتها.  تمت هذه اللجان واآلراء والتوصيات التي

 مسووليته.  يحدد المجلس تأليف و اختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت

 المحاضر -: مداوالت مجلس اإلدارة 17 المادة

ا يجتمع في  مجلس  واحدة  مرة  األقل  وعلى  ذلك  إلى  الشركة  مصلحة  دعت  كلما  و  الرئيس  من  بدعوة  إلدارة 

 السنة. 

 كل متصرف.  بها م مراعاة طلبات إدراج مقترحات قرارات يتقدالرئيس جدول أعمال مجلس اإلدارة مع  يضع

تقصير   يمكن حالة  في  أو  لالستعجال  تدعو  الحالة  كانت  إذا  الدعوة  هذه  توَجه  مراقب  أن  طرف  من  الرئيس 

 الحسابات. 

ثلث   كما عن  يقل  ال  ما  يمثلون  الذين  المتصرفين  أو  العام  المدير  طرف  من  لالنعقاد  المجلس  يُدعى  أن  يمكن 

 ضائه على األقل في حالة عدم انعقاده لمدة شهرين على األقل.أع 

الطلب إذا تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  داخل  اإلدارة  مجلس  الرئيس  يستدع  العام  لم  للمدير  يمكن   ،

 والمتصرفين المشار إليهم أعاله دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد. 

أو االجتماع، من مدير عام  استدعت  التي  الجهة  األعمال لالجتماع موضوع  م وتتكلف  تصرفين، بوضع جدول 

 االستدعاء. 

 جتماع. خمسة عشر يوما من تاريخ اال قبل توَجه دعوة انعقاد المجلس بكل الوسائل المتاحة

 أن تراعي الدعوة في تحديد تاريخ االجتماع مقر إقامة كل األعضاء.  ويجب

  لتمكين المتصرفين من االستعداد للمداوالت.أن ترفق الدعوة بجدول األعمال وبالمعلومات الضرورية  ويجب

آخر. يجب مكان  على  باإلجماع  المتصرفون  يتفق  لم  ما  المغرب  في  االجتماعات  تـُعقد  سجل خاص   كسويُم أن 

   بالحضور يوقع عليه كل المتصرفين المشاركين في االجتماع واألشخاص اآلخرين الحاضرين فيه. 

كتابيا يمكن توكيال  يعطي  أن  جلس   للمتصرف  من  جلسة  في  لتمثيله  آخر  المجلس.لمتصرف  يجوز  وال ات 

 لمتصرف أن يقدم أكتر من توكيل واحد خالل نفس الجلسة. 

 بصورة صحيحة إال بحضور نصف أعضائه على األقل حضورا فعليا.  يتداول مجلس اإلدارة  ال

ويعتبر والممثلين.  الحاضرين  األعضاء  أصوات  بأغلبية  القرارات  تعادل الرئ صوت تُتخذ  حالة  في  مرجحا  يس 

 األصوات. 
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اإلدارة   لغرض مجلس  اجتماع  في  يشاركون  الذين  المتصرفين  حساب  يتم  واألغلبية،  القانوني  النصاب  تعداد 

المرئي أو بأي وسائل مماثلة تمكن من تحديد هويتهم من الحاضرين. وال ينطبق هذا   بواسطة نظام لالجتماع 

 تالية: اإلجراء فيما يخص اتخاذ القرارات ال

 اإلدارة؛  مجلس رئيس تعيين •

 تعيين المدير العام و المديرين العامين المنتدبين؛  •

 السنوية.  الحسابات •

الرئيس   يتم سلطة  تحت  المجلس  كاتب  يحررها  جلسات  محاضر  في  اإلدارة  مجلس  مداوالت  مجريات  تضمين 

األقل. األخير ومتصرف واحد على  هذا  أو وج وفي ويوقَعها  الرئيس  مانع يحول دون حضورهحالة غياب  ،  ود 

 يوقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على األقل. 

حضر  تشير آخر  شخص  أي  إلى  وكذلك  المتغيبين  أو  والممثلين  الحاضرين  المتصرفين  أسماء  إلى  المحاضر 

األشخاص المدعوين لحضور االجتماع طبقا لنص   غياب  االجتماع كله أو جزءا منه. وتشير أيضا إلى حضور أو

 اإلدارة في سجل خاص أو في ملف لألوراق المتحركة، ممسوك وفق القانون. محاضر مجلس  تَُضمن ني.قانو

وإلى عامل العمالة    مراكش  جماعةيجب أن تبلغ محاضر اجتماعات األجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى  

 ( يوما الموالية لتاريخ االجتماعات. 15أو اإلقليم داخل أجل خمسة عشر )

اإلدارة  اديص مجلس  رئيس  المديرق  أو  وحدهما  نائبه  محاضر   العام أو  نسخ  صحة  على  معاً  المجلس  وكاتب 

 الجلسات أو موجز منها. 

اإلدالء بنسخة من المحضر أو موجز منه إلقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم أو   يكفي

 تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس اإلدارة. 

 يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجـات. فية الشركة، تص لخـال

 : اختصاصات مجلس اإلدارة18 المادة

مراعاة  مع  تنفيذها،  على  ويسهر  الشركة  نشاط  توجهات  اإلدارة  مجلس  صريح   السلط يحدد  بشكل  المخولة 

و الشركة.  المساهمين وفي حدود غرض  القضايا   ينظر لجمعيات  كل  ا أيضا في  السير  تهم  للشركة  التي  لحسن 

 ويضطلع بعمليات المراقبة والتدقيق التي يراها.  بها ويسوي بقراراته األمور المتعلقة

 التالية المقدمة على سبيل االستئناس ال الحصر:  السلط يتوفر مجلس اإلدارة بالخصوص على

 قانونا؛  بها يرخص بعقد االتفاقيات المسموح •

 عتها؛ يرخص بتفويت العقارات بطبي  •

بمنح • العام  للمدير  ما   كفاالت يرخص  وفق  الشركة  باسم  ضمانات  أو  احتياطية  ضمانات  أو 

 يقتضيه القانون مع إمكانية التفويض للغير؛ 

الشركة  • وخصوم  أصول  لمختلف  جرد  بإجراء  اإلدارة  مجلس  يقوم  مالية،  سنة  كل  إغالق  عند 

المحاس الوضعيات  بإعداد  ويقوم  التاريخ  ذلك  إلى  الالموجودة  للتشريع  بية  طبقا  سنوية، 

  به؛ المعمول

أن يقدم للجمعية العامة تقريرا بشأن التسيير، يُضمن فيه كافة المعلومات المنصوص عليها   يجب •

 في القانون؛ 

يحدد • المساهمين،  جمعيات  باستدعاء  التي   جدول يقوم  التوصيات  نصوص  يحرر  و  األعمال 

 ذه التوصيات. خصوص هستعرض على المساهمين والتقرير الذي سيعرضه ب

 : طرق مزاولة اإلدارة العامة19 المادة

 يختار مجلس اإلدارة إحدى الطريقتين لمزاولة مهام اإلدارة العامة: 

 : الجمع بين المهام 1الخيار رقم 

الرئيس المدير العام. وسيجمع األخير بين مهام   اسم يضطلع رئيس مجلس اإلدارة بمهام اإلدارة العامة ويحمل

 والمدير العام. ويحدد مجلس اإلدارة مكافأة الرئيس. الرئيس 

 بالمقتضيات التي تحد من سلط الرئيس.  األغيار  ال يمكن االحتجاج ضد
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 : الفصل بين المهام 2الخيار رقم 

 أن:  يتم الفصل بين مهام الرئيس والمدير العام، بمعنى

ك إلى الجمعية العامة. ويسهر على حسن  تقارير بذل  يقدم  ل مجلس اإلدارة وينظم و يسير أشغاله ويمث الرئيس

 من القيام بمهامهم.  المتصرفين ويوفر الظروف لتمكين سير أجهزة الشركة

الظروف  للتصرف في كافة   السلط هو الجهاز التنفيذي للشركة وممثلها اتجاه الغير ويتمتع بأوسع المدير العام

مراعاة مع  الشركة،  صراحة السلط باسم  القانون  يخولها  وكذلك  التي  العامة  التي   السلط للجمعيات 

 غرض الشركة.  به في حدود ما يسمحمجلس اإلدارة، الكل  بها يخص

 بالمقتضيات التي تحد من سلط المدير العام.  األغيار  ال يمكن االحتجاج ضد

 إمضاء الشركة   :20 المادة

لدى كافة   والحواالت وال والقيمالتصرفات المرتبطة بالشركة وااللتزامات المتخذة باسمها وكذلك سحب األمإن  

وقبول أو حيازة األوراق التجارية تكون صحيحة إذا ما كانت موقعة   يراتوالتظه البنوك، والدائنين و االكتتابات 

 المخولة له من طرف مجلس اإلدارة.  طالسل من طرف المدير العام وأي وكيل مفوض، المتصرف ضمن حدود

 العامون مدراءمكافأة المتصرفين و ال  :21المادة 

للمجلس أن يرصد مكافأة استثنائية لبعض المتصرفين للقيام بالمهام والتفويضات المسندة إليهم على نحو    يمكن

المادة   في  عليه  منصوص  هو  كما  تنظيمي  نص  بموجب  التقنية،  اللجان  ألعضاء  و  مؤقت  و  من    131خاص 

 المتعلق بالجماعات.  113.14القانون التنظيمي رقم 

لشركة وأحد المتصرفين أو المدراء العامين أو المدراء العامين المنتدبين أو : االتفاقات بين ا22المادة  

 في المائة من رأس المال أو حق التصويت  5أحد المساهمين ممن يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر 

 أ. االتفاقيات الخاضعة لمسطرة خاصة 

ال غير  أخرى  عمليات  يخص  اتفاق  كل  يعَرض  أن  يتيجب  الجارية،  الشركة  عمليات  بين  إبرامه  م 

بصفة   متصرفيها وأحد يملك  الذي  فيها  المساهمين  أحد  أو  المنتدبين  العامين  مديريها  أو  العامين  مديريها  أو 

خمسة من  أكثر  مباشرة  غير  أو  اإلدارة   % مباشرة  مجلس  على  التصويت  حقوق  من  أو  المال  رأس  من 

 مسبقاً.  به للترخيص

المقتض تسري االتفاقنفس  على  أعاله  ات  يات  الفقرة  في  إليهم  المشار  األشخاص  أحد  فيها  يكون  التي 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط. بها معنيا

  كما يلزم الحصول على ترخيص مسبق لمجلس اإلدارة في ما يخص االتفاقات المبرمة بين الشركة ومقاولة ما 

المتص أحد  كان  أو  إذا  المقاولة  لتلك  مالكا  للشركة  المنتدبين  العامين  المدراء  أو  العامين  المدراء  أو  رفين 

بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها   مسؤوال شريكا

 الجماعية أو في مجلس رقابتها.

المدير يتعين أو  المتصرف  ا   على  المدير  أو  اإلدارة  العام  باألمر إطالع مجلس  المعني  المساهم  أو  المنتدب  لعام 

به. وال يحق للمعني باألمر المشاركة في التصويت    على كل اتفاق تنطبق عليه المقتضيات السابقة بمجرد علمه

 بخصوص الترخيص المطلوب.

االتفاقيات   يخبر بشأن  الحسابات  مراقبي  اإلدارة  مجلس  أجل   هاب خصالمررئيس  من    30داخل  اعتبارا  يوما 

 إبرام هذه االتفاقيات ويعرضها على الجمعية العامة العادية الموالية قصد المصادقة عليها. 

 الحسابات تقريرا خاصا بشأن هذه االتفاقيات للجمعية العامة.  مراقبو يقدم مراقب أو

آخر سنة مالية، يتم إخبار مراقب    ة السابقة خاللالسنوات الماليحالة استمرار تنفيذ االتفاقيات المبرمة في   في

 يوما اعتبارا من يوم إغالق السنة المالية.  30الحسابات بشأن هذه الوضعية داخل أجل 

اتجاه تستمر آثارها  إنتاج  في  المصادقة عليها  ترفض  أو  العامة  الجمعية  تصادف عليها  التي  الغير    االتفاقيات 

 الغش. ؤها فيها بسبب  التي يتم إلغا   باستثناء الحاالت

االتفاقيات   إلغاء  يمكن  المساهم،  أو  المنتدب  العام  المدير  أو  العام  المدير  أو  المتصرف  دون اإلخالل بمسؤولية 

 المبرمة دون موافقة مسبقة من طرف مجلس اإلدارة، إذا ترتب عنها أضرار بالنسبة للشركة.

 ر خاص لمراقب الحسابات. على أساس تقري  عية العامة يتمتفادي اإلبطال بواسطة تصويت للجم ويمكن
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يمنع على المتصرفين غير األشخاص المعنويين، تحت طائلة بطالن العقد، االقتراض بأي شكل من األشكال من  

كفالة أو  الشركة أو طلب الحصول على تغطية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وطلب االستفادة من  

 األغيار. رف الشركة اللتزاماتهم تجاهاحتياطية من ط  ضمانة

نفس المنع على المديرين العامين و المديرين العامين المنتدبين والممثلين الدائمين لألشخاص المعنويين   يسري

المتصرفين و مراقبي الحسابات. كما تنطبق على أزواج األشخاص المشار إليهم وأصولهم وفروعهم إلى غاية  

 ثانية وعلى كل شخص وسيط.الدرجة ال

 : مسؤولية المتصرفين 23المادة 

للشركةي المنتدب  العام  المدير  أو  العام  والمدير  والمتصرفون  الرئيس  أو   مسؤولين  كون  الشركة  اتجاه 

تلك   اتجاه السيما  المساهمة،  شركات  لها  تخضع  التي  القانونية  المقتضيات  مخالفة  بسبب  سواء  األغيار، 

ضيات النظام األساسي  ، أو بسبب خرق مقت17-95من القانون    386إلى    384لمواد من  المنصوص عليها في ا

أو ألخطاء مرتكبة في إطار التسيير، الكل وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات  

  بها.  المعمول

 

 الرابع  الباب 

 الحسابات  مراقبو

 تعيين مراقب الحسابات  :24 المادة

ت يتم الشروقت  مراقبين،  أسيس  عدة  أو  حسابات  مراقب  تعيين  المحلفين  كة  الخبراء  هيئة  جدول  في  مسجلين 

 لمدة سنة واحدة. 

الشركة، تكون مدة تفويض مراقبي الحسابات هي ثالث سنوات مالية، تنتهي يوم   وبعد ذلك، وطيلة مدة حياة 

 ثالثة. انعقاد الجمع العام العادي الذي يبت في حسابات السنة المالية ال

 حاالت التنافي :25 المادة

 ممارسة مهام مراقب الحسابات:  أدناه يمكن لألشخاص ال

إدارة   • أعضاء مجلس  و  امتيازات خاصة  من  المستفيدون  و  العينية  الحصص  أصحاب  و  المؤسسون 

 الشركة؛ 

 البند السابق و أقاربهم و أصهارهم إلى الدرجة الثانية؛  في أزواج األشخاص المشار إليهم •

ال ينالذ • األشخاص  لفائدة  وظائف  البند  يمارسون  في  إليهم  أو    1مشار  باستقالليتهم  تمس  قد  أعاله، 

 يتقاضون من أحدهم أجرا مقابل وظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون؛ 

في   شركات • إليها  المشار  األوضاع  من  في وضع  فيها  الشركاء  أحد  يكون  التي  المحاسبة  في  الخبرة 

الساب المحاسب  البنود  الخبير  وكذلك  من  قة  وضع  في  تكون  المحاسبية  للخبرة  شركة  في  الشريك 

 األوضاع المشار إليها. 

 األشخاص المعينون لشغل منصب كاتب لمجلس إدارة الشركة. •

الخبرة   كما شركة  نفس  إلى  األشكال  من  شكل  بأي  ينتمون  محاسبين  عدة  أو  اثنين  محاسبين  تعيين  يجوز  ال 

 نفس الشركة.المكتب كمراقبين لحسابات المحاسبية أو لنفس 

 تجديد المهمة 

 سنوات.  3يتم تجديد مهمة مراقب الحسابات بفترات 

االستماع في الجمعية  على  يتعين  الحسابات،  مراقب  مهمة  تجديد  بعدم  العامة  للجمعية  اقتراح  تقديم    حالة 
 للمراقب، إذا ما طلب ذلك. 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

59 
 

 

 االستقالة  -اإلعفاء -اإلقالة

خالل    في  5يمتلكون    لمساهمين  يجوز • الحسابات  مراقب  إقالة  األقل  على  الشركة  رأسمال  من  المائة 

 الشهر األول من تعيينه ألسباب معقولة، بطلب يوجه إلى رئيس المحكمة ذات االختصاص.

يصدره   ويجوز • بقرار  مانع،  منعه  أو  ما  لخطأ  ارتكابه  حالة  في  مهامه  من  الحسابات  مراقب  إعفاء 

المخت المحكمة  قاضيرئيس  بصفته  من    صة،  عدد  أو  اإلدارة  مجلس  من  بطلب  المستعجالت، 

 في المائة من رأسمال الشركة. 5المساهمين يمتلكون 

وعلى   في • اإلدارة  مجلس  على  يُعرض  تقرير  إعداد  الحسابات  مراقب  على  يتعين  االستقالة،  حالة 

 الجمعية العامة المقبلة، يفصل فيه دواعي استقالته. 

 قب الحساباترام : مهام26 المادة

 المهام الدائمة

 التالية:  بالمهام يضطلع مراقب الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة،

 ؛ بها التحقق من القيم و الدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول •

تقرير   التحقق  • في  الواردة  المعلومات  صحة  لممن  اإلدارالتسيير  الموجهة  جلس  الوثائق  وفي  ة 

 للمساهمين والمتعلقة بذمة و وضعية الشركة المالية و بنتائجها و من تطابقها مع القوائم التركيبية؛ 

 التحقق من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين؛  •

 المهمة المسندة إليه لفائدة الجمعية العامة العادية؛  عن إعداد تقرير •

االتفاقيقرير خاص عت إعداد • المادة  ن  إليها في  المشار  القانون    56ات  المتعلق بشركات    17-95من 

 ؛ لعادية بخمسة عشر يوما على األقلالمساهمة وإيداعه في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة ا

تها في  التحقق من وجود أسهم الضمان االسمية التي يمتلكها المتصرفون ومن تقييد عدم إمكانية تفوي •

 الممسوك من طرف الشركة؛  التحويالت سجل

 إثارة االنتباه إلى التغييرات التي همت كيفية تقديم القوائم التركيبية وأساليب التقييم المستعملة. •

 المهام الخاصة 

 يضطلع مراقب الحسابات بالمهام التالية : 

اإل يوجه مجلس  أو  العادية  العامة  للجمعية  االستعجال  حالة  في  لالنعالدعوة  الدارة  وفق  المنصوص  قاد  شروط 

 المتعلق بشركات المساهمة؛  17-95من القانون  116و  73عليها في المادتين 

 ؛ في حالة تحويل الشركة أن الوضعية الصافية للشركة ال تقل عن رأسمالها  يشهد

سنتين يتأكد غضون  في  تتم  لالكتتاب،  الجمهور  دعوة  بواسطة  المال  رأس  في  الزيادة  حالة  تأسيس    في  من 

 أصول وخصوم الشركة ومن المزايا الخاصة الممنوحة؛ الشركة، من

إلغاء حالة  في  وعلى   حق يقوم  اإلصدار  تقرير خاص على صحة سعر  بإعداد  االكتتاب  أفضلية  في  المساهمين 

 شروط تحديد هذا السعر؛ 

  المقاصة معة عن طريق  يشهد بصحة الحساب النهائي، الذي أعده مجلس اإلدارة، في حالة تحرير أسهم جديد

 ديون الشركة؛ 

 إنجاز هذا التخفيض؛  وشروط يقوم بإعداد تقرير تقييمي في حالة تخفيض رأس المال

 يقوم في حالة االنفصال بإعداد تقرير حول تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة المقدمة.

 في حالة اإلدماج : 

 مة و من أن نسبة التبادل منصفة. في العملية مالئ الشركات المشاركةالتأكد من أن القيمة المقدرة ألسهم  يتولى
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مدى يشير و  المقترحة  التبادل  نسبة  تحديد  في  المتبعة  الطرق  أو  الطريقة  إلى  تقريره  هذه   مالءمتها في  في 

 الحالة، ويبين ما قد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات خاصة، إن وجدت. 

ومة ال يقل عن مبلغ الزيادة في رأسمال  ته الشركات المضماألصول الذي جلب  يتأكد خاصة من أن مبلغ صافي

الشركات   الدامجة الشركة رأسمال  ويُخضع  اإلدماج.  عملية  عن  الناشئة  الجديدة  الشركة  رأسمال  مبلغ  عن  أو 

 المستفيدة من االنفصال لنفس المراقبة. 

في يقوم أولوية  ذات  أسهم  إنشاء  حالة  في  خاص  تقرير  حق    بإعداد  دون  بتحويل  األرباح  األسهم  التصويت، 

 العادية التي سبق إصدارها أو في حالة تحويل أسهم ذات أولوية في األرباح دون حق التصويت إلى أسهم عادية 

بإعداد تقرير في حالة الزيادة في رأس المال أو في حالة التجزيء حول إنشاء شهادات االستثمار الممثلة   يقوم

 األخرى المرتبطة بالقيم التي تم إصدارها؛ الممثلة للحقوق   هادات حق التصويتللحقوق المالية وش

الوقائع اإلدارة علما بشأن  أجل   يمكن  التي يحيط رئيس مجلس  داخل  االستغالل  تؤثر سلبا على استمرار    8أن 

 أيام اعتبارا من تاريخ اكتشافها بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استالم؛ 

علم المحكمة  رئيس  تديحيط  عدم  حالة  في  العاا  الجمعية  من  اول  بالرغم  بأنه  عاين  إذا  أو  الموضوع  في  مة 

 القرارات المتخذة من طرف الجمعية، ما يزال استمرار االستغالل مهددا. 

 إلزامية اإلخبار والكشف 

 بما يلي:  علما يتعين على مراقب الحسابات أن يحيط مجلس اإلدارة 

 بمهمته؛   اء في إطار قيامهتولى إنجازها أثنعمليات المراقبة واالستطالعات التي   •

 بنود القوائم التركيبية التي يتبين تغييرها وطبيعة التغييرات ؛  •

 و البيانات غير المطابقة للحقيقة التي تم اكتشفاها؛  الخروقات •

 اآلثار المترتبة عن مالحظاته على نتائج السنة المالية؛  •

 تقاده.في اع  جرمية صبغةامه والتي تكتسي كافة التصرفات التي اكتشفها أثناء مزاولة مه •

 االستدعاء

 لمراقب الحسابات الدعوة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار االستالم إلى حضور:  توجه

 مجلس اإلدارة الذي يحصر الحسابات السنوية؛  اجتماع -

 تقرير؛  تقديم كافة جمعيات العامة للمساهمين والتي تتطلب -

 اجتماعات مجلس اإلدارة.  ومختلف -

 

 المسؤولية 
 ى مراقب الحسابات و معاونيه التقيد بالسر المهني؛ ن عليتعي  -

و - الشركة  تجاه  الحسابات  مراقب  من   األغيار يسأل  المرتكب  اإلهمال  و  الخطأ  عن  الناتج  الضرر  عن 

 طرفه خالل مزاولته لمهامه. 

ه، و لم  حين مزاولته لمهام بها ارتكبها مجلس اإلدارة، ما عدا إذا علميسأل مدنيا عن المخالفات التي  ال -

 يكشف عنها في تقريره إلى الجمعية العامة. 

من   تتقادم - اعتبارا  سنوات  خمس  بمرور  مسئوليته  بشأن  الحسابات  مراقب  ضد  المرفوعة  الدعاوى 

 . تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة التستر عنه

 415و  405،  404،  398في المواد  على مراقب الحسابات العقوبات الجنائية المنصوص عليها   تطبق -

 من القانون الجنائي.  446ركات المساهمة و المادة المتعلق بش 17-95من القانون 

 الخامـس الباب

 الجمعيات العامة

 : أنواع الجمعيات العامة27 المادة

 . المقترحة، يمكن أن تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية أو خاصةلموضوع التوصيات  تبعا
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بمن   المساهمين  لكافة  بالنسبة  ملزمة  وتكون  العامة  الجمعيات  من طرف  للمساهمين  الجماعية  القرارات  تتخذ 

 فيهم الغائبون و المعارضون وعديمو األهلية. 

 الدعوة لالنعقاد ومكان االنعقاد

األشخاص اآلتي    اإلدارة بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد. وفي حالة عدم قيامه بذلك يمكن أن يقوميقوم مجلس  

 ذكرهم بذلك: 

بدون   مراقب - ببقي  اإلدارة  مجلس  إلى  يوجهه  العامة  الجمعية  النعقاد  طلب  بعد  الحسابات  مراقبو  أو 

 جواب؛ 

من وكيل - بطلب  إما  المستعجالت،  قاضي  بصفته  المحكمة،  رئيس  من  يعينه  حالة   يهمه كل  في  األمر 

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

 المصفون.  -

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

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

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

أولى   المضمونة انعقاد  بدعوة  األمر  يتعلق  حينما  األقل  على  يوما  عشر  خمسة  الجمعية،  انعقاد  تاريخ  وبين 

  نية أيام في الدعوة الموالية.وثما

المتعلق بشركات المساهمة ويشير    17-95لقانون رقم  من ا   124ينبغي أن يتم االستدعاء وفق مقتضيات المادة  

أو غير عادية   عادية خصوص إلى اليوم والساعة والمكان الذي سيعقد فيه االجتماع وكذلك طبيعة الجمعية،بال

 اريع التوصيات. وجدول أعمالها و نص مش  أو خاصة،

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

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

ا أصناف  من  أي  ممثلو  منه  طلب  ما  إذا  جدوال الخاصة،  معها  يرفقون  مضمونة  رسالة  بواسطة  ذلك،  ألسهم 

 لألعمال. 

أن دعوى اإلبطال تكون غير مقبولة حينما   غير غير قانونية.  دعوتها لالنعقاد بصفة متت يمكن إبطال كل جمعية

  يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

 و في أي مكان آخر داخل المغرب.جمعيات المساهمين في المقر االجتماعي للشركة أ تنعقد

 : التشكيـل 28 المادة

 لتي يمتلكونها. لمساهمين مهما كان عدد األسهم اا جميع تتشكل الجمعية العامة من

يمثل األشخاص المعنويون المساهمون من طرف وكيل خاص من غير المساهمين. ويمكن للمساهم أن يمثل من  

 روعه، دونما حاجة إلى أن يكون مساهما. طرف مساهم آخر أو زوجه أو أحد أصوله أو ف

 وحيد عنهم. مشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل يمثل المساهمين المشتركين في ملكية األسهم ال

 يحق لمالكها وحده االشتراك في مداوالت الجمعيات العامة. حيازيا، في حالة رهن األسهم رهنا

الجمعيات العامة بمجرد اإلدالء بهويتهم، شريطة أن يكونوا مقيدين في سجالت  يجوز للمساهمين الحضور في  

األقل قبل موعد انعقاد الجمعية، إذا كانوا يملكون أسهما اسمية أو بإيداع شهادة تفيد    الشركة خمسة أيام على

 مهم لدى مؤسسة معتمدة في حالة امتالكهم ألسهم لحاملها. إيداع أسه

 : المكتـب 29 المادة

و رأسيت غيابه.  حالة  في  العامة  الجمعية  تعينه  مساهم  أي  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  ن  كفاحصي يعين الجمعية 

صوات على  لألصوات في الجمعية، المساهمان اللذين لديهما، نفسيهما أو على سبيل التوكيل، أكبر عدد من األ

 أن يقبال هذه المهمة. ويقوم مكتب الجمعية بتعيين كاتبه. 

ة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو المصفي، يرأسها الشخص أو  إذا تمت دعو

  خاص الذين دعوا النعقادها.أحد األش
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 : النصاب في الجمعيات العادية30 المادة

المساهمون الحاضرون  تكون مداوالت الجمعية العامة العادية السنوية أو المدعوة استثنائيا جائزة إال إذا كان   ال

دعاء جمعية  أو الممثلون يملكون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة. وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب، يتم است

 أخرى بنفس الشروط و تكون حينها المداوالت صحيحة أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة. 

الجمعي يعتبر في  يشاركون  الذين  المساهمون  النصاب  حساب  في  أو  حاضرون  المرئية  االجتماع  بوسائل  ة 

 بوسائل مماثلة وفق الشروط المحددة في قانون شركات المساهمة.

 الجمعيات العامة العادية الخاصة ب : صالحيات31 المادة

 الجمعية العامة المكونة بشكل قانوني مجموع المساهمين.  تمثل

عادية، كافة القرارات ما عدا تلك المتعلقة بتغيير  تتخذ الجمعية العامة العادية السنوية أو المدعوة بصفة غير  

 النظام األساسي بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 صري:وبصفة عامة وبشكل غير ح 

الجماعة   - ممثلي  وإعفاء  تعيين  ويخضع  المتصرفين.  تعفي  أو  في  تعين  عليه  منصوص  هو  لما  طبقا 

 ؛ المتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم 

 قرير مجلس اإلدارة حول أعمال الشركة وتقرير مراقبي الحسابات؛ تستمع إلى ت -

 تناقش وتصـادق وتصحيح الحسابات أو ترفضها؛  -

 توزيعها باقتراح من مجلس اإلدارة؛  الواجب حاتالربي تحدد -

 تعين أو تعفي مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم؛  -

 تقرر بشأن منح اإلبراء للمتصرفين؛  -

باالتفاق تقرر - يتعلق  المادة  فيما  في  إليها  المشار  القانون    56يات  بشركات    17-95من  المتعلق 

 الحسابات؛ المساهمة، بعد االستماع إلى التقرير الخاص لمراقب 

غير   تمنح - له  الممنوحة  السلطات  فيها  تكون  التي  التصرفات  لكل  الضرورية  الرخص  اإلدارة  لمجلس 

 . حدد شروط شراء العقارات وبيعهاوت كافية. وتحدد مبلغ القروض الممنوحة من طرف الشركة 

 الجمعيـات العادية : محاضـر32 المادة

رقمة لمكتب ويضمن في سجل خاص أو في أوراق متحركة ممداوالت الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء ا تثبت

 ومحفوظة في ملف خاص. 

العمالة أو اإلقليم  مراكش  إلى جماعة  يتعين تبليغ محاضر الجمعيات   (  15داخل أجل خمسة عشر )وإلى عامل 

 يوما الموالية لتاريخ االجتماعات. 

ضبط في المحكمة المختصة ووضعه تحت  يتم التأشير على السجل أو ملف األوراق المتحركة من طرف كاتب ال 

 و كاتبه.   اإلدارة  مجلسمراقبة رئيس 

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

الجمعية المعروضة على  المتحقق والوثائق  التصويت، والنصاب  وملخص    مكتبها وعدد األسهم المشاركة في 

 ن النقاشات و نصوص التوصيات المعروضة للتصويت ونتائج التصويت. ع

 المداوالت والتصويـت 

الجمعية في  كل عضو  لدى  ي عدد يكون  التي  األسهم  يساوي عدد  المداوالت  أصوات  وتجري  يمثلها.  أو  متلكها 

 الممثلين.  بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين أو

 لعاديةفي الجمعيات غير ا : النصاب33 المادة

تكون مداوالت الجمعية غير العادية جائزة إال إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما ال يقل   ال

 لرأسمال الشركة. عن نصف األسهم المكونة 
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المملوكة   األسهم  العينية،  الحصص  من  ستتحقق  التي  الجمعية  في  يُمثل  أن  يجب  الذي  المال  رأس  يشمل  ال 

 موا تلك الحصص أو الذين استفادوا من المزايا الخاصة، المعروضة على الجمعية للبث فيها. لألشخاص الذين قد

ل  األولى  الدعوة  في  النصف  نصاب  اكتمال  عدم  حالة  بإمكانها  في  يكون  ثانية  جمعية  استدعاء  يمكن  النعقاد، 

 المداولة إذا جمعت عددا من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة. 

اك وفي عدم  النصابحالة  هذا  من    تمال  أكثر  يفصله  ال  الحق  تاريخ  إلى  إرجاءها  يمكن  الثانية،  الجمعية  في 

 فيه لالنعقاد.   شهرين عن التاريخ الذي دعيت

أو  ح ويعتبر المرئية  االجتماع  بوسائل  الجمعية  في  يشاركون  الذين  المساهمون  النصاب  حساب  في  اضرون 

 شركات المساهمة.بوسائل مماثلة وفق الشروط المحددة في قانون 

 المخولة للجمعيات غير العادية   الصالحيات الخاصة

افة التغييـرات في النظام األساسي،  لجمعيـة عامة غير عادية باقتراح من مجلس اإلدارة أن تقوم بإدخال ك  يجوز

 ووفق الشروط المحددة في هذا النظام.  بها في التشريعات المعمول بها المسموح

 صويـت في الجمعيات العامة غير العاديةت والت المداوال  :34 المادة

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

 ( األصوات المعبر عنها. 2/3) ثلثي رارات بأغلبيةوتتخذ الق

 بإجماع المساهمين. غير أن القرارات المتعلقة بتغيير جنسية الشركة أو بزيادة التزامات المساهمين تتخذ  

 المقتضيات المتعلقة بالجمعيات الخاصة 

 المساهمين. فئة معينة من األسهم في حالة إحداثها لفائدة بعض  أصحاب تضم الجمعيات الخاصة

الجمعية   ال موافقة  بعد  إال  نهائيا  األسهم  فئات  من  بفئة  المتعلقة  الحقوق  بتغيير  العامة  الجمعية  قرار  يصبح 

 المعنية بتلك الفئة.  الخاصة للمساهمين 

بالنسبة المنصوص عليها  القانوني واألغلبية  النصاب  الخاصة وفق شروط  الجمعيات  العامة    تتداول  للجمعيات 

 . غير العادية

 : محاضـر الجمعيـات غير العادية35 المادة

رقمة مداوالت الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويضمن في سجل خاص أو في أوراق متحركة م تثبت

 ومحفوظة في ملف خاص. 

العمالة أو اإلقليم داخل أجل خمسة عشر )مراكش  يتعين تبليغ محاضر الجمعيات إلى جماعة   (  15وإلى عامل 

 .هاالموالية لتاريخ اجتماعات يوما 

يتم التأشير على السجل أو ملف األوراق المتحركة من طرف كاتب الضبط في المحكمة المختصة ووضعه تحت  

 وكاتبه. اإلدارة  مجلس س مراقبة رئي 

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

الجمعيةمكتبها   المعروضة على  المتحقق والوثائق  التصويت، والنصاب  وملخص    وعدد األسهم المشاركة في 

 ونتائج التصويت. عن النقاشات و نصوص التوصيات المعروضة للتصويت 

 السادس  الباب

 المساهمين إعالم

 الوثائق موضوع اإلعالم   :36 المادة

المساهمين أن  يشمل إعالم  التي من الممكن  التالية،  بالوثائق والمعلومات  أو عدة   تشمل إمدادهم  وثيقة واحدة 

  وثائق: 
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   أعمال الجمعية؛ جدول -

اقتضى الحال، تلك التي يقدمها   إن لس اإلدارة ونص و بيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مج -

 لمساهمون أو الشخص الذي دعا إلى انعقاد الجمعية؛ ا

للعضوية في   المترشحين  وإن اقتضى الحال، معلومات تخص  قائمة المتصرفين أعضاء مجلس اإلدارة -

 هذه المجالس، والمشتملة على:

والشخصي - العائلي  جنسياتهم للمترشحين االسم  و  خالل    وعمرهم  المهنية  وسيرتهم 

 الخمس سنوات األخيرة. 

شغلها - التي  والمهام  وعد المترشحون المناصب  الشركة  بين في  توجد  التي  األسهم  د 

  يديهم. 

   ؛منصرمة كما حصر ذلك مجلس اإلدارةوالقوائم التركيبية للسنة المالية ال الجرد -

  تقرير التسيير لمجلس اإلدارة المعروض على أنظار الجمعية؛  -

 الحسابات المعروض على أنظار الجمعية؛  مراقبي تقرير مراقب أو -

 تخصيص النتائج؛  مشروع -

 مع بيان عدد األسهم المملوكة لكل مساهم وصنفها؛  المساهمين قائمة -

 محاضر و أوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خالل ثالث السنوات األخيرة؛  -

تين التي  لمملوك للمساهم الذي حازته الشركة خالل السن مراقب الحسابات المكلف بتقويم األصل ا تقرير -

 تلي تقييدها في السجل التجاري؛

ينجزه - خاص  أحد   مراقب تقرير  و  الشركة  بين  تبرم  التي  االتفاقيات  عن  الحسابات  مراقبو  أو 

 المتصرفين؛ 

لع تقرير - الممثلين  المساهمين  من  بطلب  المحكمة  رئيس  طرف  من  المعينون  الخبراء  أو  شر الخبير 

 ( رأسمال الشركة الخاص بعملية أو عمليات تسيير؛ 1/10)

دو تقرير - يبين  اإلدارة  الجمعية  لمجلس  على  المقترحة  المتبعة  والطريقة  المال  رأس  في  الزيادة  افع 

العامة، وعند االقتضاء، سعر إصدار األسهم الجديدة أو شروط تحديد السعر و أيضا دوافع إلغاء الحق  

 التفضيلي لالكتتاب؛ 

أوقت - مراقب  ا مراقبي رير  االقتضاء،  وعند  المال،  رأس  في  الزيادة  بمشروع  الخاص  لتقرير  الحسابات 

 الخاص لمراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بسعر إصدار األسهم الجديدة؛ 

مراقبي   حصر - أو  مراقب  طرف  من  عليه  المصادقة  و  اإلدارة  مجلس  طرف  من  المنجز  الحسابات 

 ادة في رأس المال عن طريق المقاصة مع ديون الشركة؛ الحسابات، في حالة الزي

 ة العينية في رأس المال؛تقرير مراقب الحصص في حالة الزياد -

 الحسابات بشأن دوافع تخفيض رأس المال والطريقة المستعملة في ذلك؛  مراقبي تقرير مراقب أو -

 كة والمزايا الخاصة؛ تقرير مراقب أو مراقبي التحويالت المكلف بتحديد قيمة أصول وخصوم الشر -

 يل الشركة؛ الحسابات عن الوضعية الصافية بمناسبة تحو مراقبي تقرير مراقب أو -

 دمج الشركة أو انفصالها؛  تقرير -

 مشروع الدمج أو االنفصال؛  دواعي تقرير لمجلس اإلدارة يعرض -

 الحسابات بشأن مشروع الدمج أو االنفصال؛  مراقبي تقرير مراقب أو -

التركيبية  - المالية  القوائم  أو   الثالث  للسنوات  الدمج  عملية  في  المشاركة  بالشركات  الخاصة  األخيرة 

 االنفصال؛ 

المالية - للسنوات  التسيير  أو   الثالث تقرير  الدمج  عملية  في  المشاركة  بالشركات  الخاصة  األخيرة 

 االنفصال؛ 

 فصال؛ مشروع الدمج أو االن تاريخ الكشف المحاسبي المحصور ثالثة أشهر على األقل قبل -

 الحسابات بشأن تحويل السندات إلى أسهم؛  مراقبي تقرير خاص لمراقب أو -

 . تصفية الشركة اتحساب -

 

 التدابير الوقائية الداخلية 

يجوز ألي مساهم أن يخبر رئيس مجلس اإلدارة بواسطة رسالة مسجلة مع وصل استالم بشأن وقائع يمكن أن  

 يام من تاريخ اكتشاف الوقائع و دعوته إلى تصحيح الوضعية. أ  8تؤثر سلبا على استمرار االستغالل في غضون 
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 الخبرة

( رأسمال الشركة أن يطبلوا من المحكمة تعيين خبير  1/10لمساهم واحد أو عدة مساهمين يمثلون عشر ) يجوز

  ية واحدة أو عدة عمليات تسيير. أو عدة خبراء يكلفون بتقديم تقرير عن عمل

 

 السابع البـاب

 األرباح   –لتركيبية القوائم ا –ةالسنة المالي

 السنة المالية   :37 المادة

واستثنائيا، يمكن أن تقل السنة المالية األولى   ديسمبر.  31تبـدأ السنة المالية للشركة في فاتح يناير وتنتهي في  

شهرا. اثنا عشر  عن  اليوم   وتنتهي واألخيرة  في  األولى  المالية  تاريخ  31السنة  يلي  الذي  ديسمبر  تقييد    من 

 الشركة في السجل التجاري. 

 التواصل  –تقرير التسيير   –الجرد  –بية القوائم التركي  :38 المادة

انتهاء كل سنة مالية، يقوم مجلس اإلدارة بإجراء جرد لمختلف أصول وخصوم الشركة ويقوم بإعداد قوائم   عند

ة ويعد تقريرا حول تخصيص  الصافية للسن  النتيجة ويحصر  وتقرير تسيير. به تركيبية، طبقا للتشريع المعمول

 الجمعية العامة العادية للمصادقة عليه. النتائج لعرضه على  

استدعاء   يجب إشعار  قبل  يوما  ستين  الحسابات  مراقب  تصرف  تحت  التسيير  وتقرير  التركيبية  القوائم  وضع 

 الجمعية العامة السنوية. 

ت يتم من  ونسخة  التركيبية  القوائم  من  نسخة  المحكمةإيداع  لدى  الضبط  كتابة  في  الحسابات  مراقب  في    قرير 

 ثالثين يوما من المصادقة عليهم من طرف الجمعية العامة. غضون 

 توزيع األرباح   :39 المــادة

من األرباح الصافية للسنة بعد خصم الخسائر السابقة عند االقتضاء، تخصص لتكوين   %5اقتطاع نسبة   سيتم

ي إلى مبلغ يساوي  ويصبح هذا االقتطاع غير إلزامي عندما يصل صندوق االحتياط  صندوق االحتياطي القانوني.

  ُعشر رأسمال الشركة. ثم ينطلق االقتطاع مجددا عندما ينزل االحتياط القانوني ألي سبب عن هذا العُشر.

القا  التي يفرضها  االحتياطات  المبالغ من األرباح السنوية لغرض تكوين  اقتطاع كافة  النظام  ويتم كذلك  أو  نون 

 كن أن تقرر الجمعية العامة العادية تأسيسها قبل القيام بأي توزيع. األساسي أو االحتياطيات االختيارية التي يم

المنصرمة   ويتكون السنوات  خسائر  منه  المخصوم  المالية  للسنة  الصافي  الربح  من  للتوزيع  القابل  الربح 

 ح المنقولة عن السنوات السابقة. والمبالغ المكونة لالحتياطي مضافا إليه األربا

 العامة العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح.  الجمعية  تحدد

ويجب أن يحدد قرار الجمعية أول األمر الحصة المخصصة لألسهم التي تتمتع بحقوق األولوية أو باالمتيازات  

 الخاصة. 

 : أداء األرباح 40المادة 

 يعد ربحا صوريا.  17-95 من القانون رقم 330كام المادة كل ربح يتم توزيعه خرقا ألح إن

العامة الجمعية  اإلدارة. كيفيات تحدد  مجلس  يحددها  بذلك  تقم  لم  إن  و  األرباح،  األداء   ويجب أداء  هذا  يتم  أن 

رئيس   من  استعجالي  بأمر  تمديدها  يتم  لم  ما  المالية  السنة  اختتام  من  اعتبارا  أشهر  تسعة  أقصاه  أجل  داخل 

 .  مة بناء على طلب من مجلس اإلدارة المحك
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 الثامن  الباب

 المنازعات –التصفيـة  – الحل

 : الحـل41 المادة

تمديدها   بشأن  قرار  التخاذ  لالنعقاد  العامة  الجمعية  اإلدارة  مجلس  ويدعو  مدتها.  انتهاء  عند  الشركة    أو تنحل 

 حلها.

رأسمالها، إذا ربع  عن  تقل  للشركة  الصافية  الوضعية  اإلدارة    أصبحت  مجلس  على  لعقد  يتعين  الدعوة  توجيه 

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في غضون الثالثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت  

 هذه الخسائر، بغرض اتخاذ قرار بحل الشركة. 

الجماعي   يتعين المجلس  على  الشركة  بحل  قرار  أي  للموافقةعرض  الحكومية    وعلى  عليه  لمراكش  السلطة 

 .التأشير قصد  بالداخلية  المكلفة

إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه األخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك  

بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي ،  17-95من القانون رقم    360التي أفرزت الخسائر، مع مراعاة أحكام المادة  

مكن اقتطاعها من االحتياطي وذلك إذا لم يتم خالل األجل المحدد إعادة تكوين  حجم الخسائر التي لم ي قلعلى األ

 رأس المال الذاتي لما ال يقل عن ربع رأسمال الشركة. 

ويحق لمجلس اإلدارة اقتراح حل الشركة قبل األوان ألسباب أخرى ويمكن للجمعية العامة غير العادية أن تبث  

 شأن هذا االقتراح؛. بشكل صحيح ب

للمحكمة أن تقرر حل الشركة بطلب أي ممن يهمهم األمر إذا انخفض عدد المساهمين إلى أقل من خمس   ويمكن

 مساهمين ألكثر من سنة. 

 

 : التصفية 42 المادة

 
ين  انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األوان، تحدد الجمعية العامة غير العادية طريقة تصفيتها وتع عند

 عددا من المصفين. مصفيا واحدا أو 

تلحق تسميتها ببيان "شركة مساهمة في  مجرد حلها ألي سبب من األسباب. وتعتبر الشركة في طور التصفية ب

 ".  طور التصفية

 تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة ألغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها. 

 من تاريخ تقييده بالسجل التجاري. إال ابتداء األغيار ال يحدث حل شركة المساهمة آثاره تجاه

المنحلة   الشركة  وسندات  وأسهم  أصول  تفويت  العادية  غير  العامة  للجمعية  قرار  بموجب  للمصفين  يجوز 

 كحصص.  تقديمها أو

 : تعيين أول أعضاء المجلس  43 المادة

 يتكون أول مجلس اإلدارة بصفة مؤقتة من: 

   السيد سي كوري عبد السالم -

   محمد السيد توفلة -

   السيدة البردعي عواطف -

القيام    يشهد تنظيمي حيال  أو  قانوني  مانع  أنه ال وجود ألي  و  المنصب  لهذا  قبولهم  أعاله  المعينون  األعضاء 

 بمهام أعضاء مجلس اإلدارة. 

 : تعيين أول مراقب للحسابات   44 المادة
 HLZ CONSULTINGد ، هو مكتب سيكون أول مراقب للحسابات لمدة سنة واحدة قابلة للتجدي

 ، أنها تقبل تعيينها و أنه ال يوجد أي عائق أمام هذا التعيين. مراقبة السيدة زهراء الحجريويال وأبلغت

 

 
 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

67 
 

 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

68 
 

 

 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي    والعشرون  الخامسة النقطة 

سماة  استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية للنجاعة الطاقية امل 

 العمومية من خالل ما يلي:  "حاضرة االنوار" لتدبير مرفق االنارة

 واملوافقة على النظام االساسي لشركة التنمية احمللية "حاضرة االنوار".الدراسة  -
 اضرة االنوار".اطالع اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على الوثائق التدبريية والتنظيمية والتعاقدية لشركة التنمية احمللية "ح -        

 

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

جاهزة غير  التدبيرية  الوثائق  فان  النقطة،  هذه  البث  بخصوص  سنؤجل  لذلك  جلسة  فيه،  الى  ا 

 موالية. 
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 :(2016/ 05/ 12تاريخ  )جلسة  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  والعشرون السادسة   النقطة

شر   اتفاقية  مشروع  البعرض  بإنجاز  تتعلق  ومنتوج  اكة  الثقافي  للمنتوج  السياحية  للتنمية  املندمج  رنامج 

       مراكش، للمناقشة واملصادقة.الصناعة التقليدية بعمالة 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(          

 

 لمجلس الجماعي لمدينة مراكشس ارئي السيد محمد العربي بلقائد

  البرمجة لقراءة  والشؤون المالية وله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية يد عبد االالكلمة للس

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. نص 

 جةنائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرم   السيد عبد االله الغلف
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 26: ة رقم النقط                                                     ة مراكشالمجلس الجماعي لمدين

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الثانيةالجلسة   
 

جة في  تحضير النقـط  المدراستكمال  مل، وفي اطار  بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها الع 

ال فبرايرجدول أعمال  لشهـر  العادية  للسادة االعضاء عدد،  2016  دورة  الموجهة  الدعوة   بتاريخ   10174  وبناء على 

با  26/04/2016 المكلفة  اللجنة  اشغال  في  والمشاركة  والبرمجةلم للحضور  المالية  والشؤون  اللجنة   استأنفت  ،يزانية 

بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر    عشيةوالنصف    الثالثةعلى الساعة    03/05/2016  الثالثاء  اجتماعاتها يوم كورة  المذ

مدرجة ال  المتبقية  نقطالرئيس اللجنة وذلك لمناقشة  عبد االله الغلف نائب    البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد 

 تي:االك والمرقمة في جدول اعمال الدورة في جدول اعمالها 

ا 18 التحمالت  كناش  في  النظر  التجار .اعادة  املحالت  باستغالل  املركب  ملتعلق  من  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  ية 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

من  19 املستخرج  الثاني(  )الشطر  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  .البث 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

النظر .اعاد20 كناش    ة  الحي  في  التجاري  باملركب  املتواجدة  االدارية  واملكاتب  التجارية  املحالت  بتفويت  املتعلق  التحمالت 

 املحمدي. 

ابريل  21 لشهر  العادية  الدورة  املتخذ خالل  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  افق  2015.الغاء  باملو تغييـر  والقاض ي  على  ة 

االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر في قيمـة مبلـغ    تواجدة بالطابـق تخصيص املكاتـب االداريـة امل

التجارية  املحالت  بتفويـت  املتعلق  التحمـالت  كنـاش  تعديـل  وكذا  املعـدل  التخصيـص  ضـوء  على  املذكـورة  للمحـالت  التفويـت 

 السابقـة.   ا ذكـر في الفقرةتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملواملكا

. عرض مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز البرنامج املندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي ومنتوج الصناعة التقليدية  26

 مل عمالة مراكش()نقطة واردة من السيد الوالي عا.          بعمالة مراكش، للمناقشة واملصادقة

ا33 عملية  على  املوافقة  الج.  املجلس  السوق  قتناء  عليها  املشيد  االرضية  القطعة  الخاص(  )امللك  الدولة  من  مراكش  ملدينة  ماعي 

 الجماعي ازلي.   

للسيـ28 موقف  إلحـداث  العامة  الطـرق  حدود  تخطيـط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  ارات  .املوافقة 

ملت املعـاش  بعرصـة  العقارية  قـى شارع  مبنـى على طبقـات  العينية  الحقوق  املدينة وكذا  بمقاطعـة  الضو  دار  الفطواكي وطريق  حمان 

 املرتبطة بها. 

التابعة للملك الخاص الجماعي  29 املقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية  .البث في معاوضة عقارية بمدرك: بناية 

 ى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.   تقجدة بملاملتوا TF7807/Mنتمية للرسم العقاري رقم  امل

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  38

 .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. 45

 ات املستعملة. يار الس متعلق باستغالل كشك بسوق   ناش التحمالت.البث في ك46

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55

 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 ضي. عبد المجيد ايت القاعبد الهادي تلماضي، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، 
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 ادة : ـس ال  شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس ▪
 . توفيق بلوجور، ي البشير طوبا. عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي،عبد الرزاق جبور، 

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 المجلسظيم اعمال اللجن بقسم اعمال رئيس مصلحة تن :  رشيد بوزيتي 

 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :  لزرود عادل ا
 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 

 عن قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل :  محمد برغادي 
 عن قسم الميزانية والمحاسبة  :  امينة ارويشق

 تراتيجيةعن قسم التخطيط والدراسات االس : عبد اللطيف البرغامي
 
 ؤون االقتصادية والتنسيق بوالية جهة مراكش اسفي عمالة مراكش اد عن قسم الشعبد الكريم ور كما شارك السيد  

 
هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل

دم  نظرا لع  2016/ 25/04السابق المنعقد بتاريخ  شاكرا لهم تلبية الدعوة، مذكرا بالنقط المتبقية من االجتماع  

 تها وكذا النقط الجديدة.  جاهزي

 

الثقايف 26 للمنتوج  السياحية  للتنمية  املندمج  الربنامج  بإنجاز  تتعلق  اتفاقية رشاكة  . عرض مرشوع 

 .          ومنتوج الصناعة التقليدية بعمالة مراكش، للمناقشة واملصادقة
 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                            

 

البرنامج     بإنجاز  تتعلق  شراكة  اتفاقية  مشروع  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  بخصوص 

التقرير، وبعد    التقليدية بعمالة مراكش المرفق بهذاصناعة  المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي ومنتوج ال

الكلمة للسيد عبد الكريم وراد عن قسم الشؤون  االطالع على مقتضيات  ها، وبعد ان اعطى السيد رئيس الجلسة 

ان   وحيث  الموضوع،  في  التوضيحات  لتقديم  مراكش  عمالة  اسفي  مراكش  جهة  بوالية  والتنسيق  االقتصادية 

االتفاق  يتطمشروع  الرؤي ية  توضيح  مع  النقاش  من  المزيد  الجمالب  والمجلس  اللجنة  لعمل  تيسيرا  فان  ة  عي، 

لدن  من  الكافية  التوضيحات  تقديم  اساس  على  بالتقرير  المرفقة  االتفاقية  على  المبدئية  موافقتها  ابدت  اللجنة 

 المصالح الخارجية حاملة المشروع. 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر          
 

 رئيس اللجنة              

 له الغلف   عبد اال            
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   رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

ال لكرافمة اعطي  ياسين  للسيد  المزيد من  ممثل عن    كلمة  لتقديم   " السياحية  للهندسة  المغربية  الشركة   "

 الموضوع. ا  التوضيحات بخصوص هذ

 

 لمغربية للهندسة السياحيةكة االشرعن   السيد ياسين لكرافمة

بالبرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج  متعلقة  سبق خالل السنة الماضية ان تم توقيع اتفاقية اطار    

التقليدية بين كل من  الثقافة،  وزارة السياحة  الثقافي والصناعة  الداخليةوزارة  التقليدية  ة الوزار،  ، وزارة  صناعة 

المدينة  و    والتضامني   االجتماعيواالقتصاد   وسياسة  اإلسكان  الى    وزارة  يصل  اجمالي  درهم    2,2بمبلغ  مليار 

 مدينة ثقافية وعتيقة.   31موزعة على 

االتفاقية و هذه  المزمع   تهدف  المشاريع  محتوى  تحديد  إلى  مستوى  إنجازهاالخاصة  مراكش   على    مدينة 

هذه  ويهم   هالمويوت  هاإنجازوسبل   موضوع  المتعلقة   ،يةاالتفاق البرنامج،  األشغال  تنفيذ  و  الدراسات  إنجاز 

وهي الحصة    مليون درهم 264 البرنامج تبلغ التكلفة اإلجمالية لهذاو ،االتفاقيةلهذه   في الملحقدرجة  بالمشاريع الم

 . مليون درهم 42,10ة ب وستلتزم الجماعة بالمساهم  الكبرى بين باقي المدن المغربية

وهي    ن المشاريع موضوع مخطط العمل هذاات مع الشركاء وتم تهيئ عدد موقد قمنا بالعديد من المشاور 

   كما يلي:
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****** 

 

اسفي-مراكشجهة   

 

 

 

 

المندمج للتنمية   جإنجاز البرنام خاصة تهم  اتفاقية  

  بعمالة  السياحية للمنتوج الثقافي ومنتوج الصناعة التقليدية

 مراكش
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 :  أسفله نيبين الموقع

 ؛"وزارة اإلسكان وسياسة المدينة "فيما يلي ب إليها  ة اإلسكان وسياسة المدينة والمشاراروز •

 ؛"وزارة الثقافة "وزارة الثقافة والمشار إليها فيما يلي  ب " •

واالقتصاد   • التقليدية  الصناعة  ي  االجتماعيوزارة  فيما  إليها  والمشار  ب والتضامني  وزارة   "لي 

 ؛ "والتضامني  االجتماعيالصناعة التقليدية واالقتصاد 

 ؛"وزارة السياحة " وزارة السياحة والمشار إليها فيما يلي  ب  •

 "  "بالوالية  يليوالمشار إليها فيما   أسفي-مراكشجهة  والية •

 ؛"ةمجلس الجه "-والمشار إليه فيما يلي ب   أسفي-مجلس جهة مراكش •

 "؛ مراكش ةعمالمجلس  إليه فيما يلي ب"  مشاروال مراكش ةعمالمجلس  •

 "؛مراكشجماعة "  ب  والمشار إليها فيما يلي مراكشجماعة  •

 "؛ القصبة -المشورجماعة " -ب  والمشار إليها فيما يلي المشور القصبةجماعة  •

  من جهة

السياحية   • للهندسة  المغربية  المجلس  ممثلة  الشركة  السيد رئيس  إليها في شخص  المشار   المديري 

 ياحية " الشركة المغربية للهندسة الس"ب  يلي فيما 

 

 أخرى  جهة من
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 ديباجة 

 

السيا   اإلستراتيجية راهنت   للقطاع  السامية  تحت   ،يحالوطنية  الجاللةل  الريادة  الرقي   إلىالرامية  و  صاحب 

 القطاع. حجمبالمغرب الى مصاف الوجهات السياحية العشرين األوائل و ذلك بمضاعفة 

الرؤي اعتمدت  هذه  منة  ببلورة  وذلك  الجهات  تثمين  مبدأ  على  يعتمد  سياحي  بعين    االستدامةتوج  االعتبار  يأخذ 

وفق منهجية   ،ضرورة المحافظة على المعطى الطبيعي وطابع األصالة السوسيو ثقافية للجهات والساكنة المحلية

 .للمجال السياحي وإبداعيةحداثية 

تنش  تطوير  على  الحرص  سيتم  الغرض  عب  يطلهذا  العالمية  الوجهات  يضاهي  ثقافي  الجاذبية سياحي  ر ضمان 

 . لبطابعها األصي المتميزة المغربية ةللمراكز الحضري التاريخية النواة لعتيقةا  المدن تشكل ث حي السياحية

" الذي يروم إرساء أرضية لإلشعاع الثقافي الثقافي  من هذا المنطلق وفي إطار مخطط " التراث والموروث و  

ال  ،ب للمغر السياحة  لتنمية  مندمج  برنامج  كبرنامج طموحتم وضع  التقليدية  والصناعة  السياح  ثقافية   ة للتطوير 

 مدن العتيقة. بال

 بعد عرض ما سبق،  

بالبرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي والصناعة التقليدية  الشراكة المتعلقة  اتفاقية  طبقا لمقتضيات  و

 ؛ 2015الموقعة في 

مرا لمدينة  الجماعي  المجلس  لمداوالت  ماي  وتبعا  لشهر  العادية  دورته  خالل  بتاريخ )جلس  2016كش  ة 

12 /05/2016 ) 

 

 

 : يلي االتفاق على ما م ت
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 البرنامج  ومحتوى موضوع: 1 البند

 الخاصة  : موضوع االتفاقية 1المادة 

 إلى تحديد :   الخاصة ه االتفاقيةذ تهدف ه

o  ؛مراكشمدينة  على مستوى  هاإنجازمحتوى المشاريع المزمع 

o المشاريع هذ ه يلسبل إنجاز وتمو . 

 

 البرنامج محتوى: 2المادة 

ه ذ له الملحق  فيدرجة  األشغال المتعلقة بالمشاريع الم  ذ إنجاز الدراسات و تنفي ،االتفاقية هذ موضوع ه  ،البرنامج يهم

 .درهم مليون 264 البرنامج لهذاتبلغ التكلفة اإلجمالية و  ،االتفاقية

 

 البرنامج  يلإنجاز وتمو : 2البند

 :3المادة 

 .اه ملحقبو  االتفاقيةبفصول  مشار إليهحسب التوزيع ال فلألطرا البرنامج عبر المساهمات المالية اذ ه يتم إنجاز

 وزارة السكنى و سياسة المدينة  التزام :4المادة 

 .  مليون درهم 57,20 قدره غالف ماليب  البرنامج اذ ه تمويل  بالمساهمة في وزارة السكنى وسياسة المدينةتلتزم  

إليه في المادة   مشار  هوا  مك  البرنامج   اذ المفتوح في إطار ه  المساهمة على شكل دفوعات في الحساب ه  ذ ه  موتقد 

12 . 

 وزارة الثقافة  التزام :5المادة 

الثقافةتلتزم   تمو   وزارة  البرنامج ليبالمساهمة في  مالي هذا  درهم 25,10 قدره بغالف  المشاريع   مليون  إلنجاز 

 بصفة عامة.  الثقافية المحلية والسياحة الثقافية ت المنتوجا بتثمينالمتعلقة 

إليه في المادة  مشار هوا  مك البرنامج   اذ المفتوح في إطار ه المساهمة على شكل دفوعات في الحساب ه  ذ ه وتقدم

12 . 

 ني تضاموال االجتماعيالصناعة التقليدية واالقتصاد وزارة  التزام :6المادة 

 غالف مالي ب البرنامج  اذ ه تمويل  في بالمساهمةوالتضامني    االجتماعيقتصاد  الصناعة التقليدية واالتلتزم وزارة  

 . للصناعة التقليدية التنمية الجهوية ت افي إطار مخطط مليون درهم 5,90  قدره

الحساب ه  ذ ه وتقدم في  دفوعات  شكل  على  ه المساهمة  إطار  في  في  مشار هوا  م ك البرنامج اذ المفتوح  إليه 

 . 12المادة

  السياحةوزارة  تزاملا :7المادة 

 . درهممليون  64,30 قدره ف ماليغالب البرنامج اذ ه تمويل في بالمساهمة السياحةتلتزم وزارة 

وستقدم هذه المساهمة على شكل دفوعات في الحساب المفتوح في إطار هذا البرنامج كما هو مشار إليه المادة  

12 . 
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 أسفي  مراكش هةمجلس ج التزام :8المادة 

 . مليون درهم 51,50 قدره غالف ماليب البرنامج اذ ه تمويل في بالمساهمةجهة  ال مجلسلتزم ي

 . 12المادة   إليه  مشار هوا مك البرنامج اذ المفتوح في إطار ه شكل دفوعات في الحساب المساهمة على  ه ذ ه وستقدم

 مراكش لةجلس عمام التزام :9المادة

 .  مليون درهم 6,20 قدره غالف ماليب امجبرنال اذ ه تمويل في بالمساهمةعمالة مراكش    لس مجيلتزم 

 إليه في المادة  مشار هوا  مك البرنامج اذ المفتوح في إطار ه المساهمة على شكل دفوعات في الحساب ه  ذ ه وستقدم

12  . 

 مراكش جماعة  جلسم التزام :10المادة

 . درهمون ملي  42,10قدره غالف ماليب البرنامج اذ ه لتموي في بالمساهمةجماعة مراكش  تلتزم

الحساب ه  ذ ه وستقدم في  دفوعات  شكل  على  ه المساهمة  إطار  في  في   ومشار ها  مك البرنامج اذ المفتوح  إليه 

  12.المادة

 المشور القصبة جماعة   جلسم التزام :11المادة

 . مليون درهم 11,70قدره  غالف ماليب البرنامج اذ ه تمويل  في بالمساهمة المشور القصبة جماعة  تلتزم

المادة إليه في   مشار هوا  مك البرنامج اذ المفتوح في إطار ه المساهمة على شكل دفوعات في الحساب ه  ذ ه وستقدم

12. 

 الشركاء تمساهمادفع : 12المادة

 الشركة  رفمن ط المفتوح  لهذا البرنامج، المخصص  سيتم دفع المساهمات السنوية للشركاء في الحساب البنكي   

العقاري  55 03 54 100 822 475 654 230810 :رقم  تحت  السياحية  للهندسة المغربية القرض  بوكالة 

 الحي الجامعي الرباط ، وذلك خالل الربع األول من كل سنة.    والسياحي،

 

 تدبير وتتبع تنفيذ البرنامج  :3البند

 : دور الشركة المغربية للهندسة السياحية 31المادة 

استع السياحيةلشركمد  للهندسة  المغربية  كصاحبة  ة  الجهة    المشروع،،  والي  مع  عمالة بتشاور  وعامل 

 :  والشركاء المعنيين إلى مراكش

o الدراسات المتعلقة بالهندسة السياحية والتخطيط المالي؛  إنجاز 

o الدراسات المتعلقة بالتنفيذ التي ستمكن من إعداد ملفات طلبات العروض؛ إنجاز 

o بإنجازها؛ عهد لهاريع التي تنفيذ المشا 

o  األشغالمتقد بمدى الشركاء إخبار. 

o  
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 للتتبع  المحلية: اللجنة 14المادة 

 للتتبع في:  المحليةتتمثل مهام اللجنة 

o  ؛العمالةتتبع تقدم تنفيذ المشاريع على مستوى 

o ق؛ حل المشاكل المحتملة خالل إنجاز المشاريع والتي ال تستدعي تدخل اللجنة الجهوية للتنسي 

o  يع وإخبار رئيس اللجنة الجهوية للتنسيق. المشار إنجازالمصادقة  بصفة منتظمة على تقدم 

 

اللجنة   من والمحلية المعنية    الجماعةوتتألف من ممثلي   ،مراكشوعامل عمالة  للتتبع والي الجهة   المحليةيترأس 

المعنية وكامصالح   الوزارية  الل  ثا ممذ لقطاعات  للهندسة  المغربية  ينضم   سياحية. الشركة  أن  يمكن  أي كما  إليها 

 غناء اجتماعاتها. إمن شأنه  لقطاع العام أو الخاص،ن ا، مشخص 

وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتسند كتابة اللجنة إلى المصالح المعنية بالعمالة   ،تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر

 .كل األطراف  ىإرسالها إل والتي تقوم بتحرير محاضر االجتماعات يتم

 

 المشاريع  لتتبع تنفيذ المحلية: الوحدة 15المادة 

التنفيذ   على  خلق األنجعحرصا  سيتم  المشاريع محليةوحدة   للمشاريع،  تنفيذ  طرف  ،لتتبع  المغربية  من  الشركة 

 : والتي تقوم بالمهام التالية  للهندسة السياحية،

o ؛  المصادقة على التزامات الشركاء 

o  ؛ الملتزم بها مسبقاالسهر على احترام الميزانيات 

o ت؛تحمال تر الاالمصادقة على دف 

o المشاريع؛ تتبع حالة تقدم إنجاز 

o  االستالم المؤقت والنهائي للمشاريع؛ 

o الضرورية من أجل تحضير عقد اللجنة الجهوية للتنسيق البرنامج الجهوي بالمعلومات  تدبير وحدة موافاة. 
 

 .لعمالةلى القسم التقني لالمشاريع إ لتتبع تنفيذ  محليةال يعهد دور الوحدة

 

 ير وتطوير المنتوج ة تدب: وحد16المادة 

تدبير وحدة  إحداث  المحلية ،سيتم  للتنمية  شركة  شكل  أجل ،على  من  الجهة  مستوى  وتطوير  على  استمرارية 

 :  وتتثمل مهام هذه الوحدة في المنتوجات السياحية. 

o  ؛تدبيرها المفوض ذا كوتدبير مشاريع التنشيط السياحي 

o  المستوى المحلي؛محفز على االستثمار السياحي على مناخ خلق 

o ؛ تدبيرها المفوض ذا كتسيير دور ومراكز االستقبال السياحي وأكشاك المعلومات و 

o واألسفار على مستوى الجهة؛ التظاهرات توزيع و تأطير وتنظيم   تسويق و 

o   وى الجهة؛ودعم خلق المقاوالت من أجل تطوير المنتوج السياحي على مست مواكبة 

o  المختلفة. تسويق مشترك للعالمات التجارية 
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 : إجراءات اخرى4البند 

 اإلدارية المتعلقة بالعقار  : اإلجراءات17المادة 

ة ئتعب نها تسهيل  أالتي من ش  إجراءات ستعمل الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية على اتخاذ جميع ال

 . إلنجاز واستغالل المشاريع ةلالزمالعقار وكذا التراخيص اإلدارية ا

 : تدبير وتطوير المنتوج المنجز 81المادة

تفويت المشاريع المنجزة مباشرة االتفاقية عن طريق  ههذ  في إطار  المزمع انجازها سيتم تدبير واستغالل المشاريع 

 . 16المادةيها في المنتوج المشار إل تدبير وتطوير عن طريق الشركة المغربية للهندسة السياحية إلى وحدة 

 

 اقية : صالحية االتف19المادة

 من تاريخ توقيعها والمصادقة عليها من جميع األطراف. انطالقاتبدأ صالحية هذه االتفاقية 

 : تسوية النزاعات 20المادة 

لبنو   اللجوء في حالةيتم   تنفيذ  أو  تفسير  االتفاقية  ذ حدوث سوء  الحكومة وذلك في غياب إلى تحكيم    ،هذه  رئيس 

 حلول ودية. 

  : محل اإليداع21المادة

 حديد محل اإليداع بمقراتهم المركزية. االتفاقية، تلتزم األطراف بتذ هذه تنفي من أجل

 إجراءات خاصة : 22المادة

 . نسخة أصلية 11تم إصدار هذه االتفاقية في  

 رسوم : ال 23المادة

 تتكفل الشركة المغربية للهندسة السياحية بجميع رسوم التنبر.

 في...................  ،بمراكش عت وق
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   رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

المساهمة وهي والية   تتضمن كل األطراف  المحترمين  أنظار األعضاء  االتفاقية هي معروضة على  ان 

السكنى، وزارة  قصبة، وزارة  ، عمالة مراكش، مجلس جماعة مراكش، مجلس جماعة المشور الكش، الجهةمرا

التقلي الثقالصناعة  لشركة المغربية للهندسة السياحية، فهذه  ل  مديري المجلس  الافة ودية، وزير السياحة، وزير 

وهي تخص      البرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي والصناعة التقليديةلتنزيل    االتفاقية هي شاملة  

 تقليدية. والصناعة ال التراث والثقافة والسياحة

 بخصوص هذه النقطة. باب المناقشة مفتوح 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

هو يقرأ العرض، كما أن الوثيقة هي مكتوبة بخط رديء،  لينا تتبع السيد ياسين لكرافمة ولقد صعب ع

"  22كوبانعقاد "  وتصادفة االتفاقية هي مهمة وعظيم، علما أن هذه لى العموم نحن في حاجة الى رقمينلكن ع

مليار كقيمة اجمالية للمشروع و هذا    26مجموعة من المواقع األثرية، فقد تم الحديث عن    قرغم أنه تم اغال

الحاضرة    " برنامج  الى  المساهمة  نضيف هذه  لكي  ؟  الجماعة  مبلغ مساهمة  أتساءل عن  لكنني  فهمناه،  أمر 

 ى الجماعة تخصيصه. علبالتالي تحديد المبلغ الذي يجب والمتجددة" 

 الشركة المغربية للهندسة السياحيةعن   السيد ياسين لكرافمة

مليار درهم هو قيمة االتفاقية    2،2مليون درهم ستقسم على ثالثة سنوات و    42مساهمة الجماعة هي  

تهم   الوطني حيث  المستوى  مبلغ    31على  أخد  تم  المبلغ  و من هذا  مغربية ،  لف  247مدينة  درهم  ائدة  مليون 

 مراكش. 

   لمجلس الجماعي لمدينة مراكشس ارئيالسيد محمد العربي بلقائد 

 ما هو المبلغ االجمالي لالتفاقية المعروضة علينا؟ 

 الشركة المغربية للهندسة السياحيةعن   السيد ياسين لكرافمة

   . مليار درهم 246

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

مليار تقريبا كمساهمة من الجماعة، و االنجاز بطبيعة   4مليار تقريبا و  26فيها  ،مليون درهم 264  اظن

 الحال هو داخل جماعة مراكش وجماعة القصبة. 

   عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

  سيتم أخد هذا   . يجب على الجماعة أن تخصص مليار تقريبا في السنة ،  اذن سيدي الرئيس اذا ما فهمت

مليون سنتيم المتعلقة بالمطرح العمومي فالبد    800مليار و    7يار و  مل  56فائض و اذا أضفنا اليه  المبلغ من ال

 من أخذ هذه المبالغ بعين االعتبار للرفع من المداخيل. 
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قبل   من  يستعمل  كان  مدرسة،  في  العافية"  جنان   " منطقة  في  سياحي  ممر  وجود  الى  أشير  أن  أريد 

الممر السياحي    هذا  بار، لذلك حبذا لو تم ادماجاآل  يستعمل لمرور الجمال إلفراغ الشعير في  الموحدين حيث كان

 . التاريخي الرائع  

، استسمح بخصوص  مليار التفاقية الشراكة هاته  60  لكن يجب أن نأخذ بعين االعتبار أنه يجب توفير  

 غ. هذه األرقام لكنها تخيفني ألنها مستقبال البد أن نوفر هذه المبال

 الجماعي  رئيس المجلس    محمد العربي بلقائد السيد

، مما يقتضي منا بدل مجهود كبير في هذا االتجاه، لكن طالما أن  ألن األمر يتعلق بااللتزامات  ،صحيح

ان  ل والطرق لتوفير هذه المبالغ، وهناك استثمارات أخرى آتية الى المدينة فإننا ملزمون أن نجتهد بكل الوسائ

 سيكون فيه دعم كبير من طرف الوزارة.  BHNSلية لتمويل الحافالت ذات الخدمة العا بالنسبة شاء هللا حتى 

رجا  تاريخيا ولم يكن مد  كان  ، فانه اذاشار اليه السيد محمد الحر مشكوراأما فيما يخص الممر الذي أ

 الجماعي؟ المجلس  القصبة أم  تراب جماعة سؤالي هل هو موجود في فالبد من أخده بعين االعتبار، و

   اعيعضو المجلس الجم السيد محمد الحر

 . " المنصور الذهبي "  من  انه موجود في مؤسسة تعليمية في منطقة "جنان العافية" بالقرب 

 رئيس المجلس الجماعي     محمد العربي بلقائد السيد

 يع. شارالميمكننا أن نعاين هذا الممر واذا كانت له القيمة التاريخية يمكننا ادراجه في عدد من 

 على التصويت.  االتفاقية  ، فاني أعرض د استنفاذ النقاش حول هذه النقطةبع
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 2016ماي  12بتاريخ  69/05/2016مقرر عدد      
 :المتعلقـة  2016والعشرون من جدول أعمال دورة ماي السادسة  النقطـة      

 

 
 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                   

⬧ 2016

122016

⬧ 113.148792 

⬧  

⬧ 
 

⬧  

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

45

45 

 وهـم الســـادة45

 

 يقـرر ما يلـــي 
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 المملكة المغربية 

 

 

 

****** 

 

اسفي-مراكشجهة   

 

 

 

 

المندمج للتنمية   جإنجاز البرنام خاصة تهم  اتفاقية  

  مالةالسياحية للمنتوج الثقافي ومنتوج الصناعة التقليدية بع 

 مراكش

  



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

103 
 

 

 :  أسفله نيبين الموقع

 ؛"وزارة اإلسكان وسياسة المدينة "فيما يلي ب إليها  كان وسياسة المدينة والمشاراإلس وزارة •

 ؛"وزارة الثقافة "وزارة الثقافة والمشار إليها فيما يلي  ب " •

واالقتصاد   • التقليدية  الصناعة  يلي    االجتماعيوزارة  فيما  إليها  والمشار  وزارة   "ب والتضامني 

 ؛ "والتضامني  اعيجتماالالصناعة التقليدية واالقتصاد 

 ؛"وزارة السياحة " وزارة السياحة والمشار إليها فيما يلي  ب  •

 "  "بالوالية  يليوالمشار إليها فيما   أسفي-مراكشجهة  والية •

 ؛"ةمجلس الجه "-والمشار إليه فيما يلي ب   أسفي-مجلس جهة مراكش •

 "؛ مراكش ةعمالمجلس  فيما يلي ب" ر إليه والمشا  مراكش ةعمالمجلس  •

 "؛مراكشجماعة "  ب  والمشار إليها فيما يلي مراكشة اعجم •

 "؛ القصبة -المشورجماعة " -ب  والمشار إليها فيما يلي المشور القصبةجماعة  •

  من جهة

السياحية   • للهندسة  المغربية  المجلس  ممثلة  الشركة  السيد رئيس  إليها في شخص  المشار  المديري 

 ية " الشركة المغربية للهندسة السياح"ب  يلي ما في

 

 أخرى  جهة من
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 ديباجة 

 

السيا   اإلستراتيجية راهنت   للقطاع  السامية  تحت   ،يحالوطنية  الجاللةل  الريادة  الرقي   إلىالرامية  و  صاحب 

 القطاع. حجمبالمغرب الى مصاف الوجهات السياحية العشرين األوائل و ذلك بمضاعفة 

ا  الرؤية  تث هذه  على  منتوجعتمدت  ببلورة  وذلك  الجهات  مبدأ    مين  يعتمد  بعين    االستدامةسياحي  االعتبار  يأخذ 

وفق منهجية   ،ضرورة المحافظة على المعطى الطبيعي وطابع األصالة السوسيو ثقافية للجهات والساكنة المحلية

 .للمجال السياحي وإبداعيةحداثية 

تنشيط تطوير  على  الحرص  سيتم  الغرض  عبر ض  لهذا  العالمية  الوجهات  يضاهي  ثقافي  الجاذبية سياحي  مان 

 . لبطابعها األصي المتميزة المغربية ةللمراكز الحضري التاريخية النواة لعتيقةا  المدن تشكل ث حي السياحية

" الذي يروم إرساء أرضية لإلشعاع الثقافي الثقافي  من هذا المنطلق وفي إطار مخطط " التراث والموروث و  

الثقا  ،للمغرب  السياحة  لتنمية  مندمج  برنامج  للتطوتم وضع  كبرنامج طموح  التقليدية  والصناعة  السياحفية   ة ير 

 مدن العتيقة. بال

 بعد عرض ما سبق،  

بالبرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي والصناعة التقليدية  الشراكة المتعلقة  اتفاقية  طبقا لمقتضيات  و

 ؛ 2015الموقعة في 

مراكش  عا  وتب لمدينة  الجماعي  المجلس  ماي  لمداوالت  لشهر  العادية  دورته  بتار  2016خالل  يخ )جلسة 

12 /05/2016 ) 

 

 

 : يلي االتفاق على ما م ت
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 البرنامج  ومحتوى موضوع: 1 البند

 الخاصة  : موضوع االتفاقية 1المادة 

 إلى تحديد :   الخاصة ه االتفاقيةذ تهدف ه

o  ؛مراكشمدينة  على مستوى  إنجازهامحتوى المشاريع المزمع 

o المشاريع هذ ه سبل إنجاز وتمويل . 

 

 البرنامج محتوى: 2المادة 

ه ذ له الملحق  فيدرجة  األشغال المتعلقة بالمشاريع الم  ذ تنفيإنجاز الدراسات و  ،االتفاقية هذ موضوع ه  ،البرنامج يهم

 .درهم مليون 264 البرنامج لهذاتبلغ التكلفة اإلجمالية و  ،االتفاقية

 البرنامج  يلإنجاز وتمو : 2ندالب

 :3المادة 

 .اه ملحقبو  االتفاقيةبفصول  مشار إليهحسب التوزيع ال فلألطرا البرنامج عبر المساهمات المالية اذ ه إنجازم يت 

 وزارة السكنى و سياسة المدينة  التزام :4المادة 

 .  مليون درهم 57,20 قدره مالي فغالبالبرنامج   اذ ه تمويل  بالمساهمة في وزارة السكنى وسياسة المدينةتلتزم  

إليه في المادة   مشار  هوا  مك  البرنامج   اذ المفتوح في إطار ه  المساهمة على شكل دفوعات في الحساب ه  ذ ه  وتقدم

12 . 

 وزارة الثقافة  التزام :5المادة 

الثقافةتلتزم   تمو   وزارة  البرنامج ليبالمساهمة في  مالي هذا  درهم 25,10 قدره بغالف  اإلنج مليون  لمشاريع  از 

 بصفة عامة.  الثقافية المحلية والسياحة افيةثقال المنتوجات  بتثمينالمتعلقة 

إليه في المادة  مشار هوا  مك البرنامج   اذ المفتوح في إطار ه دفوعات في الحساب المساهمة على شكل  ه  ذ ه وتقدم

12 . 

 ني والتضام االجتماعيالصناعة التقليدية واالقتصاد وزارة  التزام :6المادة 

 غالف مالي ب البرنامج  اذ ه تمويل  في بالمساهمةوالتضامني    االجتماعياد  الصناعة التقليدية واالقتص تلتزم وزارة  

 . للصناعة التقليدية التنمية الجهوية ت افي إطار مخطط مليون درهم 5,90  قدره

الحساب ه  ذ ه وتقدم في  دفوعات  شكل  على  ه المساهمة  إطار  في  في  مشار وه ا  م ك البرنامج اذ المفتوح  إليه 

 . 12المادة

  السياحةرة وزا مالتزا :7المادة 

 . مليون درهم 64,30 قدره ف ماليغالب البرنامج اذ ه تمويل في بالمساهمة السياحةتلتزم وزارة 

وستقدم هذه المساهمة على شكل دفوعات في الحساب المفتوح في إطار هذا البرنامج كما هو مشار إليه المادة  

12 . 
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 أسفي  مراكش هةمجلس ج التزام :8المادة 

 . مليون درهم 51,50 قدره غالف ماليب البرنامج اذ ه تمويل في بالمساهمةجهة  المجلس لتزم ي

 . 12المادة   إليه  مشار هوا مك البرنامج اذ المفتوح في إطار ه المساهمة على شكل دفوعات في الحساب ه ذ ه وستقدم

 مراكش لةجلس عمام التزام :9المادة

 .  مليون درهم 6,20 قدره غالف ماليب امجالبرن اذ ه تمويل في بالمساهمةمراكش   عمالة مجلس  يلتزم 

 إليه في المادة  مشار هوا  مك البرنامج اذ المفتوح في إطار ه المساهمة على شكل دفوعات في الحساب ه  ذ ه وستقدم

12  . 

 مراكش جماعة  جلسم التزام :10المادة

 . درهممليون   42,10قدره غالف ماليب البرنامج اذ ه تمويل في بالمساهمةجماعة مراكش  تلتزم

في  ه  ذ ه وستقدم دفوعات  شكل  على  ه الحساب المساهمة  إطار  في  في   ومشار ها  مك البرنامج اذ المفتوح  إليه 

  12.المادة

 المشور القصبة جماعة   جلسم التزام :11المادة

 . مليون درهم 11,70قدره  اليف مغالب البرنامج اذ ه تمويل  في بالمساهمة المشور القصبة جماعة  تلتزم

المادة إليه في   مشار هوا  مك البرنامج اذ المفتوح في إطار ه المساهمة على شكل دفوعات في الحساب   هذ ه وستقدم

12. 

 الشركاء تمساهمادفع : 12المادة

 الشركة  من طرف المفتوح  لهذا البرنامج، المخصص  سيتم دفع المساهمات السنوية للشركاء في الحساب البنكي   

العقاري  55 03 54 100 822 475 654 230810 :رقم  تحت  السياحية  للهندسة المغربية القرض  بوكالة 

 الحي الجامعي الرباط ، وذلك خالل الربع األول من كل سنة.    والسياحي،

 

 تدبير وتتبع تنفيذ البرنامج  :3البند

 : دور الشركة المغربية للهندسة السياحية 31المادة 

الشرستع المغمد  السياحيةكة  للهندسة  كصاحبة  ربية  الجهة    ع،شرو الم،  والي  مع  عمالة بتشاور  وعامل 

 :  والشركاء المعنيين إلى مراكش

o الدراسات المتعلقة بالهندسة السياحية والتخطيط المالي؛  إنجاز 

o الدراسات المتعلقة بالتنفيذ التي ستمكن من إعداد ملفات طلبات العروض؛ إنجاز 

o بإنجازها؛ عهد لهاالتي  تنفيذ المشاريع 

o األشغالتقدمى بمد الشركاء  إخبار. 
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 للتتبع  المحلية: اللجنة 14المادة 

 للتتبع في:  المحليةتتمثل مهام اللجنة 

o  ؛العمالةتتبع تقدم تنفيذ المشاريع على مستوى 

o  حل المشاكل المحتملة خالل إنجاز المشاريع والتي ال تستدعي تدخل اللجنة الجهوية للتنسيق؛ 

o س اللجنة الجهوية للتنسيق. اريع وإخبار رئيالمش تقدم إنجازمصادقة  بصفة منتظمة على لا 

 

اللجنة   من والمحلية المعنية    الجماعةوتتألف من ممثلي   ،مراكشوعامل عمالة  للتتبع والي الجهة   المحليةيترأس 

المعنية وكامصالح   الوزارية  السياح ل  ثا ممذ لقطاعات  للهندسة  المغربية  ينضم   ية. الشركة  أن  يمكن  أي كما  إليها 

 غناء اجتماعاتها. إمن شأنه  عام أو الخاص،قطاع ال، من الشخص 

وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتسند كتابة اللجنة إلى المصالح المعنية بالعمالة   ،تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر

 كل األطراف.  ىإرسالها إل والتي تقوم بتحرير محاضر االجتماعات يتم

 

 شاريع لتتبع تنفيذ الم المحلية: الوحدة 15ادة لما

التنفيذ   على  خلق األنجعحرصا  سيتم  المشاريع محليةوحدة   للمشاريع،  تنفيذ  طرف  ،لتتبع  المغربية  من  الشركة 

 : والتي تقوم بالمهام التالية  للهندسة السياحية،

o ؛  المصادقة على التزامات الشركاء 

o  ؛ بها مسبقاتزم الملالسهر على احترام الميزانيات 

o ت؛تر التحمال االمصادقة على دف 

o المشاريع؛ تتبع حالة تقدم إنجاز 

o  االستالم المؤقت والنهائي للمشاريع؛ 

o الضرورية من أجل تحضير عقد اللجنة الجهوية للتنسيق البرنامج الجهوي بالمعلومات  تدبير وحدة موافاة. 
 

 .لعمالةلقسم التقني لالمشاريع إلى ا لتتبع تنفيذ  محليةال يعهد دور الوحدة

 

 ر المنتوج بير وتطوي: وحدة تد 16المادة 

تدبير وحدة  إحداث  المحلية ،سيتم  للتنمية  شركة  شكل  أجل ،على  من  الجهة  مستوى  وتطوير  على  استمرارية 

 :  وتتثمل مهام هذه الوحدة في المنتوجات السياحية. 

o  ؛تدبيرها المفوض ذا كوتدبير مشاريع التنشيط السياحي 

o  توى المحلي؛محفز على االستثمار السياحي على المسمناخ خلق 

o ؛ تدبيرها المفوض ذا كتسيير دور ومراكز االستقبال السياحي وأكشاك المعلومات و 

o واألسفار على مستوى الجهة؛ التظاهرات توزيع و تأطير وتنظيم   تسويق و 

o   لجهة؛ودعم خلق المقاوالت من أجل تطوير المنتوج السياحي على مستوى امواكبة 

o تلفة. تسويق مشترك للعالمات التجارية المخ 
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 : إجراءات اخرى4البند 

 اإلدارية المتعلقة بالعقار  : اإلجراءات17المادة 

ة ئتعب نها تسهيل  أالتي من ش  إجراءات ستعمل الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية على اتخاذ جميع ال

 . إلنجاز واستغالل المشاريع ةالعقار وكذا التراخيص اإلدارية الالزم

 وتطوير المنتوج المنجز بير  : تد 18المادة

تفويت المشاريع المنجزة مباشرة االتفاقية عن طريق  ههذ  في إطار  المزمع انجازها سيتم تدبير واستغالل المشاريع 

 . 16المادةي المنتوج المشار إليها ف تدبير وتطوير عن طريق الشركة المغربية للهندسة السياحية إلى وحدة 

 

 : صالحية االتفاقية 19المادة

 من تاريخ توقيعها والمصادقة عليها من جميع األطراف. انطالقاتبدأ صالحية هذه االتفاقية 

 : تسوية النزاعات 20المادة 

لبنو   اللجوء في حالةيتم   تنفيذ  أو  تفسير  االتفاقية  ذ حدوث سوء  الحكومة وذلك في غياب إلى تحكيم    ،هذه  رئيس 

 ودية. حلول 

  : محل اإليداع21المادة

 األطراف بتحديد محل اإليداع بمقراتهم المركزية. االتفاقية، تلتزم ذ هذه من أجل تنفي

 إجراءات خاصة : 22المادة

 . نسخة أصلية 11تم إصدار هذه االتفاقية في  

 رسوم : ال 23المادة

 تتكفل الشركة المغربية للهندسة السياحية بجميع رسوم التنبر.

 في...................  ،بمراكش وقعت          
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خاصة متعلقة بإنجاز البرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي   اتفاقية

 والصناعة التقليدية بعمالة مراكش

  

  :وقعها 

 
 مراكش  عمالة  عاملو  أسفي -مراكش جهة والي السيد

  

 أسفي -مراكش جهة مجلس رئيس السيد

 مراكش  ةعمال  مجلس ةسرئي  ةالسيد

 

 مراكش  ةاعجم  مجلس رئيس السيد

 القصبة المشور جماعة رئيس السيد

  المدينة سياسة   و السكنى  ريوز السيد

 

 والتضامني   االجتماعي واالقتصاد  التقليدية الصناعة   رةوزي   ةالسيد

 السياحة  وزير السيد
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 الثقافة  وزير السيد

 

 

 

 

 

 السياحية  للهندسة  المغربية لشركةل  ي المدير المجلس رئيس السيد

 

 

 

 

 

 

 ة الداخلي وزير  طرف من عليها  مصادق
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 المرفقات
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 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي    والعشرون  السابعةالنقطة 

 ني على طبقات بعرصة املعاشالبث في طريقة تدبير موفق السيارات املب  

 

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكشعربي بلقائد السيد محمد ال

بالمرافق العمومية و الخدمات لتالوة نص التقرير الذي  الكلمة للسيد ابراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة 

 أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 ماتلمرافق العمومية و الخدرئيس اللجنة المكلفة با السيد ابراهيم بوحنش
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   27: ذات الرقم   النقط                               المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريـــر اللجنــة المكلفـة بالمرافق العمومية والخدمات 

اطار تحض  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  في جدول  بناء على  المدرجة  النقـط   ير 

الدورة   فبراير  أعمال  لشهـر  االعضاء عدد  2016العادية  للسادة  الموجهة  الدعوة  وبناء على  بتاريخ   9863، 

ال  21/04/2016 بالمرافق  المكلفة  اللجنة  اشغال  في  والمشاركة  اللجنة  للحضور  عقدت  والخدمات،  عمومية 

الجتماعات الكبرى على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة ا  04/2016/ 27المذكورة اجتماعها يوم االربعاء  

د الخامس برئاسة السيد ابراهيم بوحنش رئيس اللجنة وذلك لدراسة نقط مدرجة  بالقصر البلدي بشارع محم 

 كاالتي :   2016ال الدورة العادية لشهر ماي في جدول اعمالها والمرقمة في جدول اعم

شراكة بين املجلس  واملتعلق باتفاقية 2012لشهر ابريل ورة العادية ي ملدينة مراكش متخذ خالل الد. الغاء مقرر املجلس الجماع22

 ملغطى باب الخميس.راكش ووزارة الشباب والرياضة والجامعة امللكية للسباحة حول تدبير وتنشيط املسبح االجماعي ملدينة م

 طبقات بعرصـة املعـاش.  البث في طريقة تدبير مرفق موقف السيارات املبني على.27

 جماعة مراكش تدبير مرفق نقل االموات املسلمين. استرجاع مجلس املوافقة على . 36

 . املوافقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل املرض ى والجرحى.37

 ي وسيدي يوسف بن علي. وافقة على النظام الداخلي الخاص باستغالل املنتزهين الرياضيين الحي الحسن .الدراسة وامل44

 

 : ادة  عضـاء اللجنـة السـحضر االجتماع مـن ا  ▪
 

 خديجة الفضي ، حفيظة مجدار ، عادل المتصدق ، عبد الرحيم الفيرامي. 
 
 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

المغراوي، عبد الغني    الشحيمي،عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي بن عال، عواطف البردعي، موالي عبد الحفيظخليفة  
 دريوش. 

 
 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 : رئيس قسم العمل االجتماعي   عبد العزيز االمري
 :عن قسم التخطيط و الدراسات االستراتيجية   هنـد الكدالـي 
 : رئيس مصلحة شركة التنمية المحلية    محمد عرفة

 تماعات اللجن : رئيس مصلحة تنظيم اج  رشيد بوزيتي 
 لمجلس : عن قسم اعمال ا   سعد نجاي 

 : عن قسم اعمال المجلس   عادل الزرود 
 
 

فــي مستهل هذا االجتماع، رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة االعضاء الحاضرين شاكرا اياهم على    

  2016ماي  ية الدعوة لحضور هذا االجتماع المخصص لدراسة بعض النقط الواردة في جدول اعمال دورة  تلب

المرا بعض  تدبير  اساسا  تهم  الدراسةوالتي  قصد  الجماعية  العمومية  المجلس    فق  على  عرضها  انتظار  في 

 للتداول. 
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 .املعاشالبث في طريقة تدبير مرفق موقف السيارات املبنى على طبقات بعرصة  .  27

 

االجتماع   بداية  الموضوعفـي  ومعطيات  حيثيات  على  االعضاء  السادة  والطالع  السيد ،  اعطى   ،
الكلمة   اللجنة  ممثلة رئيس  موقف    للسيدة  تهيئة  حول  عرض  لتقديم  االستراتيجية  والدراسات  التخطيط  قسم 

 . المرفق بهذا التقرير  السيارات المزمع إقامته بعرصة المعاش
يدخل في سياق خالصات وتوصيات    المشروع وفي هذا االطار، اوضحت السيدة ممثلة القسم ان     

ذلك بخلق فضاء جديد  السيارات واماكن وقوف    اليهدف إلى إعادة تنظيم مج  PDUقالت الحضرية  مخطط التن

باعتبارها قطب حيوي يستقبل العديد من الزوار من جهة    موقف قريب من المدينة العتيقة  يمكن الساكنة من

للمدينة القديمة ويتطلب    اضافة الى الكثافة السكانية والطابع المعماري العتيق الذي يحول دون ولوج السيارات

م احداث  عصرية بالمقابل  بمواصفات  جيدة للوقوف      واقف  ظروف  رواده  و  وفي  من   من   سيمكن  االستفادة 

  من أربعة طبقات ، مستعرضة مكونات المشروع والذي سيتكون  البحث عن موقف السياراتعامل الزمن في  

  1200عة هذا الفضاء إلى ما يناهز:  ل سوتص   علوي(  طابق أرضي إضافة إلى طابق    ، طابقين تحت أرضيين)

إلى    ،موقف مساحته  تصل  فيه  التجاري    2م  38800المغطى  الفضاء  يستغل  حين  تجاري  56في  بتكلفة    محل 

 درهم.  66.000.000.00تبلغ س لمشروع  اجمالية ل

للسيد رئيس مصلحة   ، وفي سياق متصل،ذلكعقب      الكلمة  الذي    شركات  أعطيت  المحلية  التنمية 

بط قدم   المتعلقة  التوضيحات  تدبير هذاكافة  ل  ريقة  باعتماد مقترح  الالمشروع سواء  أو مقترح  تدبير  لمفوض 

 . لتنمية المحليةاشركة  تدبيره عن طريق

المناقشة وابداء الرأي سجل على اثره السادة   فتح باب  االستماع للتوضيحات التقنية والتدبيرية، بعد  

 التية :  االعضاء المالحظات واالستفسارات ا

للسيارا  ▪ موقف  احداث  مشروع  ارتفاتثمين  من  بالرغم  المعاش  بعرصة  تكلفتت  لإليجابيات  ع  نظرا  ه 

 المرتقبة. 

تدبيري على حدة    ▪ ايجابيات وسلبيات كل شكل  لمعرفة  الحيطة  واالخذ  التريث  يتطلب  المشروع  هذا  تدبير 

 ة.  سواء   عن طريق التدبير المفوض او بواسطة شركة التنمية المحلي

 . لمشروع النواحي  قبل البدء في انجاز ا القيام بدراسات معمقة ومن جميع  ضرورة   ▪

التأكد  واستشارة المصالح الخارجية المختصة )الوكالة الحضرية(  حول تداعيات انجاز المشروع على     ▪

 أربع طبقات. 

 .  مرآب لاضرورة موافاة المجلس بالتصور المزمع تطبيقه في عمليتي الولوج والخروج من    ▪

 ي الميدان.  ئما فشركة "افلمار" باعتبارها فاعال قاالتساؤل حول كيفيات التعامل مع    ▪

وبعد المناقشة المستفيضة للموضوع، وبعد تجديد تثمين انجاز المشروع و االثار االيجابية المرتقبة منه على  

ال والمعمارية  والهندسية واألركيولوجية  التقنية  بالدراسات  القيام  ما من شأنه عرقلة  اساس  كل  لتفادي  قبلية 

ريقة التدبير تتطلب البحث بدقة في الشكل االنسب الذي يجمع  الشغال، وحيث تبين للسادة االعضاء ان طتنفيذ ا

بين تنظيم المرفق بأداء خدمة في مستوى تطلعات وحضوة ومكانة مدينة مراكش عالميا من جهة و تحقيق  

 لمالي المهم بالنظر لتكلفة المشروع. عائدات مالية اعتبارا لالستثمار ا

علوتأسي عرض   سا  الى  اللجنة  خلصت  فقد  المقترحين،  التدبير  واسلوبي  للسيناريوهات  وبالنظر   ، ذلك  ى 

مرفق   تدبير  في  اساسيين  كشكلين  المحلية  التنمية  شركة  وكذا  جهة  من  المفوض  التدبير  طريقة   : مقترحي 

 . لمعاشالمبنى على طبقات بعرصة اوقوف السيارات 

          ولمجلسكم الموقر واسع النظر                                           

 رئـيس اللجنة                                                                                              

 ش ابراهيم بوحن                                                                                             
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد يد لسا

ستأتي   التي  هي  أفلمار"   " المحلية  التنمية  شركة  أن  هو  األول  خيارين،  هناك  الموضوع  هذا  بخصوص 

موضوع، فهذا هو الخيار  باالستثمارات لبناء هذا المرفق وتدبيره وفق اتفاقية بين الجماعة وبين الشركة في ال

و   عنداألول  الاألولي  أما  مانا،  حالة  في  فانه  الثاني  لهذا    لم  خيار  الكافي  االستثمار  توفير  "أفلمار"  تستطع 

ثم    فإننا سنعرض الموضوع لإلنجاز من طرف الخواص على أساس التعاقد على تدبيره لمدة معينة  ،الموضوع

،  الملف ص هذا  ر بخصو التدبياع و لمدير العام لصندوق االيدل مع اوباتصا، لكن  تعود ملكيته وتدبيره للجماعة

مؤسسته باستعداد  اخبرنا  للسيارات  فقد  موقفين  عليه  وعرضت  االستثمار،  و  ب  إلنجاز  المتواجد  الموقف   ،

بحسب    ارضي نونبر و الذي سيكون موقفا للسيارات تحت    16"عرصة المعاش " و اآلخر المتواجد بساحة  

وع، أما ممثلي "أفلمار" ة  في الموضانجاز دراس  هوطلب من أطر  PDU  نقالت الحضريتوصيات مخطط الت

  13/05/2016فلم نعقد معهم لقاء قبل ذلك ألن المجلس االداري للشركة سوف لن يعقد اجتماعه اال في الغد  

د اقامته  مدير" صندوق االيداع و التدبير" وافق على أي استثمار نري  حتى نقف على عرضهم، وكما قلت فان

سلك مسطرة طلبات العروض الختيار من  هذا االستثمار فإننا سن  م يتم انجاز لة ما اذا لفي مراكش، ألنه في حا

 جلس.تدبيره مدة معينة سنتفق عليها ألن األمر سيكون رهينا بالمسيقوم ببناء هذا المرفق و

تيار، وأنا في الحقيقة ال أريد هذا  ، فبحسب ما فهمت فإنها تفوض للرئيس االخ اللجنة اآلن تقترح الخيارين 

في الغد عند  ض و ليس ضروريا، صحيح أننا ال نعرف الجواب اليقين ل "أفلمار" في هذا الموضوع لكن  ويالتف

الموالية  الجلسة  الى  النقطة  تأجيل هذه  منكم  أطلب  لذلك  اجابتهم،  االداري سنعرف  المجلس  بناء على    انعقاد 

"أفلما ل  االداري  المجلس  يقد لقاء  الذي  العرض  على  نتعرف  كي  الغد  في  الجلسة  مور"  في  يمكننا  حتى  نه 

 أن تكون لدينا الرؤيا واضحة و ماهي الجهة التي ستستثمر في هذا الموقف.  الموالية

لي على "الصابو" بعد التخ  وبعد تخلي شركة افلمار عن استغالل مواقفها  بالنسبة لموضوع المراكن فانه

، هذا ما بدأنا به وهناك اقتراحات  ة مناطقكن للساكنة والزوار في عده هو توفير المرافالخيار الذي نتوفر علي 

أخرى وهناك خواص كذلك دخلوا على الخط و سيجهزون مراكن من هذا المستوى، هذه اذن هي االستراتيجية  

سيتضح لنا  ، وون هناك تفويض في هذا الموضوعنكم اال يكالمتعلقة بالمراكن في مدينة مراكش، لذلك ألتمس م

واص، لذلك سنؤجل هذا الموضوع الى  تتكلف بالتمويل أم أننا سنقدم عرضا للخمن بعد هل "أفلمار هي التي س

الجلسة الموالية حتى تتضح الصورة، واذا اتضح أن "أفلمار " قادرة على تمويل هذا المشروع و ليس فقط  

 المشروعين. ي نعرف أنه مربح وانما على األقل هاذين هذا المشروع الذ

 النقطة. باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الفتاح رزكي 

تم وصفنا بالجهل فحبذا في   وبما أننا أعضاء جدد في المجلس   نحن نتفق مع ما جاء به السيد الرئيس، لكن

 قت الكافي لالطالع عليه. كناش التحمالت المتعلق ب "أفلمار" حتى نأخذ الوب  امدتنااألسبوع المقبل لو 

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ي بلقائدالسيد محمد العرب 

متعلقة ب "أفلمار"  ، والنقطة التحمالت موجود ومن يريده يمكن له االتصال بالمصلحة المختصةان كناش ال

اط ب "أفلمار"،  سنناقشها اذا حضر السيد خالد الفتاوي، وكما قلت فان موضوع "عرصة المعاش" لديه ارتب

 . كةا بها في اطار هذه الشرناقش المراحل التي مررنوسن
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  عضو المجلس الجماعي  السيد المصطفى الوجداني

رد في بعض الجرائد  المجلس الموقر بتظلمنا حول ما و   م يؤسفني أن أتقدم أما  ، قبل تدخلي سيدي الرئيس

المغ االلكترونية و األحداث   " "األخبار" وجريدة  ، حيث  2016ماي    5يوم    5894ربية" تحت عدد  اليومية ك 

 . التأسف لما ورد فيها من نعوت أستحيي من ذكرها  رنا بعد قراءتها بعميق األسى وعش

 مقاطعا( ) عضو المجلس الجماعي  نالسيد خليل بولحس

ديدة  هل هذه نقطة نظام ؟ أم احاطة علما ؟أم تدخل في اطار نقطة في جدول األعمال؟ فاذا كانت هذه قاعدة ج

الداخلي سمح بمثل هذه التدخالت السياسوية  فان أعضاء المجلس لديهم  سنسير على منوالها، فاذا كان النظام  

 الي ألتمس من السيد الرئيس أن يحدد لنا اطارا نشتغل فيه. ما يقولونه في الموضوع، وبالت

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

السيد كثيرا  خل  أتأسف  المحترم  الكالعضو  أخدت  ألنك  بولحسن  كبيرا  يل  تأسفا  أتأسف  كما  اذن،  دون  لمة 

الذي منعنا منه السيد العضو المحترم احمد عبيلة قد  مصطفى الوجداني على أن الشيء  للسيد العضو المحترم ال

لجرائد التي  رجع اليه هو بالقانون، فنحن نناقش نقطة تتعلق بموقف السيارات ب "عرصة المعاش" و ليس ا

 اني كما كتب فيها آخرون ولكم واسع النظر. كتب فيها السيد المصطفى الوجد

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

أتحدث غيرة على المجلس، وليس هناك مكان أتحدث فيه اال في هذا الجمع الموقر، أما أنتم فلديكم أين    أنا

   .تتكلمون 

 مراكشلالمجلس الجماعي  يسرئ السيد محمد العربي بلقائد

 .اتائد و في اإلذاعتتكلمون في الجر

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 . أحدالم يسبق لي أن أهنت 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

 . شة النقطة أسأل السيد ممثل السلطة المحترم هل هناك" نقطة نظام" أو "احاطة علما " أثناء مناق

 جماعي مجلس العضو ال  السيد المصطفى الوجداني

 . سأذكركم بما قلتموه للسيد ممثل السلطة سيدي الرئيس

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  العربي بلقائدالسيد محمد 

 هل ستتدخل في اطار النقطة أم ال؟ 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 .نحتني القليل من الوقت سأتدخل في اطار النقطة اذا م
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  بلقائد  السيد محمد العربي

   . غير ذلك، ألن هذا غير وارد بجدول األعمالال أريد سماع ما قيل في االعالم أو في 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 . بمعنى ال أقول شيئا، و أن نحمل الخناجر ويضرب بعضنا بعضا  

   ي لمدينة مراكشرئيس المجلس الجماع محمد العربي بلقائديد الس

 حرام عليكم، لماذا فعلتم ما فعلتموه؟ 

 عضو المجلس الجماعي   الوجدانيالسيد المصطفى 

 . أنتم من فعل

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

 . بل أنتم من فعل 

 لجماعي عضو المجلس ا  السيد المصطفى الوجداني

 عنه لم يسبق لي أن أهنت أحدا أو تكلمت 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

   . أنا لست قاضيا ولن أقول لك من بدأ و من لم يبدأ

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 . ارأريد أن أعلمك السيد الرئيس بأن هذا الموضوع سيعرض على القضاء لرد االعتب

 مراكشلالجماعي  رئيس المجلس السيد محمد العربي بلقائد

 . دولة ومدينة وليس هناك خطر ان هذه 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 . ، فكيف يقول كالما غير صحيح في الناس، فكيف سيمثلنا في الخارجان هذا ممثل األمة

 م ( ة نظا) نقط عضو المجلس الجماعي   السيد ابراهيم بوحنش

فس االطار، وهو أن هناك نظام داخلي يحكمنا  ، وأعود وآخذها في نجلسةأخذت الكلمة في بداية هذه اللقد  

"االحاطة   اطار مسطرة  التدخل في  أو  كتابية  أسئلة  لطرح  األعضاء  لكافة  االمكانية  الذي أعطى  جميعا، وهو 

ون األولى  الجلسة  في  وجدوعلما"  الثانية،  الجلسة  في  اآلن  وحن  السادة  ووقت  حافل،   أعمالها  السيدات  ل 

مس منكم سيدي الرئيس المحافظة على سير الجلسة ومناقشة النقط المدرجة في  مين، لذلك ألتعضاء هو ثاأل

له   يمنحها  االليات  ولديه  الصدر  الوجداني سعة  المصطفى  المحترم  العضو  السيد  وأطلب من  األعمال،  جدول 

   ستمر في أشغالنا.ت المحدد، وأن نالمجلس في الوق  لمساءلةالقانون 
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  ربي بلقائدحمد العالسيد م

 أسأل السيد العضو المحترم المصطفى الوجداني هل لديه ما يناقشه بخصوص هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

ة  ام بتسوية الوضعية العقارية ؟ فهذه الوضعي بالنسبة لموضوع "عرصة المعاش" أسأل السيد الرئيس هل ق

ن هناك مشكل في التزود بالوثائق، لقد قلتم أن األمر يتعلق بهكتار واآلن يتم الحديث عن غير مسواة، كما أ

درهم فـأين هي؟ وأين وصلت؟    12.000.000  ب  ، وقلتم أن وزارة الداخلية قدمت دعما للمجلس السابق3800

 ر هي غير جاهزة. بالتالي فوضعية العقا و

،  " على أساس القيام بدراسات معمقةبتنسيق مع "صندوق االيداع و التدبير  معن مدى القياكذلك أتساءل  

 متر.  3800و تحديد المساحة هل هي هكتار أم  ته كما أن األمر األساسي بخصوص هذا العقار هو تصفي

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

ن النقاش لم يعد مسموحا فيها أنقطة أجلت، بمعنى  أوال أستسمح سيدي الرئيس والسيد ممثل السلطة في  

بإشارة   القيام  الرئيس من  لكن البد لي سيدي  وبالتالي فهي أجلت،  أنها أجلت،  ألن عمدة مدينة مراكش قال 

القانوني حاضرا، وأريد أن أنبه  ، لكني لم أجد القسم  رت اللجنة التي قامت بمجهود جبارصغيرة وهي أنني حض

انيش التحمالت وهذه المواضيع الهامة من الضروري أن يحضرها رئيس  نالسيد الرئيس أن هذه االتفاقيات وك

ي ممتازا  اطارا  يضم  فهو  القسم،  هذا  هيكلة  تعاد  أن  أفضل  كما  القانوني،  وأطر  القسم  موظفين  الى  حتاج 

ضرورة مع  م  لمساعدته،  على  الجماعة  الجماعة  تتوفر  ميزانية  منه  تعاني  الذي  الكبير  الفراغ  ألن  حاميين 

ب األحكام، وعليه حبذا امرتبط  و  لو   لدعائر  الجديدة  االدارية  المنظومة  القانوني،    في  القسم  هيكلة  تمت اعادة 

 في جدول األعمال تحتاج الى بصمة هرم االدارة الذي هو السيد المدير العام للمصالح و كذا   ت درج افهناك نقط  

 بصمة القسم القانوني. 

 مراكشلعي ارئيس المجلس الجم السيد محمد العربي بلقائد

يريدون   الذين  المجال لألعضاء المحترمين  أفسح  أريحية  لكن وبكل  النقطة هي مؤجلة،  قلت أن هذه  فعال 

ما   كل  ففعال  مهمة،  الحر هي  محمد  المحترم  العضو  السيد  بها  تقدم  التي  المالحظات  كل  لكن  يتعلق  التدخل، 

لنا مكامن الخلل، وسنعمل على تفعيل  وأن يبين  القانوني  باالتفاقيات وكنانيش التحمالت البد أن يحضر القسم  

 هذا األمر. 

ه، ألن هناك أحكاما كثيرة يحكم بها  جماعة، فهذا مقترح يمكن النظر في فيما يخص موضوع اضافة محامي لل

شاء    المحكمة االدارية تطالب الجماعة بالتنفيذ، لذلك فإننا ان و ال حيلة لها في ذلك، ف  على الجماعة بالماليير 

للتخفيف على الجماعة فيما يتعلق باألحكام حتى يكون محامي أو محامو    الموضوع كذلكى هذا  نشتغل عل  هللا

ني  الجماعة في المستوى، مع تأهيل القسم القانوني كذلك، ألن المحامون غالبا ما يردون األمر الى القسم القانو 

 ه. نشتغل عليمهم جدا س ، وبالتالي فهذا ورش ائق الالزمةالذي لم يزودهم بالوث

قدموا لنا    إذاان هذه النقطة مؤجلة الى الجلسة الموالية كما قلت لكم حتى يأتي ممثلي "أفلمار" في الغد، و  

ض هذه النقطة  وفي حالة العكس سنعر  . مشروعا متكامال فإننا سنعرض األمر على المجلس ونتوكل على هللا

   على المجلس ليقول كلمته.
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 :   ( 12/05/2016)جلسة بتاريخ  2016ل اعمال الدورة العادية لشهر ماي جدومن  الخامسة عشرة  النقطة

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت   بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2املو

لشهر    مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العاديةمللتمس مجلس    التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا

 . 2016بناير 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

بتاريخ   الجلسة االولى  النقطة خالل  تداولنا في هذه  المعطيات    05/05/2016سبق وان  لغياب  تأجيلها  وتم 

 التقنية. 

يد  تتعلق ببطاقة تقنية تف   2016/ 05/ 10دي يوسف بن علي بإرسالية بتاريخ  لقد تم التوصل من مقاطعة سي

لع  التقنية  االمر  المعطيات  ان  بحيث  التخصيص  بإعادةملية  2يتعلق 

15145800

2016

 

 بـــاب المناقشـــة مفتـــــوح 

 را لعــدم وجــود اي متدخــل، اعــرض النقطــة على التصويــت. نظــ
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

، فانه لألسف اللجنة المكلفة بالتقويم  المساطر العقاريةهناك مجموعة من النقط تتعلق بمجموعة من  

اليوم، لذللم تجتمع اللجنة هي مجتمعة  النقط ستؤجل الى آخر الجلسة   ك فان، لكن هذه  اذا ما توصلنا    هذه 

تأجيلها الى    يرها لكي نبث فيها، أما اذا كانت غير جاهزة فسيتمتعلق بها من حيث المبالغ و غبالتقرير الم

   . 33-32-31-30-29-28النقط المتعلقة بهذا الموضوع هي لموالية، والجلسة ا
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  :(2016/ 05/ 12ريخ  )جلسة تا  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  ة والثالثون  الرابع النقطة

افقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات املخصصة لتوسيع سوق    الخضر والفواكه بالجملة. املو

 

 رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

ة  غلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمج أعطي الكلمة للسيد عبد االله ال

 لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةنائب رئيس  السيد عبد االله الغلف
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 .   17  – 16  – 15  – 14  – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 –  8  – 7: ذات االرقام النقط        المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

في جدو المدرجة  النقـط   اطار تحضير  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  ل بناء على 

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  المو،  2016  أعمال  الدعوة  على  عدوبناء  االعضاء  للسادة   بتاريخ   10174  دجهة 

يومين  26/04/2016 المالية والبرمجة على مدى  بالميزانية والشؤون  المكلفة  اللجنة    للحضور والمشاركة في اشغال 

المذك،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   اللجنة  يوم  عقدت  اجتماعاتها  اولى  على   25/04/2016  االثنين  ورة 

العاشرة   بقاعة  الساعة  عبد    بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد   االجتماعات الكبرىوالنصف صباحا 

 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

ممنوحة    .7 هبة عقارية  في  قطعتالبث  عن  عبارة  وهي  مراكش   لفائدة جماعة  الساخي  السيد مصطفى  ارضيتين  من طرف  ين 

   نة بنفوذ تراب مقاطعة املنارة. متر مربع الكائ 5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777منتميتين للصكين العقاريين عدد 

الي لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن  ملصطفى الشكدالي وحسني الزرو البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيدين ا.  8

 . الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز  04/187756اري عدد قطعة ارضية منتمية للصك العق

في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا الفنادق" لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من قطع ارضية     .9 البث 

 ئة. /م متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص إلنجاز طرق التهي8724و  04/52494لصكوك العقارية عدد منتمية ل

بروموسيون  10 "دوجا  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة  لفائدة جماعة مراكش وهي    DOUJA PROMOTION.البث   "

 . عبارة عن بناية مخصصة لغرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكش

وامل.ا11 الطرق  ترتيب  على  افقة  العقاري ملو للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  بامللك    M/11044  ساحات 

 . العام الجماعي 

افقة على تعيين شوارع متواجدة بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك العامة الجماعية  طبقا ملقتضيات املادة  12 من    81.املو

 :تعمير ويتعل االمر بما يلي املتعلق بال 12.90القانون 

 ول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين اال 

.البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية الترحيل  مع  13

 . القيمة اإليجارية البث في 

 كش لفائدة املستفيدين منه. امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مرا.تدارس 14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15 بالحي الجديد املخصص حسب تصميم التهيئة مللعب    2.املو

 .2016تخذ خالل الدورة العادية لشهر بناير مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي امل وذلك لبناء مسجد تبعا 

اعادة16 على  افقة  م  .املو ارضية  قطعة  جليز   تخصيص  بمقاطعة  االزدهار  بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  جاورة 

 . كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا املسجد

افقة على اعادة .17  .االختصاصاتتخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة املو

امل 18 باستغالل  املتعلق  التحمالت  في كناش  النظر  م .اعادة  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  الرياض ي  حالت  املركب  ن 

 سيدي يوسف بن علي. 

ا19 التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  املستخر .البث  الثاني(  )الشطر  التجاري  باملركب  املركب  ملتواجدة  من  ج 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي. 

 حالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي املحمدي.تحمالت املتعلق بتفويت امل.اعادة النظر في كناش ال20
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املتخذ  21 مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  ابريل  .الغاء  لشهر  العادية  الدورة  بامل  2015خالل  تغييـر والقاض ي  على  وافقة 

ا  بالطابـق  املتواجدة  االداريـة  املكاتـب  مبلـغ  تخصيص  قيمـة  في  النظـر  اعـادة  مع  املحمدي  الحي  العصري  التجـاري  املركـب  من  الول 

التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـالتفويـت للمحـالت املذكـورة على ض املتعلق بتفويـت املحالت التجارية و ـوء  التحمـالت  املكاتب  اش 

 لسابقـة. باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة ا

للسيـارات  28 موقف  إلحـداث  العامة  الطـرق  حدود  تخطيـط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  .املوافقة 

بعرصـة   الض مبنـى على طبقـات  دار  الفطواكي وطريق  ملتقـى شارع حمان  العقارية  املعـاش  العينية  الحقوق  املدينة وكذا  بمقاطعـة  و 

 املرتبطة بها. 

التابعة للملك الخاص الجماعي  29 املقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية  .البث في معاوضة عقارية بمدرك: بناية 

 ناوت.   املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تح  TF7807/Mاملنتمية للرسم العقاري رقم  

ال 30 املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  بالحي .البث  والرياضة  الشبيبة  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  جماعي 

 الشتوي.  

افقة على نزع ملكية العقار املشيد على جزء منه نادي البحر االبيض املتوسط والتخلي عن الحقوق العينية  31 . الدراسة واملو

 تلزمه العملية من منفعة عامة.به ملا تس  العقارية املرتبطة

افقة على 32 ية املخصصة إلحداث مجزرة جماعية جديدة بمنطقة املسار والتخلي عنها  نزع ملكية القطع االرض  .الدراسة واملو

 وعن الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

افقة على مبالـغ التعويض الخاصة بن34  لعقارات املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة. زع ملكية ا.املو

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا. 35

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  38

 ملركب التجاري الزهور. للتبريد با.البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين 45

 تعملة. باستغالل كشك بسوق السيارات املس.البث في كناش التحمالت متعلق 46

 .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها.47

  .2017الية .تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة امل55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد العكاري. ي ويسالت،عبد الهاد 

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
ع  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  المصطفى بد  احمد  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح 

 رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار. الوجداني،

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  ي رشيد بوزيت
 ة تنظيم اعمال اللجن عن مصلح :  عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 
 كما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعة 

 
في حق السادة الحضور    بية هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحي   في مستهل

الدعوة، واشارته   تلبية  لهم  الإلى أن  شاكرا  إلى تعرضه لكسر بسبب حادث  غياب  اللجنة راجع  سيد رئيس 

العام    العاجل،عرضي متمنيا له الشفاء   اللجنة قصد تحضيرها للجمع  بالنقط المدرجة في جدول اعمال  ذكر 

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.   2016للمجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي  
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ا السادة  مع  وباتفاق  ذلك  السيد  بعد  وكذا  الحاضرين  تناول  العضاء  تم  الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس 

بالترتيب، النقط الجاهزة، في انتظار تهيئ النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا تلك المتطلبة مسطرة   بالدراسة،  

 ف اللجنة االدارية للتقييم. تحديد القيم المالية من طر 

 لدورة كاالتي: وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال ا  وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي

ال .34 مبالـغ  على  افقة  والفواكه  املو الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  تعويض 

 بالجملة. 
 

رئ السيد  تدخل  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  الحالي  في  المدخل  أن  ليوضح  الجماعية  الممتلكات  قسم  يس 

طريق  لفواكه للجملة موضوع النقطة غير مناسب على ان الضرورة تقتضي أن يكون من جهة ال للسوق الخضر وا

المحورية، مشيرا أنه للوصول إلى هذه الطريق يجب إنجاز طريق فرعية متجهة إليه موضوع النقطة، مع ضرورة  

زء من هذا الوعاء والمقدر  قاري للسوق لينفتح على هذه الطريق المزمع إنجازها، مشيرا إلى أن جتكملة الوعاء الع

م الملكية،  نزع  بمسطرة  المعني  هو  ونصف  بهكتار  السابق  مساحته  المجلس  عليها  وافق  قد  المسطرة  أن  ضيفا 

على مبالغ التعويض عن    وأرسلت لسلطات الوصاية للمصادقة عليها لكنها أرجعت بدعوى ضرورة موافقة المجلس

 درهم للمتر مربع الواحد.  250و  100راوح بين نزع الملكية، مؤكدا على أن مبلغ التعويض يت

وبعد االستماع للتوضيحات، وحيث تبين للسادة االعضاء أن األمر يتعلق باستكمال إجراءات توسيع سوق  

إنجازه المزمع  الفرعية  الطريق  اتجاه  في  بالجملة  الفواكه  المرفق  الخضر  هذا  ألهمية  ونظرا  إليه،  للولوج  ا 

موافقتها على مبالغ التعويض الخاصة    هيل السيولة المرورية اليه، فقد ابدت اللجنةاالقتصادي والذي يقتضي تس

بنزع ملكية العقارات المخصصة لهذا التوسيع المضمنة في البطاقة ادناه وكما حددتها اللجنة اإلدارية للتقييم بين  

 رهم للمتر مربع. د  250و 100

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 نائب رئيس اللجنة                                
 عبد االله الغلف                               
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وافقة على مبالغ التعويض اخلاصة بنزع ملكية العقارات املتعلقة بتوسيع سوق اخلضر بطاقة تقنية تتعلق ابمل
 .واكه ابجلملة مبنطقة املساروالف

 املالكني أو املالكني احملتملني ـة املساحـ املراجع العقارية  رقم القطعة 
 صك عقاري عدد   1

38907/04 
 شركة إقامة دار السعادة  س 85ار و  10

 صك عقاري عدد   2
38906/04 

ن عبد الرمحان/ احملجوب مجيعة بنت عبد الرمحان/ املصطفى بن عبد احلمان/ عبد هللا ب - س 58ار و  78
 ي زهرة/ احملافظي هدى/ حتوم أمحد بن ابراهيم. بن عبد الرمحان/ احملجوب املرابطي/ الشقور 

 ورثة رحال بن عالل س 00ار و  26 غيــــر حمفظ  3
 املعطي مجيعة  س 10ار و  12 غيــــر حمفظ  4
 احملجوب بن املكي املنان  س 66ار و  15 غيــــر حمفظ  5
 أيـــــزة املعطي س 18ار و  03 ــــر حمفظ غي 6
 ورثة رحال بن عالل س 78و ار  05 غيــــر حمفظ  7
 ورثة بن امحيدة  س 91ار و  00 غري حمفظ 8
 صك عقاري عدد   9

75618/04 
 اجلهوية للتجهيز والبناء ملراكش اتنسيفت املؤسسة  - س 33ار و  11

    
   س 56آر  64هكتار  01 اجملمـــوع العام 
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  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

الم التقنية  كبيرة  البطاقة  مساحة  ذات  عقارات  فهناك  أيديكم،  بين  هي  الموضوع  بهذا  وأخرى  تعلقة 

درهم لتوسيع سوق الجملة، طبعا في   250درهم الى  100جنة حددت تعويضا ما بين لصغيرة، والذات مساحة 

اتجاه ما كان محددا للسوق حتى ال يكون مدخله من جهة المسار، فنحن نعمل في اتجاه حل هذا الموضوع  

 ها هكتار ونصف. التي تبلغ مساحت كون المدخل من الجهة األخرى، فقد بدأنا في عملية توسعة هذه البقعةلي

بالغ ليست هي المبالغ الحقيقية  هناك خلل يتعلق بأثمنة التعويض، ففي اللجنة يبدو أنه تم اعطاء م 

الذي ينص على أن المبلغ  ، و2006اآلن أتوصل بتقرير اللجنة االدارية للتقويم الذي تم اجراءه في أكتوبر  و

هو   للجنة  و  120المقترح  مدرهم  موقع  األهو  العقار  طراف،  ن جميع  ثمن  فيها  كان  التي  الفترة  في  بمعنى 

درهم  و انما تحديدا هو    250مرتفعا مقارنة مع اآلن، لذلك ولتصحيح المعلومة فان مبلغ التعويض ليس هو  

 درهم للمتر المربع.  120

 ح بخصوص هذه النقطة. باب المناقشة مفتو

 عضو المجلس الجماعي السيد السعيد أيت المحجوب 

األمر يتعلق بأربع عائالت  ف،  2006درهم في سنة    120لتقويم التي حددت المبلغ في  للجنة ابالنسبة   
سنة وهي تقوم بفالحة هذه األرض حيث بقي    70أو    60باعت منازلها واشترت بهذا المكان  ومنذ ما يقارب  

ووضعت يدها على    ءت الجماعةتعلموا حرفة أخرى، جايو لم يذهبوا الى المدرسة و لم    فيهايعملون    همؤأبنا
  ويصل عدد الورثة هذه األرض بغرض نزع الملكية وبقي المعنيون باألمر ينتظرون، فاألمر يتعلق بأربعة أسر 

، كما أن جيرانهم يقومون درهم  7000وارث، وثمن األرض المجهزة في هذا المكان يصل ثمنها الى    120الى  
ا  2000بالبيع بثمن   أنه في سنة  لوقت الذي  درهم للمتر المربع في  العقار، والحال    2006أنخفض فيه سعر 

هذه اللجنة  أعضاء  درهم للمتر المربع، لذلك أتساءل هل    120التي عرفت ارتفاع أسعار العقار تم تحديد مبلغ  
لذلك نطلب منكم سيدي الرئيس أن يعاد النظر  ؟  مراكش أم ال  فيثمن العقار في منطقة "المسار" و   يعرفون

، وأن  الذي باع به جيران هذه العائالت تخرج اللجنة الى عين المكان للوقوف على الثمن  لنقطة، وأنفي هذه ا
الجماعة ستقوم بإنشاء سوق في هذه  شخص سيتم تشريدهم، و  120تتم اعادة النظر في الثمن المحدد، ف  

 ضيع. ال ت تها، وهذه العائالت البسيطة يجب أذي سيدر مداخيل على ميزانيلااألرض األمر 

 عضو المجلس الجماعي عبد الفتاح رزكي  السيد

أؤيد ما جاء به السيد العضو المحترم السعيد أيت المحجوب، اذ البد من أن تخرج لجنة وأن تستشير  

ي  حينما  الملكية  نزع  يتم  أن  يعقل  ال  اذ  باألمر،  المعنيين  هذه  مع  تكون  فحينما   ، محرومة  بفئة  األمر  تعلق 

مسطرة الهبة ، فهؤالء المساكين هم األولى باالهتمام من قبل المجلس    نسلك معها   األخيرة متجذرة يمكن أن 

 أكثر من المنعشين العقاريين.

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش

مجموعة من المرافق، وغالبا ما تكون  قيم  تيم  في شموليته، فلجنة التقوسأتكلم عن هذا الموضوع  

الثمن مناسبا، وهي لجنة قانونية    كانالمواضيع التي تتبعتها أن    يسبق لي في أثمنتها في الحضيض، اذ لم  

ودور المجلس فيها هو ربما استشاري ال نناقش وال نعدل و هللا أعلم، وحينما نصوت على نقطة معينة تكتب  

يحافظ لم  المجلس  أن  مقاال  الجرائد  كتابة  تمت  وباألمس  معدودة،  بدراهم  بيعه  وتم  العام  الملك    عن ت  على 

 طة التي سينظر فيها المجلس، هذا من جهة. النق

 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

134 
 

دي  يسهذا الثمن، لذلك أتساءل  حدد لهمع ذلك األمر يتعلق بمكان جد استراتيجي وفمن جهة أخرى، و

كي يحصلوا على  ين باألمر قصد ايجاد حل وسط  معنيلتفاوض مع الس أال يمكن التوصل الى حل توافقي لالرئي

 المبلغ الذي يستحقونه. 

 عضو المجلس الجماعي الحر السيد محمد 

ف المتواضع  رأيي  ألنحسب  الموضوع،  من  جزءا  نناقش  وأكبر،    إننا  أضخم  هو  األخير  هذا 

كه بالجملة لم يتم  و الفوا  ن عقار الذي أقيم عليه سوق الخضرالمعلومات المتواضعة التي أتوفر عليها هي أو

سة التي باعت هذه الهكتارات للجماعة، لذلك فنحن سيدي  تطهيره بعد، كما أن أموال الجماعة أخذتها المؤس

الم الى  نحتاج  من  الرئيس  ودفعت    طرف علومة  الجماعة  اشترتها  التي  الهكتارات  لنا  ليوضح  القسم  رئيس 

ا؟ وهل لديها عالقة مع "تجزئة المسار" أم ال؟ ألن  م تحفيظه؟ وهل تأم ال   ثمنها هل دخلت في ملكية الجماعة

تساءل  ة هي التي اشترت تلك الهكتارات و أخذت مؤسسة "ليراك" تـلك األموال، لذلك أالمجموعة الحضري

هل التصفية العقارية النهائية لهذا العقار موجودة أم ال؟ اذ ال يمكن أن نمر الى مرحلة ثانية و المرحلة األولى  

 . تتم بعد لم

تي تعاني من المشاكل، لكن  لااننا مع توسيع سوق الجملة للفواكه و الخضر، ومع ترحيل المجزرة  

الذين أشار اليهم العضو المحترم السعيد أيت المحجوب، لذلك ألتمس من السيد    مع مراعاة حقوق األشخاص

ا كانت هناك اضافة من ال، واذ  الرئيس التركيز على موضوع تصفية العقار وهل أخذت المؤسسة أموالها أم 

 وضوع. قبل رئيس القسم فان لدي ما أضيفه في هذا الم

 النائب االول لرئيس المجلس الجماعي  السيد يونس بن سليمان

ا أجل  من  الملكية  نزع  بموضوع  يتعلق  يعرف  فيما  وكما  فانه  العامة،  األعضاء  لمنفعة    الذينجميع 

ال فبالفعل حينما تكون هناك منفعة عامة نعطيها األسبقية  قرارات،  سبق لهم أن صوتوا على هذا النوع من 

يتهم ، فلجنة  لخاصة، لكن هذا ال يعني أن القانون لم يضمن حقوق الناس الذين ستتم نزع ملكعن المنفعة ا

المحاكم   فان  أوليا، وغالبا  يكون ثمنا  الذي  الثمن  التي تحدد  المعنية  االدارات والمصالح  التقويم تضم جميع 

الملكية هو حق دستوري  الدارية  ا فحق  مرات،  أو خمس  أربع  الى  الثمن  هذا  اليوم  تضاعف  و  وضعية  ف، 

ل، وكما قال مجموعة من األعضاء المحترمين فقد  ولجملة كارثية من حيث المدخوالفواكه باسوق الخضر  

له األصلي،  وديد مدخلم يتم تح  المرجو منه اذيحقق الهدف    ستثمار كبير في هذا السوق الذي لمكان هناك ا

هزو التعويض  هذا  فان  المحترمين  األعضاء  قال  وكما  باألاليوم  المعنيين  لكن  يناقش،  ال  أمر  وهذا  مر  يل 

ل كأعضاء  لنا  بالنسبة  أما  االدارية،  المحكمة  الى  يتعلق  سيلجؤون  األمر  أن  نعرف  أننا  من  بالرغم  لمجلس 

أو    1000ب مل   1500بدرهم  لكننا  الواقع،  ادارة  زمون بتطدرهم من حيث  الذي يضم  التقويم  لجنة  بيق قرار 

وأم التسجيل  وادارة  يكون  الضرائب  الملكية  بنزع  المتعلق  فالتعويض  ذلك،  غير  الى  والوالية  الدولة  الك 

عفا فيما بعد، وهو ما نأخذه بعين االعتبار كمدبرين للشأن المحلي، حيث يؤخذ األمر بعين االعتبار عند  مضا

ليارات وتضم  م  6القابلة للتنفيذ يصل مبلغها الى  جعلكم تالحظون أن عدد األحكام  ي  مر الذوضع الميزانية، األ 

جأوا الى المحكمة  ذين تمت نزع ملكيتهم و الذين استفادوا من التعويض األولي ولتعويضات تهم األشخاص ال 

و ضاعفته،  مدخ التي  بتحسين  ملزمين  فنحن  وتوسعته  بالتالي  السوق  حول  المرفق  هذا  وكان ألن    يوي 

مهمة،   استثمارات  القانونموضوع  هو  فهذا  فولألسف  تضم  ال  واللجنة  م،  وانما  الجماعة  من  قط  جموعة 

تنفيذ ذلك    يصعب  األطراف األخرى، أما التراضي فال يمكن اللجوء اليه نظرا النعدام معايير الضبط، كما أنه 

 في ظل الميزانية الحالية. 
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 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

التعوينحن   مبلغ  مراجعة  بخصوص  المتدخلين  األعضاء  السادة  به  تقدم  ما  مقاربة  مع  وفق  ض 

اطار ما يسمح به القانون في اطار التقاضي،  اجتماعية لورثة هذه األراضي، اما في اطار التراضي أو في  

أضعاف   الى  االرتفاع  تقبل  أرضية  فقط  يبقى  كتعويض  المحدد  اليفالمبلغ  نقبله  ال  ما  لكن  سيدي  ذلك،  وم 

المجلس والمتعلقة بتمديد مساحة السوق وتجويد  الرئيس هو أنه وأمام المشاريع النوعية التي يقوم بها هذا  

الواهية ، فنحن اليوم لسنا    النوعية ويتم تأجيلها بسبب بدعوى من الدعاوىخدماته أو تلك المتعلقة بالمراكن  

ة، اذ يجب الوقوف عند األثمنة ومدى تناسبها مع أوضاع  مع المقاربة االجتماعي   ماوإن مع التأجيل و العرقلة،  

 ر مقاربتين اما التفاوض أو في االطار القانوني. الناس في اطا

 عضو المجلس الجماعي   السيد سعيد أيت المحجوب 

قبل   من  القانون  الى  اللجوء  يقترح  فهو  بنسليمان،  السيد  به   تقدم  ما  على  االجابة  المعنيين  أريد 

من  المعنيين باألمر  يمكن أن نتفاوض مع  واضح حيث  ساءل لما اللجوء الى المحكمة؟ فاألمر  باألمر، وأنا أت

، وحتى اذا قمنا بإنجاز أمر معين فان ذلك ال يجب أن يتم من خالل االضرار  في هذا االطار  لجنة ين  تكو  خالل

باألمر قبلوا بنزع الملكية  المعنيون  لنهائي، وخيار ابمصالح الغير، فاللجوء الى المحكمة يجب أن يكون هو ال

وهم ينتظرون فقط الحصول على أموالهم التي    2006لمنطقة منذ  يعرفون أن البناء قد وصل الى هذه اهم  و

 . اشتروا بها، لذلك البد من التفاوض معهم 

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص    بلحوتي رئيس قسم الممتلكات الجماعية الكلمة للسيد هشام  

 هذه النقطة. 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية وتيالسيد هشام بل الح

مبلغ   على  بالموافقة  المتعلق  الموضوع  هذا  في  المستشارين  السادة  لتدخل  بإمعان  أنصت  لقد 

للتقييم  االدارية  اللجنة  قبل  من  المحدد  الخضر    التعويض  لسوق  العقاري  الوعاء  بالجملة  لتوسيع  والفواكه 

طرة كانت موضوع نزع ملكية بموجب  مقرر المجلس  بمنطقة المسار ، ولمزيد من التوضيح فان هذه المس 

، بمعنى أن قرار نزع الملكية اتخذ من  2006يونيور  الجماعي المتخذ خالل الدورة االستثنائية المنعقدة في شه

لملكية على أرض  ءات المسطرية لترجمة نزع اماعي، وقد بوشرت بهذا الخصوص االجرافبل المجاس الج

صول على تأشيرة السيد وزير  ملكية الى وزارة الداخلية قصد الحال ملف نزع البإرس  قمنا   الواقع، بمعنى أننا 

المرسوم   للحكومة    علىالداخلية واحالة مشروع  العامة  الرسم   الستصدارهاألمانة  الجريدة  ية ، غير أن  في 

التأشير  دون  أرجع  االدالملف  اللجنة  طرف  من  المحدد  التعويض  مبلغ  في  المجلس  بث  لعدم  نظرا  ارية  ة 

في   المجلس  بث  فعملية  وبالتالي  و للتقييم،  عملية مسطرية،  التعويض هي  اتخذ  مبلغ  قد  الملكية  نزع  قرار 

الجماعي،   المجلس  طرف  من  ل  كما مسبقا  على  جاء  وكما  أنه  الى  يونس  أشير  المحترم  النائب  السيد  سان 

القبنسل الى  اللجوء  ملكيته  للمنزوعة  يكفل  الملكية  نزع  قانون  فان  التعويض  يمان،  بمبالغ  للمطالبة  ضاء 

لكية الى المرحلة القضائية فان هذا الملف يمر  ساس أنه أثناء احالة ملف نزع المالمستحقة الحقيقية، على أ 

ال األولى هي  المرحلة  مرحلتين،  ايمن  بمجرد  تتم  التي  االستعجالية  التعويض في صندوق  دعوى  مبالغ  داع 

ن المشروع الذي يكتسي صبغة المنفعة العامة يتوفر على العنصر  المحكمة ويكون بقرار استعجالي نظرا أل

مع ذلك يتم ايداع مشروع نقل الملكية، أي حكم قضائي يقضي    االستعجالي للشروع في انجازه، وبالموازاة

ال ملكيبنقل  للمنزوعة  القانون  ويكفل  وعند  ملكية،  خبرة  اجراء  ذلك  في  بما  القانونية  الضمانات  جميع  ته 
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التجارب  ض مناسب ومالئم للمنزوعة ملكيتهم، واجراء خبرة مضادة الى حين االستقرار على تعوياالقتضاء  

والعملية   ذلك  فانأثبتت  بنسليمان  يونس  المحترم  النائب  السيد  لسان  هذا  كما جاء على  ما يضاعف  ه غالبا 

 أو أربع مرات. التعويض ثالث 

المتعلق   السؤال  عن  االجابة  التفاوضوبخصوص  األشخا  بإمكانية  هؤالء  الجدول    صمع  فان 

المتضمن للقطع األرضية المراد نزع ملكيتها ال يتضمن اال رسما عقاريا واحدا، اذن حاالت التراضي تنعدم  

ي غير محفظة، ومعلوم أن  ه   و من أصل تسع قطع أرضية ثمانية منهافي هذه النازلة، ألن لدينا ست بقع  

ثناء سيران مسطرة التحفيظ يمكن أن باشر مسطرة اقتناءه ألنه أمحفظ ال يمكن للجماعة أن تالغير  العقار  

على   يجب  التي  العمومية  األموال  ضياع  الى  ذلك  يؤدي  قد  وبالتالي  المسطرة،  هذه  على  متعرض  يظهر 

حفاظ عليها، اذن من دواعي اللجوء الى مسطرة نزع وعلى السيد رئيس المجلس الجماعي ال  مجلسكم الموقر 

وضوح   عدم  هذه  الملكية  سلوك  الى  بنا  أدت  التي  الوضعية  وهي  للعقار،  القانونية  الوضعية  سالمة  وعدم 

 المراضاة.  المسطرة بدل سلوك مسطرة

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

حد السادة األعضاء المتدخلين طلب من السيد رئيس  سيدي الرئيس و فبل أن أتدخل، فان أ  اذا سمحتم 
 العقار مطهرا أم ال؟  القسم ما اذا كان 

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

 لقد وضح السيد رئيس القسم وضعية العقار. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني 

 لم أسمعه سيدي الرئيس. 

 ئيس قسم الممتلكات الجماعيةر السيد هشام بل الحوتي

ال  اذا سمحتم سيدي الرئيس لدي توضيح، وهو يلزم الجماعة بأن  العقاري الذي  العقار  تكملة  وعاء 

ات التي تم اقتناءها  سوق الجملة للخضر و الفواكه يعرف مرحلتين، المرحلة األولى تهم العقارالمشيد عليه  

الجهوية   المؤسسة   " قامت  بعدما  الجماعة  طرف  ملكيتها  من  نزع  بمسطرة  سابقا   " والبناء  للتجهيز 

بنقل ملكية هذا العقار لفائدتها، والجماعة قامت باقتنائها من شركة "العمران"،    واستصدرت أحكاما تقضي 

  81-7من القانون    37ما هو معلوم فان الفصل  وكوأصبحت الجماعة حاليا مالكة مسجلة في مسطرة التحفيظ،  

صدور   بمجرد  أنه  على  بمجرد  ينص  ملكيتها  المنزوعة  العقارات  ملكية  تنتقل  الملكية  بنقل  القاضي  القرار 

التحد النازعة للاجراء مسطرة  تلك  يد الهندسي الى السلطة  ملكية، وال يحق ألي كان أن يطالب بحقوق في 

لك ي التعويض، وتأسيسا على ذين باألمر من حقوق في العقارات الى حقوق فالعقارات، وتحول حقوق المعني 

ة،  شركة" العمران" بعد أن استنفذنا ثالث اجراءات مسطري ب  يجمع الجماعة  فقد قمنا بإدراج عقد البيع الذي  

النهائية   االحكام  صدرت  الجماالغير  يعني  لفائدة  العقار  هذا  ملكية  بنقل  تقضي  التي  و  للطعن  و    عةقابلة 

  سيمكن من الذي  فهو  ، أما الجزء الثاني  يما يتعلق بالجزء األول،  المساحة هي هكتار ونصف تقريبا، هذا ف

"الحي   من  ليس  الجملة  سوق  الى  الولوج  يكون  أن  هو  فالهدف  المحورية،  بالطريق  السوق  هذا  ربط 

يق المحورية هو موضوع نزع الصناعي" وانما من الطريق المحورية، فهذا الجزء األخير الذي يربطنا بالطر

الم وهو  أسالملكية  على  أنظاركم،  على  أنه  عروض  ااس  الموضوع  استكمعند  لهذا  المسطرية  االجراءات  ل 

فتح   وبالتالي  العقارات،  لجميع  الشمولية  الحيازة  من  نتمكن  الخضر  سوف  لسوق  العقاري  الوعاء  هذا 

 الفواكه بالجملة على الطريق المحورية. و
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 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

، لكن رغم ذلك فانني كنت  83-37لفصل  ح، وعلى احترامه لئيس القسم على هذا التوضيأشكر السيد ر 

  سنتي   أحضر في اللجنة االدارية  للتقويم، وكان يحضر معي السيد رئيس القسم االقتصادي بالوالية، وكنا في 

"، لهذا درهم للمتر الواحد لتعويض بعض التجار في " تجزئة المسار  7000قد خصصنا مبلغ    2008و   2009

أطلب الرئيس  رئي  سيدي  السيد  المن  وس  الحالة،  هذه  لي  يوضح  أن  حددت  قسم  اللجنة  أن  لنا  يقال  اآلن 

 أريد معرفة مكمن الخلل فقط. لذا درهم،  120التعويض في 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

تم تحفيظها، وهناك  معرفة هل  ألنني أعرف أنه تم شراء ست بقع وكنت أريد    ،اآلن اكتملت المعلومة

ل السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش يريدنا أن نناقش جدول األعمال  دور في ذهني وهو هي  سؤال

 من األفضل أال نحضر.  ف أم أنه يريدنا أن نسكت ألننا نعرقل، فاذا أرادنا أن نسكت 

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

مس  يتحمل  واحد  كل  الكلمؤوليتهأبدا،  أعطيكم  أنا  حقكم  ،  ومن  يسمى  ة  ما  هناك  وليس  التدخل 
يناقش، لذلك فأنا ال يمكنني أن    "العرقلة"، فمن يريد العرقلة فان العرقلة معروفة و من يريد أن يناقش فانه 

كس  ، بالعرد على كل واحد وأن أقول له بأن لديه الحق من عدمه ، لكن بالفعل يمر كالم ال داعي لذكره هناأ
تعرفون  أنتم  ، ون هذا مرفق حيوي بالنسبة للمدينة، فأنتم تعرفون أضوعأن هذا الموبش  جميعا  فاننا نتساءل 

من هذا الموضوع، وفعال البد من معالجة االشكاالت التي يعرفها بموضوعية و بالعدل كذلك،   هدفناما هو  
يت ال  من  فهناك  جميعا،  لتنويرنا  تدخالتكم  الى  حاجة  في  فنحن  باستثنالذلك  المعلومة  على  األعضاء  وفر  ء 

 لسابقين.ا

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

شكرا سيدي العمدة، كعادتك تدافع عن المظلومين، وهذه القاعة هي في حماية عمدة مدينة مراكش،  

العمدة أن نخرج وسو  السيد  لنا  فليقل  النقط على حسابنا  يريد كسب  فنحن نساعد ومن  نعرقل،  ف  فنحن ال 

ش، فمن البداية وأنا أناقش لذلك فباهلل عليك سيدي العمدة هل تناولت  نناقش سنناقنخرج، واذا قال لنا أن  

نقطة خارج االطار، فحينما أناقش فأنا أسأل عن المشاكل التي نعرفها جميعا، لقد سألت عن ست بقع هل تم  

ن  يقيت بقعتي العقار، هذاطهر  يجب أن ت مسبقا، وهي منتحفيظها أم ال؟ ألن مؤسسة "العمران " أخذت المال 

أنا   فيه  وساهمت  العمدة  السيد  فيه  ساهم  وقد   ، االستثمار  هذا  مع  كلنا  ونحن  اآلن،  فيها  نشتغل  التي  هي 

االخوا من  مجموعة  فيه  وساهم  سليمان  بن  يونس  النائب  السيد  فيه  جيز  وساهم  الى  أخرجناه  فلكنا  ن، 

 عا.  ، لذلك فهذا الموضوع يهمنا جميالوجود

  المجلس الجماعي رئيس لقائدالسيد محمد العربي ب

أنصف   فأنا  لذلك  حقه،  فهذا  عرقلة،  هذه  أن  موضوع  أي  في  يتحدث  أخ  ألي  أقول  أن  أريد  ال  أنا 

و  ونحن مستعدون  اشكال  أي  فليس هناك  الموضوع،  يتحدثون في جوهر  الذين  أي    منفتحوناالخوان  على 

ونري "مطبوخ"  قرار  لدينا  وليس  الذي  قرار،  فالموضوع  تمريره،  للقاد  شخصيا  سيظهر  لي  وسيظهر  عة 

له حل وأن نفتح له الباب من  يوجد كرئيس أقترحه عليكم ولكم واسع النظر، فموضوع هذا السوق اذا قدر أن 

الجهة المعلومة التي كانت مقررة فان هذا انجاز الجميع، و اذا لم نتمكن من ذلك ستبقى األمور على حالها 

يريد   لكنومن  القاعة سيفعل،  الم  مغادرة  أحيي  ستبقى  فأنا  لذلك  ملكيتهم،  المنزوعة  األشخاص  لدى  شاكل 

 األعضاء المحترمين على مداخالتهم وعلى توضيحاتهم في هذا الموضوع. 
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 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة

سنوات  أي منذ عشر    ،2006  سنة  في   مع المجلس  ، فهذا مشكل عشناهبكل صراحة اتضحت الرؤية

فالرؤية من    اذن  لألسف،  الممتلكات    المعلوماتخالل  اتضحت  قسم  رئيس  بلحوتي  السيد هشام  قدمها  التي 

، و تدخل السيد العضو المحترم محمد  يد النائب المحترم يونس بنسليمانالجماعية، وكذا من خالل تدخل الس

ر مستحيل،  يين باألم نلتفاوض مع المعالحر، ولجنة التقويم البد من العمل برأيها، فرئيس القسم أوضح أن ا

ضاعف التعويض الى ثالث أو  وف لن تحرم  أي انسان يستحق بل سيلذلك فلنقبل على المشروع و العدالة س

أربع مرات ونسأل هللا التيسير لهم، لكن نحن ضد عرقلة هذا المشروع أو توقيفه ألن ذلك سيسجل كوصمة  

 عار. 

 والخدماتة المكلفة بالمرافق العموميرئيس اللجنة  السيد ابراهيم بوحنش

في نفس االطار أثمن العمل الذي قام به هذا المجلس من أجل حل مجموعة من االشكاالت العالقة منذ  

نوات، وكما نعرف فان حكم نزع  الى اآلن أي منذ عشر س  2006سنوات، فهذا الموضوع بقي معلقا منذ سنة  

قرارها و ما علينا سوى األخذ    خدتتأتعويض، وهناك لجنة تقنية  د صدر وبقي االشكال المتعلق بالية قلكالم

فبه الحقوق  لذوي  بالنسبة  أما  مفتوحة،  تبقى  القضائية  المسطرة  المصادقة  ان  الى  األعضاء  كافة  ، وأدعوا 

 على هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الفتاح رزكي 

وعل عليه  نطلع  حتى  للتهيئة  رسم  هناك  كان  لو  تكون  حبذا  حتى  العام  المنظر  فكرة  لدى  عن  ينا 

 المشروع. 

 عضو المجلس الجماعي السيد )ي( عبد الحفيظ المغراوي

أشكر السيد الرئيس على هذا المشروع الذي تقدم به ، وألتمس المرور الى التصويت حتى ال يتوقف  

 لمدينة ما تستحقه. سنكون قد بدأنا فيه وبذلك نكون قد قدمنا لهذه ا 2017هذا المشروع، و في سنة 

  رئيس المجلس الجماعي مد العربي بلقائدمحالسيد 

أقول لكم بصراحة أنني أميل كثيرا الى التفاوض مع الناس والى التراضي معهم، فهذه هي الحقيقة  

في مثل هذه المواضيع بهذا المنطق، لكن وكما سمعتم السيد رئيس القسم فان المشكل    أتعامل ومنذ زمان وأنا  

الن القانونية هو أن الجمن  يتوفرون على المستندات  احية  التفاوض مع أناس ال  ماعة ليس لديها الحق في 

ن ثمن التعويض  ، لذلك اذا أردتم حل هذا المشكل و مع كامل االحترام من خالل الرفع مالبقعالقانونية لهذه  

ذلك   ليسوفيمكننا  اللجنة  حددته  الذي  فالثمن  ذلك،  في  الصالحية  كامل  أن   لدينا  هو  يقع  ما  لكن    ملزما، 

لهم  الذي يضاعف  القضاء  الى  يلجؤون  باألمر  المعنيين  فان  اللجنة  برأي  تأخذ  العمومية حينما  المؤسسات 

وسن سأؤجلها  النقطة  هذه  فان  لذلك  حقهم،  يأخذون  و  لجن التعويض  للحدث  باألمر،  ة  المعنيين  مع  تفاوض 

الخصوص،   كنا سنصاوفليس هناك أي مانع في هذا  الموضوعدق  اذا  أف   على هذا  العامة  من  المصلحة  جل 

فيه الضرر لنا  آخر يمكننا ذلك ولو ظهر  القضاء    ،وليس من أجل شيء  الى  اذا لجأوا  المعنيين باألمر  لكن 

 جدو من تأجيل البث في هذه النقطة. لذلك فأن ال ارى  نصف العديد من الناس،أسينصفهم كما أن 

 لس الجماعيعضو المج السيد السعيد أيت المحجوب 

 رئيس هل  لدينا الحق في الزيادة في ثمن التعويض؟ أسأل السيد ال
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  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

 في ذلك.  نعم لدينا الحق 

 عضو المجلس الجماعي السيد السعيد أيت المحجوب 

ا فهؤالء  النقصان،  أو  الزيادة  في  سواء  الصالحية  كامل  نعطيك  الرئيس  سيدي  أال  نحن  يجب  لناس 

ن سنة، لذلك لماذا ال نرفع  كمة فهناك من يبلغ من العمر ثماني ، وال يستطيعون انتظار حكم المحتضيع حقوقهم

  120اللجوء الى المحكمة، فمبلغ   دون كي يأخذوا أموالهم  م  من ثمن التعويض واذا كانوا متفقين سنتحدث معه

الثمن   القر   حتى درهم ضئيل جدا وال نجد مثل هذا  ط "جليز" و "المسار"،  حرى في وسى الجبلية فباألفي 

درهم    120المشكل هو أن بعض األعضاء المحترمين يطلبون اللجوء الى التصويت، فكيف سنصوت على  و

الناس ورزقهم وأبناءو دي الرئيس أنك انسان صالح وال تحب أن تظلم  يهم في هذه األرض، نعرف سحياة 

 أحدا، لذلك زد في الثمن ونحن معك. 

  رئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد 

 أنا أتفق على المضمون، لكن أقول أن المشكل يتعلق بالمساطر. 

 رئيس المجلس الجماعي االول ل النائب السيد يونس بن سليمان

مبلغ   من  الرفع  كرئيس  أو  كمجلس  يمكننا  وال  حقيقيا،  اشكاال  هناك  فان  أن شرحت،  لي  سبق  كما 

معينا، فعلى أي أساس أو سند سنرفعه؟ فنحن نعرف كأشخاص أن  لجنة التقويم حددت مبلغا  التعويض لكون  

 من جهة.   هذاامل مع ادارة و مع وثائق ادارية هذا الثمن ضئيل، لكننا نتع

هي و األعمال  جدول  في  الواردة  النقطة  فان  ثانية  جهة  و  من   " الملكية  نزع  على  الموافقة  هذه  " 

مكتب اذا أردنا استدعاء المعنيين  ألننا كرئيس و  قاش أصال األداء و الناب التعويض وافقة هي التي تفتح بالمو

هذا الموضوع نظرا    مناقشة لتالي ال يمكننا  ، و بالس لم يوافق بعد على نزع الملكيةباألمر في الغد فان المج

محدد  عنى أن التعويض  لعد توفرنا على قرار نزع الملكية ، فمسألة التعويض تأتي بعد قرار نزع الملكية، بم

أن  األو فيه  يوضحون  للرئيس  بطلب  يتقدموا  أن  يمكنهم  الناس  وهؤالء  موجود  كذلك  هو  القانوني  ساس 

رنة مع عقود تمت في عين المكان يمكننا عندها البدء في التفاوض، لكن  التعويض هزيل وأنه لو تمت المقا

الملكية، اذن فنحن    قرار المجلس المتعلق بنزعاليوم بأية صفة سنستدعي هؤالء الناس ونحن ال نتوفر على  

لعامة  الموافقة على نزع الملكية من أجل المنفعة ابمتفقون على المبدأ لكن المسطرة القانونية تلزمنا كمجلس  

في انتظار االتفاق النهائي على التعويض الذي سيمنح للمعنيين باألمر و الذي يمكن أن يكون  ب" التراضي" 

 شكال. وليس هناك أي ا

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية تيالسيد هشام بل الحو

الرئيس هناك توضيحا تدخذا سمحتم سيدي  الى  فباإلضافة  بنسليمان،  ،  يونس  النائب  السيد  اك  هنل 

عقار  حالة الحاالت معينة ال يمكن اجراء االتفاق معها بالتراضي بعد انتهاء مسطرة نزع الملكية، ومن ضمنها  

التي الغير   ا  محفظ  نزع  الى  اللجوء  يمكن أن يظهر طرف  لملكيةتستدعي  التحفيظ   فأثناء سريان مسطرة   ،

لصالح المتعرض أن نتعامل مع طرف  آخر يتعرض على هذا المالك وفي هذه الحالة سنكون مجبرين اذا حكم  

اعة اللجوء  آخر مما سيؤدي الى ضياع األموال العمومية، وبالتالي فهذه من الحاالت المحكوم فيها على الجم

فع دعوى الحيازة ودعوى نقل الملكية، و بالنظر الى هذه المعطيات فان الرفع من الثمن يصبح الى القضاء لر 
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في محله، ففي قانون نزع الملكية  يد النائب المحترم يونس بنسليمان هو  غير ذي موضوع علما أن تدخل الس

فيه زيادة، و بالتالي    ة االدارية للتقييم وليستفان التعويض االحتياطي هو التعويض المحدد من طرف اللجن

قضاء  ون الى الألحوال فان المعنيين باألمر سيلجؤ فنحن ملزمون بالثمن الذي حددته هذه اللجنة وفي جميع ا

بها   يقتنعوا  لم  واذا  خبرة  اجراء  طريق  عن  لفائدتهم  المستحق  التعويض  في  نهائي  بشكل  يبث  الذي  وهو 

 بصدور حكم نهائي بالتعويض المستحق لفائدتهم.  مضادة الى أن يستقر الرأيخبرة  طلب إجراءيمكنهم 

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

بالنسبة الى ما أشار اليه السيد النائب المحترم يونس بنسليمان بخصوص قرار نزع الملكية أقول له  
موجود   اوقد  أنه  بصدد  اآلن  ونحن  السابق،  المجلس  وأق أصدره  التعويض،  مبلغ  في  العضو  لبث  للسيد  ول 

حق التفاوض مع المعنيين   المحترم السعيد أيت المحجوب أن المشكل ال يتعلق بنا بل بالمسطرة، اذ ليس لدينا
النقطة وت  لدينا هذا الحق ألجلنا هذه  اليه باألمر ولو كان  الزيادة الذي أشرت  فاذا    فاوضنا معهم، وموضوع 

أن كل عضو سيقترح مبلغا معينا، وبالتالي وبكل صراحة  ى أي أساس سيتم ذلك، حيث  أردنا القيام بها فعل
نت  لكي  لذلك  معين،  مبلغ  تحديد  علينا  بتعويضهم  سيصعب  ويطالبون  بعقارهم  ينتفعون  الناس  هؤالء  رك 

سنصادق على القرار اذا وافقتم على ذلك وهم سيلجؤون الى المحكمة االدارية وستنصفهم دون أي تأخير، 
تكون  الحكم  يصدر  لن  عه م  فحينما  ذلك  لكن  باألداء  ملزمة  الى    الجماعة  يؤدي  مما  لألسف  وقته  في  يتم 

مجهود نبدل  ونحن  أن  تراكمه،  عليها  صادقنا  التي  الميزانية  في  السنة  هذه  رأيتم  وقد  المشكل  هذا  لحل  ا 
ماليير  ثالث  وخصصنا  نهائية  أحكام  فيها  ونصف  ماليير  ستة  ب  مدينة  والتي  له  الجماعة  الموضوع  ذا 

 هذا الموضوع ألن هذه حقوق الناس.  السنة وفي السنة المقبلة أتمنى أن نستكمل  هذه  سنؤديها 

م ولكي ال نفوت على أنفسنا هذه الفرصة فقط ألننا سنرجع اليها وسنرجع اليها بنفس  لذلك اذا سمحت

 األفكار ألن القانون يقيدنا. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة

ذلك، ألن لجنة التقويم قالت    م دتم سيدي الرئيس أن تحسم األمور يمكنك، و اذا أرد اتضحت الرؤيةلق

محترم يونس بنسليمان و السيد رئيس القسم قدما توضيحات في الموضوع، ونحن كالمها، و السيد النائب ال

يثق  ألمر فقد أطلنا كثيرا، وللن نظلم المعنيين باألمر وننصحهم باللجوء الى القضاء، لذلك يجب أن نحسم في ا 

المجلس سابقا    بي السيد الرئيس أنه اذا لم يأخذ المجلس برأي لجنة التقويم فان جميع القرارات التي اتخذها

 ها ويطالبون بالزيادة في التعويض. سيأتي أصحاب

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

بل هشام  السيد  تدخل  الال  ربما  لنا  أوضح  ال حوتي  سيدي  لكننا  جيدا،  مصالح صورة  مع  رئيس 

يمكن أن نفعله لهم هو الدفاع  ، فهم صوتوا علينا لكي ندافع عنهم وأقل ما  كنة وهمومهاالمواطنين ومع السا

 عليهم داخل هذا المجلس. 

له،   ترجع  القرارات  الجماعي و  المجلس  أتحدث عن  وأنا  نفسه"  الرئيس ان "المجلس سيد  سيدي 

لتصويت وأن نتخذ قرارا على أساس مبلغ  ل  إلى المرور  الرأي  هالسيد الرئيس وأنا ال أوج لذلك أقترح على  

معين وحينها تطبق المسطرة، فالمواطنون لم يصوتوا علينا لكي نوصلهم الى المحاكم فهذا غير مقبول سيدي 

طقة وال أعرف  علينا أن نجتهد كأعضاء وأال نترك حق المواطن يضيع، فأنا لست من هذه المن  بل الرئيس،  

به سيدي  المعنيين  لذلك  البقع،  عن  ذه  تحدث  ربما  بنسليمان  يونس  المحترم  النائب  السيد  فان  الرئيس 

أن نصوت   واجبنا  كمجلس من  الحق، ولكننا  اختصاصه ولديه  هذا  نظرا ألن  القانوني  الموضوع من جانبه 

 سبا. الملكية أو ما ترونه منا على هذا القرار وأن نحدد قدرا ماليا ثم بعد ذلك ننطلق للقيام بنزع 
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 عضو المجلس الجماعي ت المحجوب السيد السعيد أي

م تجهيز  منطقة فالحية ولم يت  ت"المسار" كان  فمنطقة   وخاللها  2006ان لجنة التقويم أحدثت في سنة  

البناء قصد  فيها  اآلن  ،  األراضي  أخر أما  لجنة  احداث  يتم  ال  فلماذا  أخرى  وادارة  آخر  مجلس  أمام  ى فنحن 

ق الناس، فأنا أعرف أن السيد الرئيس هو رجل صالح وال  لكن يجب أال تضيع حقوللتقويم فنحن مع السوق  

يظلم أحدا ويحب المساكين ، فنحن نعرف هؤالء الناس وسيكونون عرضة للتشرد، فهؤالء ال يصوتون علي،  

م  س سيأخذونه اذ لم يسبق لهفهم جيراننا وأدافع عنهم ألني أعرف ظروفهم، و التعويض الذي سيحدده المجل

اننا لسنا على عجلة من أمرنا والبد من ايجاد حل لهؤالء  أن ذهبوا الى المحا كم وال الى مراكز الشرطة ، 

سيتشرد، لذلك فهذا الملف هو بين يدي العمدة المحترم ، فنحن نعرف  بكامله  الناس، وأنا أقول لكم أن دوارا  

 لتتكلف بهذا الملف. أنك رجل صالح و "ما مخارش" ، لذلك ف

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 حوتي هل باإلمكان اعادة انعقاد اللجنة؟ ال أسأل السيد هشام بل

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية السيد هشام بل الحوتي

 . ممكن سيدي الرئيس

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

ال المبلغ  لكون  االدانظرا  اللجنة  طرف  من  سنة  محدد  كان  للتقييم  السادة   2006رية  لتدخالت  وتبعا 

فاني   الموضوع،  في  عليكاالعضاء  اللجنة  أقترح  عقد  واطلب  المقبلة  الجلسة  الى  النقطة  في  البث  تأجيل  م 

 . لتحديد مبلغ التعويض للتقييم االدارية 
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 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016الدورة العادية لشهر ماي  من جدول اعمال الخامسة والثالثون   النقطة

 وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا 

 

 لمراكشرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

  رمجة لقراءة  الب والشؤون المالية والكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية 

 الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. التقرير نص 

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة   السيد عبد االله الغلف
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 .   17  – 16  – 15  – 14  – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 –  8  – 7: ذات االرقام النقط        المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 ـاع اللجنة المكلفـةتقريــر اجتم
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

وفي   العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  في جدول بناء على  المدرجة  النقـط   اطار تحضير 

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  المو،  2016  أعمال  الدعوة  على  عددوبناء  االعضاء  للسادة   بتاريخ   10174  جهة 

يومين  26/04/2016 المالية والبرمجة على مدى  بالميزانية والشؤون  المكلفة  اللجنة    للحضور والمشاركة في اشغال 

يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   اجتماعاتها  اولى  المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

العاشرة   عبد    ماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد والنصف صباحا بقاعة االجتالساعة 

 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

قطعت  .7 عن  عبارة  وهي  مراكش   لفائدة جماعة  الساخي  السيد مصطفى  من طرف  ممنوحة  هبة عقارية  في  ارضيتين  البث  ين 

   مقاطعة املنارة.  متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777ين العقاريين عدد منتميتين للصك

البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيدين املصطفى الشكدالي وحسني الزروالي لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن  .  8

 . ة بنفوذ تراب مقاطعة جليز الكائن 04/187756اري عدد قطعة ارضية منتمية للصك العق

في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا الفنادق" لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من قطع ارضية     .9 البث 

 ئة. /م متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص إلنجاز طرق التهي8724و  04/52494منتمية للصكوك العقارية عدد 

في هبة عقاري10 ب.البث  "دوجا  لفائدة جماعة مراكش وهي    DOUJA PROMOTIONروموسيون  ة ممنوحة من طرف شركة   "

 . عبارة عن بناية مخصصة لغرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكش

العقاري 11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  بامللك    M/11044  .املو

 . جماعي العام ال 

افقة على تعيين 12 من    81شوارع متواجدة بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك العامة الجماعية  طبقا ملقتضيات املادة    .املو

 :املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي  12.90القانون 

 شارع الزرقطوني. /ول والثاني/ شارع العيون شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين اال 

عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية الترحيل  مع    .البث في 13

 . البث في القيمة اإليجارية 

 . كش لفائدة املستفيدين منه.تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مرا14

افقة على اعادة تخصي 15 بالحي الجديد املخصص حسب تصميم التهيئة مللعب    2ص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  .املو

 .2016وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر بناير 

اعادة16 على  افقة  مجاورة  .املو ارضية  قطعة  املتوا  تخصيص  تاشفين  بن  يوسف  جليز   ملسجد  بمقاطعة  االزدهار  بمنطقة  جد 

 . كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا املسجد

افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.17  .املو

امل 18 باستغالل  املتعلق  التحمالت  في كناش  النظر  املتواجدة.اعادة  التجارية  التجاري    حالت  الرياض ي  باملركب  املركب  من  املستخرج 

 سيدي يوسف بن علي. 

املركب  19 من  املستخرج  الثاني(  )الشطر  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  .البث 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي. 

 ملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي املحمدي.حالت التجارية واتحمالت املتعلق بتفويت امل.اعادة النظر في كناش ال20
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ابريل  21 لشهر  العادية  الدورة  خالل  املتخذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  تغييـر   2015.الغاء  على  باملوافقة  والقاض ي 

ا  بالطابـق  املتواجدة  االداريـة  املكاتـب  التجـاري تخصيص  املركـب  من  املح   الول  الحي  مبلـغ  العصري  قيمـة  في  النظـر  اعـادة  مع  مدي 

املتعلق بتفويـت املحالت التجارية واملكاتب   التحمـالت  املعـدل وكذا تعديـل كنـاش  التخصيـص  التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـوء 

 لسابقـة. باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة ا

على28 ا  .املوافقة  التعويض  للسيـارات  مبالـغ  موقف  إلحـداث  العامة  الطـرق  حدود  تخطيـط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  لخاصة 

العقارية   العينية  الحقوق  املدينة وكذا  بمقاطعـة  الضو  دار  الفطواكي وطريق  ملتقـى شارع حمان  املعـاش  بعرصـة  مبنـى على طبقـات 

 املرتبطة بها. 

املق.البث في معاوضة عقارية  29 التابعة للملك الخاص الجماعي  بمدرك: بناية  ر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mاملنتمية للرسم العقاري رقم  

ال 30 املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  مندوبية  .البث  مقر  مقابل  بالحي جماعي  والرياضة  الشبيبة  وزارة 

 الشتوي.  

افقة على نزع ملكية العقار املشيد على جزء منه نادي البحر االبيض املتوسط والتخلي عن الحقوق العينية  31 . الدراسة واملو

 تلزمه العملية من منفعة عامة.العقارية املرتبطة به ملا تس 

افقة على 32 املخصصة إلحداث مجزرة جماعية جديدة بمنطقة املسار والتخلي عنها    نزع ملكية القطع االرضية  .الدراسة واملو

 وعن الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

افقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية ا34  لعقارات املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة. .املو

 قض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا. .وضع قرار تنظيمي جماعي ي 35

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  38

 ملركب التجاري الزهور. .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد با45

 ات املستعملة. باستغالل كشك بسوق السيار .البث في كناش التحمالت متعلق 46

 .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها.47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55

 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 يظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد العكاري.ي ويسالت، موالي عبد الحفعبد الهاد 

 

 ادة : ـعضاء المجلس الس شارك في االجتماع مـن ا ▪
المصطفى  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  احمد 

 يم الفيرامي، حفيظة مجدار.رشيد التمادلي، عبد الرح الوجداني،
 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 اللجن  عن مصلحة تنظيم اعمال :  عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 
 قد مع الجماعةكما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعا 
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هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل

الدعوة، واشارته   تلبية  لهم  راإلى أن غشاكرا  اللجنة  السيد رئيس  إلى تعرضه لكسر بسبب حادث  ياب  جع 

اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام  ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال    عرضي متمنيا له الشفاء العاجل ، 

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.   2016للمجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي  

د رئيس قسم الممتلكات الجماعية، تم تناول  عضاء الحاضرين وكذا السيبعد ذلك وباتفاق مع السادة اال

ال تهيئ  انتظار  النقط الجاهزة، في  بالترتيب،  المتطلبة  بالدراسة،  تلك  نقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا 

 مسطرة  تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 

 دول اعمال الدورة كاالتي: وفق الترتيب المضمن في ج وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  

 الفنا. .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع  35
 

في بداية مناقشة هذه النقطة  وبعد تمكين السادة االعضاء من مشروع قرار تنظيمي جماعي يقضي  

خل السيد تدخل السيد  ير، وحيث تبين من خالل تدبمنع تنظيم المعرض بساحة جامع الفنا المرفق  بهذا التقر

الطابع التراثي والتاريخي للساحة    رئيس قسم الممتلكات الجماعية ايجابيات هذا القرار من حيث الحفاظ على

الثقافي    البعد  على  بقوة  زحفت  التي  المحضة  التجارية  الصورة  واستبعاد  والسياحي  الجمالي  الرونق  وكذا 

 الحضاري.

على تبني مشروع القرار التنظيمي موضوع النقطة المرفق بهذا   على ذلك، فقد ابدت اللجنةوتأسيسا   

 التقرير . 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 نائب رئيس اللجنة                                
 عبد االله الغلف                               
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                                                                         اململكة املغربية 

 وزارة الداخلية              
 والية جهة مراكش اسفي       
 اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش      

 املديرية العامة للمصال          

 قسم املمتلكات اجلماعية          

  العـــمليات العقــــــــارية مصلـــــــحة          

 . .....بتاريخ  ..... رقممجاعي  تنظيمي مشروع قرار 
 يقضي مبنع تنظيم املعارض بساحة جامع لفنا 

 
 ان اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش.     

القانون التنظيمي رقم  بتنفيذ    2015يوليوز    7)  1436من رمضان    20الصادر يف    1.15.85بناء على الظهري الشريف رقم    -
 . تاملتعلق ابجلماعا 113.14

الشر  ▪ الظهري  على  رقم  بناء  يف     195-7-1يف  القعدة    01الصادر  رقم  2007نونرب    30)   1428ذي  القانون  بتنفيذ   )
 املتعلق جبباايت اجلماعات احمللية .  06.47

رقم   ▪ املرسوم  على  يف    441-09-2بناء  العمومية    2010يناير    03)    1431حمرم    17الصادر  للمحاسبة  نظام  بسن   )
   ية وجمموعاهتاللجماعات احملل

( املتعلق ابإلحتالل املؤقت االمالك العمومية  1918نونرب    30)   1337من صفر    24الظهري الشريف الصادر يف    وبناء على ▪
 كما وقع تغيريه وتتميمه، 

 املتعلق ابألمالك البلدية. ( 1921اكتوبر   19)   1340من صفر    17وبناء على الظهري الشريف الصادر يف  ▪
ا  ▪ الظهري  على  الصادر يف  وبناء  اإلعالانت  1938أبريل     6)  1357  من صفر   5لشريف  بواسطة  اإلشهار  بتنظيم  املتعلق   )

 واللوحات واإلعالمات والشعارات. 
احتالل امللك  ( يتعلق مبنح بعض الرخص يف  1949نونرب    14)    1369من حمرم     22وبناء على الظهري الشريف الصادر يف   ▪

 العمومي البلدي، 
ا  ▪ الظهري  الصادر يف  وبناء على  العمومية  1953يناير    19)   1372األوىل  مجادى    3لشريف  الطريق  املتعلق ابحملافظة على   )

رقم   الشريف  ابلظهري  وتعديله  تتميمه  مت  واجلوالن كما  السري  الثانية    25بتاريخ    1.59.277وشرطة    26)   1379مجادى 
 . 1970يناير   1389من ذي القعدة    23بتاريخ    1.69.89( والظهري الشريف رقم 1959دجنرب  

رقم  وبناء   ▪ املرسوم  يف    2000مايو    4بتاريخ    2.99.1123على  الصادر  الشريف  الظهري  بتطبيق  صفر    24الصادر  من 
 ( املتعلق ابإلحتالل املؤقت األمالك العمومية . 1918نونرب   30)  1337

لقائيا  د الشروط اليت تنفذ هبا ت (  حول حتدي  1980ماي    26)   1400رجب    11بتاريخ    2.78.157رقم  وبناء على املرسوم   ▪
 التدابري الرامية إىل استثبات االمن وضمان سالمة املرور والصحة واحملافظة على الصحة العمومية. 

ضرائب والرسوم واحلقوق والواجبات  احملدد لنسب وأسعار ال  2008ماي    19بتاريخ    6وبناء على القرار اجلبائي احمللي عدد   ▪
 ما مت تعديله وتتميمه. اجلماعة احلضرية ملراكش كاملستحقة لفائدة ميزانية 

 وتبعا ملداوالت اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر .......................  ▪
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 :يقرر مايلي

 االول فصل  ال
 .  و املعارض كيفما كانت طبيعتها بساحة جامع لفنا و ابملنطقة احمليطة هبا مينع تنظيم مجيع التظاهرات 

 : الفصل الثان 
نفيذ هذا القرار اىل السيد املدير العام للمصاحل اجلماعية والسادة رؤساء االقسام واملصاحل اجلماعية والسلطة احمللية كل يف  يعهد بت

 دائرة اختصاصه  . 
 

 

 

 

 

 أأسفي عامل عامةل مراكش وايل هجة مراكش         اجمللس امجلاعي ملدينة مراكش   رئيس            
 

 

 

 

 

 مراكش بتارخي .............                                 ......... مراكش بتارخي ....           
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 لمراكشرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

اللجنة، فالقرار موضوع النقطة يتعلق بمنع اقامة المعارض بساحة جامع الفنا،  بعد االستماع لتقرير  

ال  وكما تعرفون  للقيام بمعارض على ان هذا االمر كان جاري به العمل في  هناك مجموعة طلبات من  تجار 

 السابق وقد نختلف في تقديره سواء المجلس او السلطة. 

هو   المجلس  انظار  على  الموضوع  فعرض  خصوصيات  وبالتالي  على  حفاظا  العملية  هذه  لوقف 

اقامة المعارض في جميع الساحا انه يمكن  اكش باستثناء ساحة  ت المخصصة لذلك بمدينة مرالساحة على 

 جامع الفنا. 

 بــــاب المناقشــــة مفتـــــــوح. 

 على التصويت.  القرار التنظيمي موضوع النقطة  فاني أعرض نظرا لعدم وجود اي متدخل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

149 
 

 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

150 
 

 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

151 
 

 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

152 
 

تشير:  ملحوظة الساعة  وكانت  والصالة  الغذاء  وجبة  لتناول  الجلسة  الزوال    توقفت  بعد  الواحدة  استأنفت   والى 

  الجلسة أشغالها على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

 لمراكشرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

والمرتبطة باللجنة االدارية للتقييم وهي    أخرناها في بداية هذه الجلسةبالرجوع الى النقط التي كنا قد  

    كاالتي: 

 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016عمال الدورة العادية لشهر ماي  من جدول اثامنة والعشرون  ال النقطة

الطـرق   حدود  تخطيـط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  العامة املو

وطريق الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  للسيـارات  موقف  الضو   إلحـداث  دار 

 نة وكذا الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها.بمقاطعـة املدي

فان هذه األخيرة لم تبث  أن بلغني اآلن خالصة عمل اللجنة االدارية للتقييم، بالنسبة لهذه النقطة وبعد  

   فيها، وأجلتها الى األسبوع المقبل، وبالتالي سنؤجلها الى الجلسة الموالية.

 

 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016لدورة العادية لشهر ماي  من جدول اعمال اوالعشرون  التاسعة   النقطة

التابعة   االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  البث 

للرسم العقاري رقم   املنتمية  الجماعي  الس  TF7807/Mللملك الخاص  ادس وطريق املتواجدة بملتقى شارع محمد 

 تحناوت.  

الموضوع، فالجهة    اصيل بخصوص هذاهذه النقطة الى الجلسة المقبلة، فما زالت هناك تف  تؤجل كذلك

العارية  ال نعر  فإننا بالرغم من مصادقتها على مقرر االقتناء،   البقعة األرضية  بالضبط  هل هذه  ي أم  تكفف 

المساحة تلك  من  أكثر  الى  تحتاج  سندأنها  أننا  بمعنى  معها  ،  واالج  سياراتمحطة  خل  يتم  رة،  لم  بالتالي 

متر التي قيل لنا عنها من طرف القسم أم سنضيف    4800تزويدنا بالجواب الشافي وال نعرف عدد األمتار هل  

   الممتلكات الجماعية سيتكلف بالموضوع. قسمالسيد رئيس   شيئا آخر، لذلك سنؤجلها الى األسبوع المقبل، و

 :(12/05/2016)جلسة تاريخ  2016ر ماي ة لشه جدول اعمال الدورة العاديمن الثالثون  النقطة

الشبيبة  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  الخاص بخصوص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  البث 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

الخاص   نريد معاوضته مع الدولة الملك   فإننا  ، بخصوص المشتل الجماعي الذي يضم عشر هكتارات

طريقضافباال الى  الكولف"   ة   " بجانب  هذا  أخرى  في  النهائي  رأيهم  يبدو  لم  الدولة  أمالك  ممثلي  لكن   ،

 لالستشارة . وطلبوا التأجيل الموضوع 

موضوع هذا المشتل لدينا عالقة به ألنه ستقام به محطة للطاقة الشمسية هي األولى لذلك البد أن  

الموضوع   هذا  اذن  العقار،  هذا  المنحرر  الجلسة  الى  يؤجل  أمالكذلك  تتشاور  ريثما  في  قبلة  الدولة  ك 

   الموضوع. 
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 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الواحدة و الثالثون   النقطة

افقة على نزع ملكية العقار املشيد على جزء منه نادي البحر االبيض املتوسط والتخلي ع ن الدراسة واملو

 تستلزمه العملية من منفعة عامة. ة املرتبطة به ملا الحقوق العينية العقاري

فيه، وقيل ان االمر  ه البث  يتم  لم  الموضوع كذلك  الوالي  ذا  السيد  الى استشارة وتوافق مع  يحتاج 

  ولكن لدينا اشارات على ثلي "كلوب ميد"، وهذا أمر معقول، فنحن لم نتواصل مع ممثلي الفندق بعد  ومع مم 

يريدوا أن يحددوا ثمنا ولكن الوالية تقول أن هذا الموضوع   ، فهم لمذه المسطرةكننا أن نمشي في هأنه يم

هذه  وفتح "جامع الفنا" من جديد في  فبصراحة لدينا ارادة انهاء هذا الملف يؤجل الى حين أن يصبح ناضجا،  

ك فهذه  ا سنعرضه على المجلس، لذلوبعدهالمنطقة وأن تعود الى أصلها، سنقوم بمشاورات في هذا الشأن  

 . لالستشارة  الى دورة الحقة النقطة تؤجل
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 : (12/05/2016)جلسة تاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الثانية والثالثون   النقطة

ج  جماعية  مجزرة  إلحداث  املخصصة  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو بمنطقة الدراسة  ديدة 

 الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. لي عنها وعن املسار والتخ

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

  البرمجة لقراءة  والشؤون المالية والكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية 

 بخصوص هذه النقطة. جنة  التقرير الذي أعدته اللص ن

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة   السيد عبد االله الغلف
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          المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

في جدول بناء على   المدرجة  النقـط   اطار تحضير  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات 

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  عدد،  2016  أعمال  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على   بتاريخ   10174  وبناء 

الم  26/04/2016 اللجنة  بالميزانية والشؤون  للحضور والمشاركة في اشغال  يومينكلفة    المالية والبرمجة على مدى 

يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   اجتماعاتها  اولى  المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بد  ع   بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد   الساعة 

 كاالتي:   اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها   رئيساالله الغلف نائب 

ارضيتين    .7 قطعتين  عن  عبارة  وهي  مراكش   لفائدة جماعة  الساخي  السيد مصطفى  من طرف  ممنوحة  هبة عقارية  في  البث 

   طعة املنارة. ع الكائنة بنفوذ تراب مقامتر مرب 5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777منتميتين للصكين العقاريين عدد 

ملصطفى الشكدالي وحسني الزروالي لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن  البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيدين ا.  8

 . الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز  04/187756قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد 

في هبة عقارية ممنوحة من ط  .9 فائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من قطع ارضية   رف شركة "دنيا الفنادق" لالبث 

 /م متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص إلنجاز طرق التهيئة. 8724و  04/52494لصكوك العقارية عدد منتمية ل

بروموسيون  10 "دوجا  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة  لفائ  DOUJA PROMOTION.البث  دة جماعة مراكش وهي  " 

 . عن بناية مخصصة لغرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكش عبارة

العقاري  .ا11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  بامللك    M/11044ملو

 . العام الجماعي 

افقة على تعيين شوارع متواجدة بتراب جماعة مراك 12 من    81ماعية  طبقا ملقتضيات املادة  ش ضمن األمالك العامة الج.املو

 :تعمير ويتعل االمر بما يلي املتعلق بال 12.90القانون 

 شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.

ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية الترحيل  مع  ملتواجدة بالسوق الجماعي  .البث في عملية ايجار املحالت التجارية ا 13

 . القيمة اإليجارية البث في 

 .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. 14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسل15 صص حسب تصميم التهيئة مللعب  بالحي الجديد املخ  2طانت  .املو

 .2016مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر بناير وذلك لبناء مسجد تبعا 

جليز 16 بمقاطعة  االزدهار  بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة     .املو

 . قان بهذا املسجدكمرفق للوضوء وساحة يلح 

افقة على اعادة تخصيص حضا.17  .نة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصاتاملو

الرياض ي  18 املركب  من  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  في كناش  النظر  .اعادة 

 ي. سيدي يوسف بن عل

التحم19 كناش  في  التجارية  .البث  املحالت  باستغالل  املتعلق  املركب  الت  من  املستخرج  الثاني(  )الشطر  التجاري  باملركب  املتواجدة 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي. 

 الحي املحمدي..اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري  20
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م21 املتخذ .الغاء  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  ابريل    قرر  لشهر  العادية  الدورة  تغييـر   2015خالل  على  باملوافقة  والقاض ي 

مبلـغ   قيمـة  في  النظـر  اعـادة  مع  املحمدي  الحي  العصري  التجـاري  املركـب  من  االول  بالطابـق  املتواجدة  االداريـة  املكاتـب  تخصيص 

التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـت للمحـالت املذكـورة علالتفوي املتعلق بتفويـت املحالت التجارية واملكاتب  ى ضـوء  التحمـالت  ـاش 

 باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة. 

حدو 28 تخطيـط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  إلحـداث  .املوافقة  العامة  الطـرق  للسيـارات  د  موقف 

بعرصـة العقارية    مبنـى على طبقـات  العينية  الحقوق  املدينة وكذا  بمقاطعـة  الضو  دار  الفطواكي وطريق  ملتقـى شارع حمان  املعـاش 

 املرتبطة بها. 

املقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االر 29 التابعة للملك الخاص  .البث في معاوضة عقارية بمدرك: بناية  الجماعي  ضية 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mاملنتمية للرسم العقاري رقم  

بالحي 30 والرياضة  الشبيبة  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  .البث 

 الشتوي.  

افقة 31 شيد على جزء منه نادي البحر االبيض املتوسط والتخلي عن الحقوق العينية  على نزع ملكية العقار امل   . الدراسة واملو

 تلزمه العملية من منفعة عامة.العقارية املرتبطة به ملا تس 

افقة على نزع ملكية القطع االرضية املخصصة إلحداث مجزرة جماعية جديدة بمنطقة املسار والتخلي عن32 ها  .الدراسة واملو

 رتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. وعن الحقوق العينية امل

افقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية ا34  لعقارات املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة. .املو

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا. 35

 . 2016السنة املالية  بعض فصول امليزانية برسم  .تحويل اعتمادات 38

 ملركب التجاري الزهور. .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد با45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة. 46

 ئدة مستغليها.الجماعي بالحي الشتوي لفا.البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص 47

  .2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55

 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 الصمد العكاري. عبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد

 

 ادة : ـاالجتماع مـن اعضاء المجلس الس شارك في  ▪
عبد   رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  المصطفى احمد  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح 

 الوجداني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
 

 ارية السادة: اطر الجماعة بصفة استش كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  : الخطيب عبد الكريم 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :  عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 
 خاص متعاقد مع الجماعة لوكيدي مهندس طوبوغرافي  كما شارك السيد سمير 
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هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل

الدعوة، واشارته   تلبية  لهم  إلى تعرضه لكسر بسبب حادث  شاكرا  اللجنة راجع  السيد رئيس  إلى أن غياب 

مع العام  دول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجذكر بالنقط المدرجة في ج  عرضي متمنيا له الشفاء العاجل ، 

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.   2016للمجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي  

بعد ذلك وباتفاق مع السادة االعضاء الحاضرين وكذا السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية، تم تناول  

بالترتيب انتظبالدراسة،  النقط الجاهزة، في  النقط االخرى الجتماع الح ،  تهيئ  المتطلبة  ار  تلك  ق وخصوصا 

 مسطرة  تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 

 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

وافقة على نزع ملكي32 بمنطقة املسار والتخلي عنها إلحداث مجزرة جماعية جديدة ة القطع االرضية املخصصة .الدراسة وامل

 وعن الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

 
الجماعية   الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  تدخل  حيثياتها،  على  ولالطالع  النقطة،  مناقشة  بداية  في 

السا المجلس  أن  على  مقرر  ليوضح  على  وافق  قد  كان  تقدر  بق  األرضية  القطع  من  مجموعة  ملكية  نزع 

وع اتضح هكتارات إلحداث سوق السمك بالجملة، وبعد استشارة الوكالة الحضرية في الموض  5مساحتها ب  

أن هذه القطع األرضية مخصصة، طبقا للمقتضيات التعميرية وتصميم التهيئة، إلنجاز مجازر جديدة لمدينة  

إلغاء هذا المقررمراكش،   بالمدينة  لذلك تم  القطاع مؤخرا  أنه نظرا للمشاكل التي عرفها هذا  ، مضيفا على 

السالمة الصحية أصبح ضرورة ملحة، لذلك  فإنشاء مجازر جماعية تتوفر على معايير تقنية مالئمة وشروط  

مؤك المذكورة،  األرضية  القطع  ملكية  نزع  مسطرة  في  البث  هو  اللجنة  من  جميع  فالمطلوب  أن  على  دا 

 المتعلقة بهذه النقطة متوفرة بما فيها مبالغ التعويض المحددة من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم. المعطيات 

التو  لهذه  االستماع  وبعد  لمجزرة  وعليه،  الملحة  الحاجة  االعضاء  للسادة  تبين  وحيث  العامة،  طئة 

الص السالمة  كافة شروط  تراعي  بمدينة مراكش  تليق  المتعارف عليها، ولتفجماعية  التي  حية  المشاكل  ادي 

عانى منها القطاع مؤخرا، فقد ابدت اللجنة موافقتها  على نزع ملكية القطع األرضية المذكورة في البطاقة  

حداث مجزرة جماعية جديدة بما فيها مبالغ التعويض كما تم تحديدها من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم  ادناه إل

 المجلس بكافة المعطيات المتعلقة بهذه النقطة. لسادة األعضاء خالل دورة على أساس تزويد ا
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  جديدة بمنطقة المسار ارضية إلحداث مجزرة جماعية  قطع ملكية نزع بخصوص  تقنية بطاقة

رقم  

 القطعة
 مشتمالت العقار المالكين أو المالكين المحتملين المساحــة المراجع العقارية 

 فيظ عدد  مطلب التح  1

39943/04 

 زبيدة العمري س  40و ار  08
 ) تعرض كلي في اسم ورثة صالح بن محمد الشعبي( 

 الرحماني( ) تعرض كلي في اسم ورثة فاطنة كرموح بنت محمد 

 نخلة كبيرة.  -

 مطلب التحفيظ عدد   2

39654/04 

 مختار العمري  س  26ار و  11
 39345/04تعرض كلي ومتبادل مع مطلب التحفيظ رقم  -

 نخلة كبيرة .  12-

 مطلب التحفيظ عدد   3

39645/04 

 الحاج ابراهيم العمري  س  85ار و  10
 39345/04تعرض كلي ومتبادل مع مطلب التحفيظ رقم  -

 تسعة نخالت كبيرة.  -

 صك عقاري عدد   4

106839/04 

المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمراكش  س  43ار و  78

 تانسيفت. 

ولة مصلحة  الرتبة األولى من طرف الدن رهن رسمي مـ -

    التسجيل والتنبر

 نخالت كبيرة   10 -

 شجرة رمان ميتة. -

 

 مطلب التحفيظ عدد   5

38556/04 

 صالح مستاش بن الحسين  - س  52ار و  15

 علي مستاش بن الحسين  -

) تعرض من طرف ورثة عائشة بنت صالح  ومن معها  -

 مطالبين بكافة الملك(. 

 ة  نخلة كبير -

 شجرة رمان ميتة. -

 

 صك عقاري عدد   6

74891/04 

والبناء لمراكش  المؤسسة الجهوية للتجهيز  س  95ار و  83

 تانسيفت. 

 نخالت كبيرة.  02 -

 شجرات تين.  02 -

 شجرة رمان ميتة. -

 شجرتين مختلفتين.  02 -

 بئر مهدمة وصهريج.  -

 مطلب التحفيظ عدد   7

38560/04 

 اش بن الحسين صالح مست - س  28ار و  10

 بن الحسين  علي مستاش -

 هنية مستاش بنت الحسين.  -

ابريك بن اعمارة ومن معها مطالبين تعرض السيدة زينب بنت  -

 بكافة الملك. 

 شجرة رمان ميتة. -

 ورثة اوالد بن قاسم.  - س  04ار و  08 غير محفظ  8

 ورثة أحمد بن اليزيد.  -

 ورثة حسن بن أحمد.  -

 ورثة مبارك أحمد.   -

 ورثة العربي أحمد.  -

 رثة مباركة بنت اليزيد. و -

طولي من نبات   متر 02 -

 الصبار. 

 مطلب التحفيظ عدد   9

37407/04 

المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمراكش   - س  37ار و  52

 تانسيفت 

 ابي طبول ماماح. -  
 فاطنة بنت أ حمد بن اليزيد.  - 

تسجيل والتنبر على الرهن الرسمي من طرف الدولة مصلحة ال -

 الجهوية للتجهيز والبناء بمراكش لحقوق العائدة للمؤسسة كافة ا

 أشجار مختلفة. 05 -

 مطلب التحفيظ عدد   10

37175/04 

المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمراكش   - س  44ار و  19

 تانسيفت. 

تعرض من طرف السيد العربي بلكريصة ومن معه مطالبين  -

 ذكور.بكافة الملك الم

 أشجار مختلفة. 02 -

 مطلب التحفيظ عدد   11

39345/04 

  23هكتــار  03

 س  22آر 

المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمراكش   -

 تانسيفت. 

 نخلة كبيرة.  30 -

 نباتات مختلفة. 02 -

 شجرة رمان ميتة. -

 شجرة زيتون.  01 -
 



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

159 
 

   مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

ة، ولمزيد من التوضيحات، الكلمة للسيد هشام بل الحوتي رئيس قسم الممتلكات  اللجنعد االستماع لتقرير  ب

 الجماعية. 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  السيد هشام بل الحوتي

االنتدابية   الفترة  في  مراكش  لمدينة  الجماعي  للمجلس  سبق  انه  اذكر  ان  اريد  النقطة،  لموضوع  بالنسبة 
ملكية عقارات الحداث وانجاز سوق للسمك بالجملة في الموضع ذاته، غير ان  ان اتخذ مقررا يقضي بنزع  السابقة  

مليون درهم مما   30كانت مرتفعة وتناهز    هذا المشروع لم يكتب له الخروج لحيز الوجود بسبب ان مبالغ التعويض
صة حسب  ت تلك البقعة االرضية مخصجعل من المجلس تغيير والبحث عن موضع بديل للمشروع بالمحاميد. وبقي

 تصميم التهيئة الحداث مجزرة جديدة. 

االرضية   بالبقعة  التخصيص  حول  بمراكش  الحضرية  الوكالة  مصالح  مع  االستشارة  تمت  ان  سبق  وقد 

ة  النقطة عند تهيئ الملف القانوني لنزع الملكية في المرحلة السابقة، وقد وافتنا الوكالة بان البقعة االرضي   موضوع 

 يدة. مخصصة الحتضان مجزرة جد

عدة   تعاني  الحالية  المجزرة  لكون  الجديد  المشروع  تفعيل  يتم  ان  المجلس  مكتب  ارتأى  عليه،  وتأسيسا 

 لمسطرة نزع الملكية.  المشاكل واالختالالت وبالتالي اللجوء

لة بعملية نزع  وعليه فمعطيات التقنية واردة في تقرير اللجنة وهي نفس القطع االرضية التي كانت مشمو

حداث سوق السمك بالجملة بمنطقة المسار على ان اللجنة االدارية للتقييم المنعقدة اليوم قد حددت مبلغ   الملكية ال

 درهم للمتر المربع الواحد.    250,00

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي   السيد محمد العربي بلقائد  

 بــــاب المناقشــــة مفتـــــــوح. 

 عضو المجلس الجماعي  داني المصطفى الوج

الملكية   بنزع  الخاصة  التعويض  مبالغ  بخصوص  ها  ناقشنا  التي  النقطة  تشبه  علينا  المعروضة  النقطة 

صة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة غير انها تختلف من حيث مبلغ التعويض والذي حدد  العقارات المخص

  120بع و حددت اللجنة كذلك   درهم للمتر المر  250ة في  مجزرة جماعي  إلحداث في هذه القطع االرضية المخصصة  

 بنية تحتية مجهزة.درهم بالنسبة للقطع المتواجدة بسوق الجملة للخضر والفواكه علما ان الموقع به  

وبالتالي اتساءل عن المعايير المعمول بها والسبب في عدم تقييم البقعة االرضية الخاصة بتوسيع السوق  

 درهم .  250لغ  الخضر والفواكه بمب

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  العربي بلقائد السيد محمد 

ل ان  بحيث  التعويض  مبالغ  لتقييم  المعايير  تحديد  في  ان  هناك صعوبة  ارضية خصوصياتها على  قطع  كل 

 السيد رئيس القسم لم يكن متواجدا اليوم في لجنة التقييم االدارية. 

 هل من متدخل في الموضوع؟

 على التصويت.  نقطة ال فاني أعرض د اي متدخل، نظرا لعدم وجو
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 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  السادسة والثالثون   النقطة

افقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل االموات املسلمين.   املو

 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016ة العادية لشهر ماي  من جدول اعمال الدورالسابعة والثالثون   النقطة

افقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق    . املرض ى والجرحى نقلاملو

 

 مراكشل رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

النقطتين موحدتان من حيث  رلذا  ،  الشكل  هاتين  نائب  الغلف  االله  السيد عبد  اللأطلب من  جنة  ئيس 

 النقطتين. ب  المتعلقينتالوة نص التقريرين الشؤون المالية والبرمجة المكلفة بالميزانية و

 

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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   37  – 36: ذات الرقمينتان النقط                            المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 ريـــر اللجنــة المكلفـة بالمرافق العمومية والخدمات تق

 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  عد2016جدول  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على  وبناء    9863د  ، 

عمومية والخدمات، عقدت اللجنة  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالمرافق ال  2016/ 04/ 21بتاريخ  

على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى   04/2016/ 27المذكورة اجتماعها يوم االربعاء  

لدراسة نقط مدرجة  بوحنش رئيس اللجنة وذلك    بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد ابراهيم

 كاالتي :   2016ال الدورة العادية لشهر ماي في جدول اعمالها والمرقمة في جدول اعم

ابريل  22 لشهر  العادية  الدورة  خالل  متخذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  الغاء  بين    2012.  شراكة  باتفاقية  واملتعلق  

مر  ملدينة  الجماعي  والريااملجلس  الشباب  ووزارة  وتنشيط  اكش  تدبير  حول  للسباحة  امللكية  والجامعة  باب  ضة  املغطى  املسبح 

 الخميس. 

 .البث في طريقة تدبير مرفق موقف السيارات املبني على طبقات بعرصـة املعـاش.27

افقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل االموات املسلمين. 36  . املو

افق37  مراكش تدبير مرفق نقل املرض ى والجرحى.  ة على استرجاع مجلس جماعة . املو

 اسة واملوافقة على النظام الداخلي الخاص باستغالل املنتزهين الرياضيين الحي الحسني وسيدي يوسف بن علي. .الدر 44

 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 

 بد الرحيم الفيرامي. خديجة الفضي ، حفيظة مجدار ، عادل المتصدق ، ع 
 

 السـادة: ك في االجتماع مـن اعضاء المجلس  شار ▪

خليفة الشحيمي،عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي بن عال، عواطف البردعي، موالي عبد الحفيظ المغراوي، عبد  
 الغني دريوش. 

 
 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 االجتماعي   : رئيس قسم العمل عبد العزيز االمري
 الدراسات االستراتيجية :عن قسم التخطيط و   هنـد الكدالـي 
 : رئيس مصلحة شركة التنمية المحلية   محمد عرفة

 : رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن   رشيد بوزيتي 
 : عن قسم اعمال المجلس   سعد نجاي 

 : عن قسم اعمال المجلس   عادل الزرود 

  
رحب  االجتماع،  هذا  بالسا  فــي مستهل  اللجنة  رئيس  تلبية  السيد  اياهم على  الحاضرين شاكرا  االعضاء  دة 

والتي    2016الدعوة لحضور هذا االجتماع المخصص لدراسة بعض النقط الواردة في جدول اعمال دورة ماي  
 تهم اساسا تدبير بعض المرافق العمومية الجماعية قصد الدراسة في انتظار عرضها على المجلس للتداول. 
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افقة على استرجاع مج  .36  لس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل االموات املسلمين. املو

افقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل املرض ى والجرحى 37  . . املو
 

السيد رئيس  بخص   بالنظر لوحدة الشكل، ذكر  االتفاق على تدارسهما معا  تم  النقطتين، وبعد ان  وص هاتين 

حا انه سبق للمجلس الجماعي في دوراته السابقة ان تداول في الموضوع  جية النقاشات الماضية موضاللجنة بكرونولو

تعميق النقاش  وايضاح الصورة  وعرضهما من  االخيرة حيث تم تأجيل البث فيهما الى حين    2016ومنها دورة فبراير  

التجاوب مع   ي القطاع المفوض اليهم عنطرف مكتب المجلس في جدول اعمال دورة الحقة اعتبارا لتلكؤ المهنيين ف 

 مقترحات الجماعة. 

وللمزيد من االيضاح، اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيدة نائبة الرئيس المكلفة باالشراف على تدبير     

هذا   تدبير  في  عارمة  فوضى  وجود  حول  محورتها  الخصوص  بهذا  التوضيحات  من  بمجموعة  ادلت  والتي  القطاع 

ق بين االطراف المتعاقدة والفراغ القانوني  ضة عن سوء التدبير وصعوبة التنسي ة لإلشكاالت الجمة المتمخالمرفق نتيج

والواقعي الذي يفتح مجاال لتحكم الفوضى بهذا القطاع، مؤكدة على ان مسألة اعتبار مدينة مراكش كنقطة انطالق لنقل 

االشك رأس  هي  المسلمين  االموات  نقل  وكذا  والجرحى  جلالمرضى  عليها  يترتب  التي  الجماعة    االت  بين  االختالفات 

 قدين المستفيدين من حق االمتياز في هذا القطاع، حيث ثبت بالملموس وقوع مفاسد كبيرة نتيجة ذلك، منها : والمتعا

المستشفيات   - امام  م  وموتاهم  مرضاهم  نقل  من  القروية  للجماعات  المنتمية  المماثلة  النقل  سيارات  منع 

 والمصحات. 

 مين لمدينة مراكش . ن نقل بعض المرضى واالموات المنتنع سيارتي الجماعة ايضا مم -

تكريس االحتكار الذي تشتغل الشركات المتعاقدة في اطاره وممارسة اشكال من االبتزاز على المواطنين في   -

 حاالت المرض والموت. 

الشركات   - وبين  مراكش  بين مجلس جماعة  القطاع  لهذا  التدبير  هذهاختالف منطق  تشتغل    المتعاقدة، حيث 

وتمارس اشكاال من الضغط على المواطنين لتحصيل اكبر  المداخيل من    الشركات بالمنطق التجاري المحض  

خالل نقل المرضى واالموات فيما يعتبر المجلس ان القطاع ذو طبيعة اجتماعية ال ربحية  مما يتطلب التدخل  

 طن.  لتقريب هذين المنطقين لما فيه مصلحة الموا

ختلف الجماعات التي تمنع من النقل في هذا االطار  تتوارد على والية الجهة من طرف مكثرة الشكايات التي   -

 داخل مراكش بشكل تعسفي والذي استدعى عقد اجتماعات على مستوى الجهة لمناقشة هذا الموضوع. 

ار من اجل تعديل بعض  وجود ممانعة واضحة وعدم استعداد من طرف الشركات صاحبة حق االمتياز للحو  -

 ن اسباب الخالف والتي من شأن تعديلها حل عدد من االشكاالت . ول بكناش التحمالت والتي تعتبر مالفص

النائبة، الفوضى العارمة       وبعد االستماع للتوضيحات، وحيث تبين للسادة االعضاء، من خالل تدخل السيدة 

العالقا  توثر  وكذا  المرفقين  تدبير  يعرفها  وصاالتي  جهة  من  الجماعة  بين  والجماعت  هؤالء  وبين  االمتياز  ات  حبي 

عصيبة  اوقات  في  المرتفقين  اتجاه  المرفقين  مدبري  بها  يقوم  التي  االنسانية  غير  للسلوكات  واعتبارا  المجاورة، 

الوصية نفسيا، ونظرا لكون المرفقين يبتغى من وراءهما تقديم خدمة اجتماعية ذات انساني محظ، وحيث ان الوزارة  

لتأ بالقطاع  اللوجستيكيمهتمة  بالدعم  ومؤازرته  التحمالت هيله  كناشي  في  الوارد  التنظيمي  للمقتضى  وبالنظر   ،

مباشرة على  مالية  يرتب خسائر  ال  المرفق  هذا  واسترجاع  التعاقد  ان مسطرة فسخ  معا وحيث  للمرفقين  المنظمين 

 قد خلصت اللجنة الى الموافقة علىفملموسة من هذا التعاقد،  الجماعة باعتبار ان المجلس ليس له اي استفادة مالية  

استرجاع مجلس جماعة مراكش لتدبير مرفقي نقل المرضى والجرحى ونقل االموات المسلمين مع احالة هذه النقطة 

قرار  لتنزيل  المناسب  الوقت  واختيار  الجماعة  على  القانونية  تبعاته  وتقدير  الملف  هذا  لدراسة  مجلس  مكتب  على 

        .لمواطنين المتضررين من نتائجهاالسترجاع حماية لمصالح ا

         ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئـيس اللجنة                                                                                              
 بوحنش ابراهيم   
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  جماعيرئيس المجلس ال محمد العربي بلقائدالسيد 

م   المنازعات القضائية لتقدييدي رئيس قسم الشؤون القانونية وللسيد فتح هللا اليز   اآلن  أعطي الكلمة

المرفقتبعات  التوضيحات حول   قرار استرجاع  اتخاذ  المترتبة على  ألتمس من األعضاء    وبعدها،  القانونية 

 المحترمين االدالء بآرائهم بخصوص هذا الموضوع.  

 القانونية والمنازعات القضائية الشؤون رئيس قسم  اليزيدي سيد فتح هللا ال

ضرر،   هناك  االدارية  المسؤولية  اطار  شراء    الشركة  ألن في  في  خسارة  تكبدت  االمتياز  صاحبة 

وإذا أراد المجلس استرجاع المرفق والتخلي عن السيارات، وكما نعرف فالضرر يستوجب دائما التعويض،  

فعليه االمتياز  صاحبة  يعلل   الشركة  تع  أن  شاقراره  القانونليال  ألن  جميع    03-01  رقم  فيا  أن  على  ينص 

ن دائما في  فان السلطة التقديرية للقاضي تكو  كذلكالقرارات التي يتخذها المجلس تكون معللة، و اذا لم تكن  

 الشركة.  التي هي صالح الحلقة األضعف و

ابتدأت    العقدةويها الجماعة،  ا علاشترت خمس سيارات بمواصفات فرضتهفالشركة    ،في هذه الحالة

كايات  لمتمثل في شالجماعة تتوفر على السبب ووبالرغم أن ا،  2019ولن تنته اال في سنة    2014في سنة  

كاف و لكن هذا غير  يكون شفوياالمواطنين  أن  يعدو  إالال  يعتمد  ال  والقضاء  و   ،  الوثائق  ال  نحن  على  اآلن 

سحب كناش   تستوجب مصلحة العامة التي  الالضرر و للقاضيوضح ست  يالت  ألنها وسيلة اإلثباتنتوفر عليها، 

 . صالح الجماعةل تميل   التقديرية وستجعل سلطته التحمالت

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الصمد الهنيدي

منه وتتضرر  شائك،  الموضوع  هذا  األولى  ان  بالدرجة  المعوزة  الى  الساكنة  النظر  يجب  ال  كما   ،

إليجاد  مع المعنيين باألمر    التحاوريمكن  اذ    ،كذلك  نب االجتماعيالجا  بل البد من مراعاة  طفقالجانب القانوني  

 حل مناسب بالنظر لشكايات المواطنين من تدبير هذا القطاع.

ماعة  ن والجولمعوزلتي يتخبط فيها المواطنون االعديد من المشاكل ا  تواجدما أريد التأكيد عليه هو  

االسعاف سيارات  او  تتوفر على  بهذا  القيام  هو  االجتماعي دورها  الشركات  لعمل  من طرف  منعها  ظل  ،  في 

، لذلك فهذا دام هناك اتفاقية مع هذه الشركةما    جوانبه البد من التريث ودراسة الموضوع من جميع  فوعليه  

 كننا الغاء هذه االتفاقية.   الموضوع مهم للساكنة وكيفما كان الحال فإننا كمجلس يم

 عضو المجلس الجماعي حرالسيد محمد ال

ألق السيد  ثد  يكون  أن  يجب  أنه  وقلت  البداية  في  دائما رت مالحظة  حاضرا  القانوني  القسم  ،  رئيس 

الفصل  اآلن  أتوفر   التحمالت واذا تفحصنا  الغاء    23على كناش  تم  اذا  أنه  بندا واضحا ينص على  منه نجد 

  400.000حدة  كلفت كل وا  سيارات اسعاف  االتفاقية يجب تعويض الشركة، فهذه األخيرة استثمرت خمس  

مجموعة   ولديها  عاملة  يد  وتشغل  استطاع درهم  في  كان  واذا  المصاريف،  تعويض    ةمن  شركة  الالجماعة 

أنبذلك  سنكون جد سعداء  ف نريد  الخدمة شريطة    ألننا  الجماعة هذه  تواجه حكما تسترجع  ، ألن اقضائي  أال 

  23السيد الرئيس قراءة الفصل    من  جاوز مليارين، لذلك ألتمس التراجع على حق االلتزام سيفرض دعيرة تت

، واذا أرادت الجماعة استرجاع هذه الخدمة واستطاعت ذلك ه خطورة كبيرة على مالية الجماعةألن في بتأني  

 . هذه الخدمة  تلتزم بتقديم شركة وأن لاأن توفر المداخيل وأن تعوض ليها عيجب ف
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 لس الجماعيعضو المج السيد عبد الفتاح رزكي 

  ألن ذلك   ، مليارينسارة نحو  قدة بعد ثالث سنوات وتفادي خذه النقطة حتى تنتهي العأقترح تأجيل ه

، فنحن لم نعد نريد مثل هذه القرارات االنفرادية التي  "أفلمار" شركة  سيطرح العديد من المشاكل على غرار  

   .المواضيع األخرىغيرها من "أفلمار" و عانت منها شركة 

  المجلس الجماعيرئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 

نناقشه، فهل تفهم ما   فيما  القرار االنفرادي    معنى أنا ال أريد أن أجيب أحدا، ولكن لم أفهم أين هو 

على   معروضة  القضية  أن  الحال  و  انفرادي  قرار  يقال  فكيف  رزكي؟  الفتاح  عبد  السيد  االنفرادي  القرار 

 المجلس.

 ضو المجلس الجماعيع السيد عبد الفتاح رزكي 

  ألنه ستتم اضافة مليارين   ، األموال سيدي الرئيس  تبذير أمر جيد، لكني أقصد    انفراديا، هو ارا  قر  ليس

 . على تسديدهاالجماعة غير قادرة و"أفلمار"  شركةتتعلق ب  أخرى على سبعة أو عشرة ماليير  كدعائر

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش 

ن متفقون  الثاني اتجاه المواطنين، وبالتالي نحه الطرف  جماع على الضرر الذي يخلفبه اشفعال هناك  

نا  االشكال يطرح بالنسبة لمتابعة الجماعة قانونيا، وأنا أقول أنه مهما كلفلكن  ،  على ضرورة وضعه عند حده

قوم به معهم،  ، فأي تفاهم سن حضرت لحاالت تم فيها حمل السيوف  ركة، فقد شاألمر فالبد من تصفية هذه ال

استرجاع هذه  فال مانع عندي في دفع هذا المبلغ و  2.000.000االسعاف الخمس هو    ن سياراتفاذا كان ثم

شتكي،  كرامة المواطن، فالمجلس االقليمي للحوز يشتكي، والجهة ت  الحفاظ علىالخدمة من طرف الجماعة و

  ألشخاص من ا  وعة، فهناك مجمهتباثيمكننا انون يشتكون فما الذي ال كذا المواطوالجماعات القروية تشتكي و

كناش التحمالت    متأكد أن الشركة أخلت بمجمل بنودأنا  والجماعة لديها خبراء ومحاميين،  وكتابيا،    راسلوا

خالل بمجموعة  ، وبالتالي فالجماعة تتوفر على األدلة المتمثلة في االنالقانو من اختصاص رجال وإثبات ذلك  

وعة من الجهات وأخيرا مهما كلفنا األمر فإننا مستعدون مجمإلضافة الى شكايات من  ، بامن البنود والفصول

 لتحمل النفقات. 

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف

وال األبعاد  بمجموعة من  النقطة  النقاش مستفيضا، وأحطنا  اللجنة كان  انعقاد أشغال  ،  ارباتمقأثناء 

واعتبارا كذلك لكون الشركات التي رست عليها الصفقة    ذه الخدمة هي اجتماعية محضة، ن هكوواعتبارا ل

هي شركات مواطنة، واعتبارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كان النقاش متجردا، ومن خالل توصية  

الكل كان   فان  ا  متفقااللجنة  اجتماعية وكان من  على أن هذه  لهذه    اكشمر  جماعةفوتتها    الخطأ أنلخدمة 

 االحترام لمن اتخذ هذا القرار. مع كامل التقدير و  الشركات

الشركة    متمثل في أنان االشكال سيدي الرئيس هو أنه فعال وكما جاء على لسان بعض المتدخلين  

 ألن   جدوى،عها دون  السعاف، كما أن الجماعة تحاورت مقامت بمجموعة من االستثمارات تتعلق بسيارات ا

،  لفض هذا النزاع  مسطرة القضاء كبرأيه وباستثماراته، ويبدو أنه في النهاية سيتم سلمسك مت الطرف اآلخر 

وأنا أقترح اللجوء الى مسطرة التحكيم على أساس " ال ضرر و ال ضرار" وأن نستحضر المصلحة العامة  

تنويرنا في    الجماعي يمكنهم  في المجلسللمواطنين، فالسادة المختصون سواء كانوا أعضاء في المكتب أو  

هذا الباب من الناحية القانونية، كذلك البد من تصحيح معلومة لألعضاء المحترمين فحينما نقول أن الجماعة  
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سوف تسترد هذا المرفق فإننا ال نحكم على الطرف اآلخر بالخسارة بل بالعكس هو استثمار لهذه الشركات  

النتمنى أن  و  على استثمارهاالتي أحييها   الذين لديهم سيارات االسعاف  جميع األشخاص  ذاتيين والمعنويين 

يستثمروا   أن  والجرحى  المرضى  ونقل  الموتى  ب في  لنقل  الرقي  قصد  أسطولهم  الخدمة تجديد  التي    هذه 

كذا سكان الجهة، وبالتالي سيدي الرئيس فان التوصية  األخيرة للجنة  يستفيد منها المواطن المراكشي وس

وقوف على تقدير األضرار، كما أن عرضكم  هذه النقطة  في الالصالحية     بكم الموقر واسع لمكتبأن    أوصت

المجلس   االنفراديعلى  القرار  فرضية  أن  موجودة  يثبت  كل فإنكم  بالتالي  و   ، غير  في  األعضاء    تشركون 

محمد الحر    و المحترماال أن نحييكم عليه سيدي الرئيس، كذلك السيد العض  صغيرة وكبيرة، وهو أمر ال يمكن

تقديره  ا حينم مليارين فان هذا  تكون هناك  س ، وحينما  تحدث عن  القضائية  السلطات  الملف على  يتم عرض 

الروية في  األمر يحتاج الى نوع من الحزم و  معطيات أخرى ونقاش آخر ودفعات أخرى، وبالتالي أقول أن

يدهم بالمعطيات  ووتز أ بإقامة الحجة  ر وأن نبد، وأن يطلب السيد العمدة من هذه الشركة الحضوذاته  الوقت

نؤكد على أن هذه السيارات واالستثمارات التي قامت بها هي قيمة مضافة لمدينة مراكش وقيمة  كما  كاملة  

الشركات   يحكم على هذه  لن  فانه  المرفق  هذا  الجماعة  ألنه حينما ستسترجع  كذلك،  الشركات  لهذه  مضافة 

عة من الزبائن، وبالتالي فهذا المعطى نتكلم فيه  يتوجه لها مجمو  ومستشفياتبعدم العمل ألن هناك مصحات  

بتجرد وال نستحضر فيه النقاش السياسي المحض أو غير ذلك، وانما نستحضر فيه "تمراكشيت وتمغربيت  

 ديالنا" ودفاعنا عن المستضعفين ال أقل وال أكثر. 

 عضو المجلس الجماعي السيد يوسف أيت رياض

الرئي نحن  سيدي  قراركم س  من  بخصوص    نؤيد  مجموعة  نلمس  اآلن  فتئنا  ما  ألننا  النقطة،  هذه 

 االجراءات التي تخلق نوعا من التوازن على مستوى مدينة مراكش، فهناك فئة ال ينظر اليها أحد. 

ريد  وسبع مليارات، فان من ي ييروحينما أسمع مليارين وعشر مالسيدي الرئيس بالنسبة للغة األرقام 

الحقيقي    والتبذيررف كيف يوظفها، فنحن نعرف فيما صرفت وأين صرفت  ل األرقام يجب عليه أن يع استعما

للمال العام نحن نعرفه والكل يعرفه، فأنا ال أصادر حق االخوان في ابداء أراءهم ولكن كلفة اصالح أي شيء  

أ الطرف  التجإن  ها، وال قدر هللا  يعلم بحال  هي موجودة، وهذه الكلفة ال تخيفنا سيدي الرئيس، وهذه الفئة هللا 

فان قصدنا ليس هو زيادة العبء على الجماعة بل بالعكس  لصالحه  اآلخر الى المحكمة وحكمت هذه األخيرة  

كانت   أنها  اعتقدنا  التي  األخطاء  بعض  اصالح  ونريد  التوازن  من  نوع  وخلق  المواطن  لخدمة  أتينا  نحن 

ي هذه النقطة وانما في نقط أخرى  كم سيدي الرئيس ليس فقط ف ك، فنحن معتكلفة لذلدفع  والبد من    ،أخطاء

هذا   في  الساكنة  تعانيها  التي  المشاكل  نعرف  أننا  كما  الموضوع،  هذا  مثل  لطرح  الجرأة  امتلكتم  دمتم  ما 

، ولكن الظرف الذي يقع فيه هذا النوع من االبتزاز والضغط هو ظرف خاص  محتاجة  الفئة فئة المجال، وهذه  

  حيث أن المواطن   الدفنموضوع  يضاف الى ذلك  متأثرة،  النفسية  ن شخص لعزيز وتكون حالته  تعلق بفقداي

يريد فقط اكرام ميته، ونحن لم نستطع أن نقدم له هذه الخدمة فنحن نعيش مع الناس مثل هذه الظروف وال  

ها، فهي ال تخيفني  رقام وغيرنستطيع القيام بأي شيء، لذلك ال أظن أنه سيعز علينا وعلى هذه الفئة هذه األ

 لرئيس فسر على بركة هللا ونحن معكم. سيدي ا

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

اللياقة واألدب في الكالم  التزام  األعضاء المحترمين جازاهم هللا خيرا أنه البد من  السادة  أريد تنبيه  

نحن من يجب أن يخلق  الكالم فالبأس في ذلك، ف   مع الجميع، فمهما كان رأينا وحتى لو كانت هناك خلفية  في 

جوا ديمقراطيا حقيقيا، ونطلب من الجميع تصحيح نيتهم مع هللا ومع البشر ومع المدينة وأال يسلكوا معنا أي  

الكثير من المالحظات وجيهة ومهمة، وبالمناسبة فان هذا الموضوع   شيء من تلك الحسابات، لكننا نقدر أن
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النائبة المحترمة خديجة فضي هي المفوض لها في  السيدة  نما  ول لكم أننا سنقرر فيه والم أعرضه عليكم ألق

لألسف اعتذرت   ، لكنهايجب أن تقدم عرضا في هذا الموضوعوهي من كان وتعاني فيه باستمرار هذا القطاع 

تلقياليو الحضور ألنها في سفر، وقد  باألمر م عن  المعنيين  لهذه األمور    ت رسالة من  ولم  لتي ذكرت  اتنبه 

فرصة لبعض سيارات اسعاف الجماعة وكذا بعض الجماعات    إعطاءسواء تعلق األمر بل وسط   يقبلوا أي ح

لذي جعلنا نعرض عليكم اليوم  فتح هذا الباب نهائيا، األمر ا  نيريدو  فهم الالقروية البعيدة أن تقوم بدورها  

ك أخطاء ويمكن أن  التحمالت، وفعال كانت هناهذه النقطة ألن حق استرجاع المرفق موجود كذلك في دفتر  

اآلراء المختلفة    سماع أو التسعيرة أو غيرها من األمور، لكنني أريد    طريقة التدبير سواء فيما يتعلق ب   نعالجها

 تنضج الفكرة.  حتىأعضاء المجلس للسادة 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 

، لكن  ا ال نريد اقصاء الشركةفنحن هن ،ي نقطة االنطالقه  المتعلقة بهذا الموضوع ان أسباب النزول  
يجب أن تتعامل معنا بجدية، فالمجلس يتوفر على سيارات اسعاف ويريد مساعدة المواطنين الضعفاء، لذلك  

، وأشد بحرارة على يد السيدة النائبة خديجة فضي المتتبعة  والحكمة من طرف هذه الشركةتريث  البد من ال
تطبيق  فيه  أما ما دون ذلك فسيتم    ه الشركة هي نقطة االنطالقبين هذمشكل بين الجماعة ولهذا الملف، فال

  األداء حجم لدعاوى و، اذ يكفي الرجوع الى اأمر غير مقبولفهذا كناش التحمالت، أما أن يتم اقصاء الجماعة 
تكبدته مراجعة  وبالتالي  ،الذي  من  ا  البد  من طرف  والملف  بالجماعة،  القانوني  على البد  لقسم  التوفر    من 

من القسم،    المعطيات  ا دليل على أن السبب ليس فقط شحن جدد، فالجماعة تخسر أغلب القضايا وهذيمحام
البد للجماعة أن تتريث بخصوص هذا الموضوع و أن يجتمع السيد العمدة مع المعنيين باألمر ونحن    هوعلي

يقين على  ء فهم وأناالخلل، وربما هناك فقط سوكمن سنتعاون معك فنحن لدينا لقاءات معهم وسنوضح لهم م
 المعنيين باألمر.   مع فتح باب الحوار ، لذلك ألتمس من السيد الرئيس اعادة م سيتوافقون معنابأنه

 عضو المجلس الجماعي  بال  السيد محمد بن 

هذا    في  اختالالت من خالل مداخالت األعضاء المحترمين ومن خالل تقرير اللجنة يتبين أن هناك عدة  

يه  خاصة القطاع المستشارون وأنه  تعرض  وقد  الهشاشة،  من  تعاني  اجتماعية  رؤساء جماعات    م شريحة 

شركة ألننا نحن ال نريد فسخ العقدة مع هذه ال  ، شاهدين على ذلكين باألمر وكنا  لإلهانات من المعني  قروية 

تبعات  في  نفكر  أن  األمر  يجب  تهذا  هناك  المتدخلين  األعضاء  أشار  فكما  واذا  ،  لذلك،  قانونية  ارتكب  بعات 

، ألنه كان من الالزم مراعاة الجانب القانوني من طرف  ارتكاب الخطأ ذاتهالخطأ سابقا فال يجب أن نرجع الى  

االتفاقية   أبرم  المرف   منذ من  هذا  استمرار  نضمن  وأن  الجميع  يرضي  حل  تبني  من  البد  كذلك  ق  البداية، 

توافقيا  يكون  أن  يجب  فالحل  االتف  العمومي،  في  النظر  نعيد  التحكيم  وأن  اطار  في  ممكنا  ذلك  كان  اذا  اقية 

 ايجاد حل جدري لهذا المشكل. و

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

ج الى  ان األسباب والدواعي التي بني عليها تقرير اللجنة بخصوص هذا الموضوع معقولة وال تحتا 
يعالقانونية   الناحية من  أدلة   فالقانونيون  "القرائن" ،  ب  يسمى  ما  والتهويل  رفون  التخويف  وبالتالي   ،

، وسأتحدث في هذا الموضوع ينا فانه ستترتب عنه نتائج معينةوالترهيب وبأن الجماعة اذا اتخذت قرارا مع
لكنني اآلن بصدد مناقشة  وب،  سيدي الرئيس بالرغم من أنك طلبت مني قبل قليل اال أتحدث فيه بهذا األسل

فال يجب أن  قلت سيدي الرئيس لكي تنضج الفكرة ونتداول اآلراء  مرفق معين، وبالتالي كما  يعرفها    ةمعضل
  ، التفاقية؟ فهذا هو االتجاه األولبمنطق التهويل سيدي الرئيس، فأنا أقول هل هناك امكانية لتعديل ا  يتم ذلك

الثاني    أما قانونفاالتجاه  ببند  أننا  يتعلق  وبما  المرفق،  استرجاع  على  ينص  ستربحه  ي  ما  حول  سنتذاكر 
أسأل  ال ستخسره،  وما  الذيجماعة  لهذه    ه تكسبس  ما  المرفق  هذا  وتفويت  االتفاقية  هذه  من  الجماعة 

 الشركات؟
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منإ واحد  درهم  من  ولو  تستفيد  ال  الجماعة  سنة ن  مراكنها    2012  ذ  توفر  بالعكس  بل  اليوم،  الى 

الش لهذه  و بالمجان  االصطدامات  الى  باإلضافة  التقريرالتعسركات،  في  التي جاءت  فالخسائر  فات  وبالتالي   ،

التي  وهي  التقرير  في  جاءت  التي  هي  المادية  الحقيقية  قيمتها  لها  تعطى  أن  نفسية  يجب  هي  فالخسائر   ،

  ا الموضوع على المشكل الذي يطرح عدم االقتصار في النظر الى هذ  واجتماعية واقتصادية كذلك، كما يجب

البنبال بل  مراكش  لمدينة  بشموليتسبة  فيه  التفكير  من  اقتنتها  د  التي  االسعاف  سيارات  مجموع  ان  ثم  ه، 

ثمنها   يتجاوز  ال  الخبر  2.000.000الشركة  صدق  ان  فدرهم  إذن  تعويض  ،  عن  اليوم  الحديث  يتم  كيف 

وعلي  من  بالماليير،  البد  الرئيس  سيدي  تحديد    مناقشة ه  مع  الفكرة  تنضج  وأن  علميا  نقاشا  الموضوع  هذا 

الى اآلن، والمحكمة هي التي ستحدد قيمة    2012  ذ سنةكبدها الجماعة منتت المتاحة، فهناك خسائر  المكانياا

عضها موجودا في  التعويض وليس نحن، مع األخذ بعين االعتبار مدة االستغالل وتهالك السيارات وقد كان ب

 . ية مزرية وال تليق بكرامة الميت هذا الصباح أمام الباب وهي في وضع 

الذي   آخر يتعلق بالمدافن   فهذا يجرنا إلى موضوعمكتب الصحي  لملف سيارات االسعاف وال  بالنسبةو

 عقد ورشة عمل.  ويحتاج إلىشمولي   لموضوع ككلفا لذلكتسعيرة،    ايجب أن تحدد له

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي جبور  السيد عبد الرزاق

واعطاء الملف  هذا  مناقشة  يستلزم  ان  واضحة  صورة  خديجه  النائبة  السيدة  فقد حضور  فضي،    ة 
حول    تي تتوفر على معطيات مهمة وجدتها في سفر، فالسيدة النائبة هي التفاجأت بغيابها وقد اتصلت بها و 

الفكرة على المكتب وناقشناها باستفاضة ووافقنا على ادراجها في  ، وأتذكر جيدا أنها من طرح  هذا الموضوع
ألمر، فهذه النقطة لم تأتي من فراغ، وكما أشار  طونية مع المعنيين باامارجدول االعمال، وقد عقدت جلسات  

، فالسيدة النائبة تتوفر على  بهذا الخصوصهناك شكايات عديدة من المواطنين    ونحترمالى ذلك األعضاء الم
الموضوع،  مل في  متكامل  للجانب    يضمف  بالنسبة  هذا  المواطنين،  ومن  السلطة  ومن  الجهة  من  شكايات 
 جتماعي في الموضوع. اال

ا العضو  أما  السيد  قال  الحقيقة كما  اليزيدي هو في  فتح هللا  السيد  اليه  الذي تطرق  القانوني  لجانب 

ا  بند به  المحترم محمد الحر فان دفتر التحمالت   استرجاع المرفق في حالة ارتكاب  في  لحق  يعطي للمجلس 

النائبة  الطرف اآلخر مجموعة من المخالفات تتوفر على  فوض لها الم، والسيدة  ملف متكامل، لذلك    القطاع 

  البث فيها   تأجيل   وإال فرأيي أنه اذا اتضح لألعضاء المحترمين التصويت على هذه النقطة هكذا يمكننا ذلك،  

جلسة الثالثة بحضور السيدة النائبة لكي تعطينا المعطيات الكاملة وتعرض علينا  الفي  الخميس المقبل   يوم   الى

 كان أفضل. وذلك هذه النقطة والتصويت عليها  إلدراج التي استندت عليها  الوثائق والحجج 

 عضو المجلس الجماعي السيد احمد عبيلة

، فالعاطفة  البد أن تكون لدينا دراسة علمية  ، بل المتخذة مبنية على العاطفةكون القرارات  ال أريد أن ت

ل المجلس ما ال  قول أنني ال أريد أن يتحم، لذلك أريد أن أب على المجلس ألنه سيصبح في ورطةيجب أال تغل

التفكير العميق والعلمي حتى  د من التريث و وبالتالي أموال سكان مراكش، لذلك الب  المال العامنريد وهو تبديد  

 جيدا.  تتضح لنا الصورة 

درهم فان ضرب هذا المبلغ    400.000واذا استثمرت كل واحدة تقريبا    ،قلت أن هناك خمس شركات

ي يستفيد منه  ذقل أو أكثر من ذلك، والمدخول المليار وقد يكون أ  ر خمس شركات سيعطي تقريبافي استثما 

نحافظ عليها على األقل وأن  ، اذن فهذه المسائل يجب أن  ماليين سنويا  10المجلس الجماعي هو ما يقارب  

فاعية  ن العواطف واالندتركونا ماكي نحافظ على أموال المراكشيين ويتم الرفع منها تحقيقا للصالح العام ول

 . ن نهتم بالمسائل العلميةوأ
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  سليمان السيد يونس بن 

، اليوم نحن أمام قرار قد يصفه  غة األرقامالمستشار الفاضل الذي تحدث عن لسأبدأ من حيث انتهى  
 أتونيارع وصوت الضحايا عندما  البعض بالشجاع وقد يصفه البعض بالمندفع، لكن لغة األرقام ونبض الش

أمام   أنفسهم  أقاربهم ويجدون  أو  توفي أحد ذويهم  أو  بمدينة مراكش  أو جماعة محيطة  قروية  من جماعة 
،  لدفتر التحمالت ويظهر االبتزاز بشتى أنواعه رغم فجاعة المصاب الجلمعضلة ال تحترم القانون وال تحترم  

األعمال، ولم يغفل لغة األرقام بل هي    إدراج هذه النقطة في جدولهذا ما أدى بالمكتب الى تحمل مسؤوليته ب
 حاضرة في ذهنه وفي قراراته بصفة منتظمة. 

العالم والدارس والعارف بلغة األرقام  و  سمعت الحديث عن الماليير أو ماليين الدراهم في حين أن 

ا اليوم  ة ب"االندثار"، بمعنى أننالسيارة( هناك ما يسمى في لغة المحاسب منقول )عن والحساب عندما نتحدث  

بمعنى أننا اليوم    2014في سنة  أمام سيارات تجاوزت مدة استغاللها ثالث سنوات، ألن االتفاقية تم توقيعها  

أمام سيارات يجب من الناحية المحاسباتية أن يتم تغييرها داخل أجل خمس سنوات، اضافة الى أن الشركات  

من  المستغلة سج مجموعة  عليها  من لت  احجراء    المخالفات  موضوع عدم  وكانت  التحمالت،  لدفتر  ترامها 

ى انفتاح المكتب على الحوار وعلى محاولة معالجة المشكل  لقاءات متعددة واجتماعات متكررة، وال دليل عل

ب  لسب اعتماده  القرار، اال أنه اذا كان "آخر الدواء الكي" فالبد من  اتخاذ  في    اإلشراكبتبني الحلم والتواصل و

مرفق في األصل هو مرفق يجب على الجماعة تدبيره، اذ ال يمكن أن يختلف اثنان   عننتحدث   وهو أننابسيط 

االختصاص في تدبير هذا المرفق هو من اختصاص الجماعة، لكن ارتأى تدبير سابق نظرا لظروف    في أن

كان    سنوات تبين أن هذا القرار بعد مرور ثالث  ون يخضع هذه التجربة لهذا الشكل من التدبير، اليوم  أمعينة  

روفهم النفسية بتخوف  ناة المواطنين اليومية وظاغير سليم وغير صائب، نحن كمكتب ال يمكن أن نرهن مع

في اطار    أننا أكرر  ومن تعويض محتمل أو بتخوف من قرار سيصدر عن محكمة معينة تمنح تعويضا معينا،  

حيث   القانون،  احترام  اطار  وفي  التحمالت  وهو دفتر  مخالفات  عدة  تقديم    أنه سجلت  الى  بالمكتب  أدى  ما 

   .جماعة د استغالل المرفق من طرف الاستردا والمتمثل فيالمقترح  

التدبير أما    ،اليوم نحن أمام خيارين، الخيار األول أن نترك المواطنين يعانون من هذه الطريقة في 

تبعات، فالقرار للسادة  فيما يخص الو  هذا المرفق،نتحمل مسؤوليتنا باسترداد استغالل    الخيار الثاني فهو أن 

  بناء على قناعتنا ونرى أنه يجب أن يسترد   والسيدات األعضاء المحترمين ، ونحن كمكتب قدمنا هذه النقطة 

التعامل مع هذه الشركات بالرغم مما  رارة طنين في المعاناة وفي تجرع م، واذا اخترتم أن تتركوا المواالمرفق

فمرحبا، واذا ارتأيتم عكس ذلك فننا نكون مستعدين أن ندافع    تا تبث في شأنها من مخالفايها ومينسب ال

من دفتر التحمالت، وكذا فان أي    24ل القانون، خصوصا أنه لدينا الحق حسب الفصل على هذا الملف من خال

أن ينتج عنها   كنيمالى القضاء، ومسطرة التحكيم  نزاع أو مخالفة يجب أن تسلك مسطرة التحكيم قبل اللجوء

  في اتجاهين إما ، وبالتالي فاختياراتنا اليوم تنصب  لذلكهناك ضرورة  كانت    هذه السيارات اذالالجماعة    اقتناء 

نتحمل مغامرة وخطر المطالبة بالتعويض، بمعنى أن هذا األخير ليس  معاناة المواطنين مستمرة أو  أن نترك  

الذي الشيء  أن  نقول  أننا  بحكم  استر  اوتوماتيكيا  اقتراح  الى  بنا  هذه  أدى  مخالفة  هو  المرفق  هذا  جاع 

الزمة  لمالت من خالل عدم احترام التسعيرة واالبتزازات ومن خالل عدم توفير الوسائل االشركات لدفتر التح

المال عن  تتحدث  األرقام  لغة  فان  المستشارين  السادة  الرئيس  سيدي  رأيتم  كما  اذا  المرفق،  يير  الستغالل 

صفقة، كما  غالل هذا المرفق من طرف الشركات التي حصلت على الاستعلى  ه مرت ثالث سنوات  باعتبار أن 

ا أن  تقول  األرقام  لغة  سنواتأن  ثالث  فقط  هي  المتبقية  األرقام  لمدة  ولغة  محاضر  كذلك  ،  عدة  أن  تقول 

األرقام   الموضوع، ولغة  هذا  متراكمة وتردأيضا  مخالفات محررة في  الشكايات  مئات  أن  يوميا على    تقول 

ركوا أهالي الموتى يتجرعون مرارة التعامل  ما أن تتإكم،  ييدأ  اليوم بينالقرار  ف، و بالتالي  اعةمصالح الجم

 مع هذه الشركات أو أن ترفعوا عنهم هذا الحيف باتخاذكم القرار المناسب وشكرا. 
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  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

ع للنقاش  م تاك من يرى عكس ذلك، فأنا أسأن هنبالرغم من  المفيد، فبعد هذا النقاش المستفيض و

ن تقديره لموضوع عة الشخص بنفسه في هذا المجال أو  الممتع والديموقراطي والحر الذي ينم اما عن معانا

  كنا نريد القيام بالسياسة فيه لكنا قلنا الكثير قبل أن نبدأ، فكيف مر   معين، فهذا الموضوع ليس مقدسا، ولو 

هل سنبيعها في سوق بيع المتالشيات    تتوفر على سيارات لإلسعاف وتم اقصاءها؟كناش التحمالت والجماعة 

ف كذلك  ما زالت جديدة؟  السيارات هي  أن هذه  يومين  قوالحال  وإخباريبل  االتصال بي  هناك سي  تم  ارة  أن 

فهل "زاكورة"  من  قادمة  الناس  سنرجعها    اسعاف  معاناة  ان  أتت؟  حيث  هذه  و،  ةكبيرمن  نحسد  ال  نحن 

ما  لاالنسانية  العدل و  فلو كان هذا التعامل بنوع منر مقبولة،  كات لكن طريقة تعاملها مع المواطنين غيالشر

 ولما كانت هناك شكايات .   لما نحن أمامه اآلنوصلنا 

ان ما قاله السادة األعضاء المتدخلين بخصوص هذا الموضوع هو أمر جيد، ورغبتنا ليست هي فك  

واال الشركات،  هذه  مع  الرتباط  فعدد  ذلك  الى  االشارة  تمت  مواطنمصحات  كما  هناك  لكن  تزايد،   ونفي 

يجب أن ننظر الى هذا   من هذا الجانبوآخرون يقطنون دواوير بعيدة يحتاجون الى هذه السيارات، ف ون  عوز م

القرار   أما  اتخذناه  الموضوع،  لكننافاذا  النظر،  واسع  تبعاته  وللقضاء  الوقت    سنتحمل  نفس  قال  وفي  كما 

لسيد العضو المحترم احمد عبيلة لسنا مندفعين فقد ناقشنا هذا الموضوع كثيرا لكن كونوا متأكدين من أنه ال  ا

أحرار  القاعة  في هذه  فنحن  أبدا  باحتجاجاته  أو  ببلطجيته  يرهننا  أن  بش   يمكن ألحد  يقوم  أن  يريد  يء  ومن 

 لد الفتاوي. سأعطي الكلمة للسيد خا ييورأ  ، وقبل أن أقول لكم تقديريفليقم به

 عضو المجلس الجماعي السيد احمد عبيلة

 منصفة. نريد قرارات  

 كاتب المجلس الجماعي  السيد خالد الفتاوي

رت  ارات جماعية وتداولية كما ج الى أن جميع القرارات هي قر  أشير أود أن    ، بالنسبة لهذا الموضوع

انفره  ب قرارات  أية  هناك  فليست  غير  العادة،  أو  اندفاعية  أو  هذا  ادية  في  كاملة  مسؤوليتنا  ونتحمل  ذلك 

 الموضوع هذا من جهة. 

أخرىو الجماعة  ،  من جهة  يربط  عقد  فهناك  المتعاقدين"،  "العقد شريعة  فان  المتدخلون  قال  وكما 

العقد هو المسمى" كناش التحمالت" ف ب   يه مجموعة من االلتزامات الخاصة بالطرفين، هذه الشركات، وهذا 

بع تقال  ال  األمور  حتى  ب ض  و   المتعلقة  على  "الماليين"  ينص  األول  فصله  في  الكناش  فهذا  "الماليير" 

المستفيدين وكذلك  الجماعة  بالتزامات وصالحيات  يتعلق  ما  كل  فيه  ثم  االمتياز  الموضوع،  حق  فهذه  من   ،

هذه    القطاع خديجة فضي،  وض لهاتها السيدة النائبة المفلجنة التتبع التي ترأسااللتزامات كلها وقفت عليها  

الموضوع، فلن يكون هناك فسخ تعسفي وال    في هذا اللجنة حددت مجموعة من األمور المفيدة جدا ستساعدنا  

ستفيدين  تي تقع على عاتق المفسخ بدون سند قانوني، بل هناك اجراءات قانونية موجودة وكذا االلتزامات ال

اال  ذاوك بعين  سنأخذ  فنحن  الجماعة،  التي  على  االستثمارات  الشركات  قامعتبار  بها  كناش  ت  على  بناء 

السيارات  التحمالت و بالعاملين وبتجهيز  تتعلق  االلتزامات  الطرفين، هذه  بين  متبادلة  التزامات  الذي يضمن 

فهناك حاالت كثيرة أنجزت بشأنها  وعدم وجود احتكار وعدم وجود محاضر الشرطة،    ها وشروط  التسعيرة و

شكايات المواطنين، فالموضوع عرض حتى على النيابة العامة    ية محضرا وأشارت فيها الىالشرطة القضائ

للعقد، وفي حالة وجود  هذه الشركاتفيما يتعلق بهذه الملفات، فنحن لسنا ضد   ، لكننا مع التطبيق الحرفي 

هذه االجراءات  لتحكيم قبل اللجوء الى المسطرة القضائية، اذن  خالف فان القانون ينص على الصلح وعلى ا
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عل نص  الفصل  التي  "بالنزاعات"،    25يها  الدور  باإلضافةالمتعلق  المراجعات  بذلك، الى  تسمح  التي  ية 

الملحقات االدارية التي يسمح بها القانون والذي يعطي للجماعة الحق في القيام بأي ملحق أو  واالجراءات و

  ماعة استعمالها، لذلك يضم شروط متعددة يمكن للجوبالتالي فأيدي الجماعة ليست مكتوفة، فالعقد    أي تعديل،

نظري أن نصوت على النقطة كما اقترحها السيد الرئيس وأن نفوض له سلوك المساطر الالزمة بما    فوجهة

لل التفويض  لكن مع  القانون،  اللذان ينص عليهما  والتحكيم   الصلح  ذلك  الفي  ئيس جميع الصالحيات  رسيد 

فيدين، واذا كانت هناك امكانية لتكون هذه الخدمات مجانية  مع المست بالصلح والتحكيمالتنفيذ، بداية  المتعلقة ب

وهذا هو مطلب المواطنين ، فان هناك حاالت يمكن للجماعة أن تتعاقد معهم بشأنها على غرار جماعة أكادير  

ائب المحترم يونس  المستفيدين من استثماراتهم وقد تكلم السيد النوغيرها من الجماعات حتى ال يتم حرمان  

فالسيارة التي مبلغها  بنسليما شرائها درهم والتي مر على    260.000درهم أو    400.000ن على "التآكل"، 

 وم بنفس القيمة حاليا. قثالث سنوات فإنها ال ت 
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استرجاع  ه الشروط وهي اتخاذ قرار استنفاذ النقاش حول هذا الموضوع، فإننا سنصوت عليه بهذبعد 

التحمالت   التعديالت في كناش  المعنيين باألمر، واذا وافقوا على بعض  التحاور مع  لكن مع اعادة  المرفق، 

ن من الجماعات القروية  لمصلحة المواطنين الضعفاء الذين ليست لهم القدرة على األداء، سواء كانوا مواطني

من  معنا  و ، رفضوا فإننا سنسترجع هذا المرفق س هناك أي مشكل، لكن اذاأو من جماعة مراكش، وبالتالي لي

في هذا الموضوع صراحة، ألننا نتخوف على أموال    ناينورون س  من هم محاموناألعضاء المحترمين  السادة  

 الجماعة وان كان األمر في مصلحة المواطنين. 

 عضو المجلس الجماعي محمد باقة  السيد

 لرئيس أم ماذا بالضبط؟ ت عليه؟ هل فوضنا للسيد ا ما هو المقرر الذي سنصو 

 كاتب المجلس الجماعي  السيد خالد الفتاوي

 السابعة والثالثون.  والسادسة والثالثون   تينالتصويت سيكون على النقط

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 

 هللا. سر على بركة 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

المإ تنص  ن  التي  النقطة  يهم  األموات  قرر  نقل  لمرفق  المجلس  استرجاع  على  الموافقة  على 

سنعرض    فإننا والجرحى، ستعطوننا الموافقة على هذا الموضوع،  فاذا كان المعنيون باألمر يريدون التعديل  

 على المجلس دفتر التحمالت قصد تعديله. 

 لجماعيجلس االنائب األول لرئيس الم  سليمان السيد يونس بن 

تنفيذ بنود دفتر التحمالت الذي  في اطار    هو الموافقة على استرجاع المرفق قرر  أقترح أن يكون الم

مسطرة   سلوك  في  التحمالت  دفتر  وتطبيق  المرفق  باسترجاع  ملزمون  ألننا  والتحكيم،  الصلح  مسطرة  فيه 

 التحكيم.
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  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

ابعد   فلناستنفاذ  الموضوع،  هذا  حول  نعرضقاش  التصويت   إننا    على 

 . التصويت تستلزم موافقة االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم علما ان مسطرة  

  رئيس المجلس الجماعي عربي بلقائدمحمد الالسيد 

الموضوع غير متوفرة،    للتصويت على هذا، فان األغلبية المطلقة الالزمة  التصويتعملية  بعد اجراء  

 الى الجلسة المقبلة. معروضين لهاتين النقطتين البث في المقررين الوعليه نؤجل 
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 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الثالثة والعشرون   النقطة

"افلمار" على   التنمية ملدينة مراكش  التجهيز  املجلس الجماعي ملدينة مراكش على وضعية شركة  اطالع 

 تجدات االخيرة. ضوء املس

 

 لمدينة مراكش رئيس المجلس الجماعي مد العربي بلقائدمحالسيد 

أفيلمار   لشركة  اإلداري  المجلس  رئيس  الفتاوي  خالد  للسيد  الكلمة  أعطي  النقطة،  هذه  بداية  في 

 إلطالعنا على الوضعية الحالية للشركة. 

 

 رئيس المجلس اإلداري لشركة أفيلمار  السيد خالد الفتاوي
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  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

شكرا أستاذ خالد رئيس المجلس اإلداري لشركة أفيلمار، إذن كما الحظتم فهذا هو السياق العام لهذا  

ل الكاملة  التاريخية  السيرورة  العرض  تضمن  حيث  الحقيقية  الموضوع،  والمشاكل  تعيشها،  لشركة  التي 

بنسبة   يساهم  المجلس  أن  مادام  باألساس  تدبيري  فالمشكل  ا  %51وبالتالي  رأسمال  من  من  والبد  لشركة، 

والتدبير   اإليداع  صندوق  مدير  السيد  مع  تحدثت  وعندما  نصابها،  إلى  األمور  في    CDGإرجاع  كمساهم 

منع   قرار  اتخذت  أنه عندما  أخبرني  )الصابو( جاالشركة  السيارات  يتساءلون حول مدى عقل  أناس  إليه  ء 

حقه اتخاذ قرار منع )الصابو( لكي ال نسقط    أحقية المجلس في اتخاذ هذا القرار وأكد لهم بأن هذا األخير من

والتدبير   اإليداع  فصندوق  وبالتالي  الشأن،  هذا  في  المجلس  اتخذه  وما  القضاء  به  ما حكم  بين  تناقض  في 

للق امتفهم  وأبدى  اتخذناه  الذي  ألننا  رار  أفيلمار،  شركة  إطار  في  مشروع  أي  في  لالستثمار  التام  ستعداده 

ال مع  نشتغل  كمجلس  المجلس  مازلنا  غدا  إن شاء هللا سيجتمع  الالزمة  بالدراسات  القيام  فبعد  لذلك  شركة، 

 اإلداري للشركة لمناقشة سبل االستثمار المتاحة. 

 هذا الموضوع.   واآلن أفتح الباب للنقاش حول

 عضو المجلس الجماعي   طفى الوجدانيالمصالسيد 

 . لسة مقبلة قلت سابقا سيدي الرئيس بأن هذه النقطة سنناقشها الحقا في ج

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

السيد رئيس   إلى غاية حضور  الجلسة  النقطة خالل هذه  تأخير هذه  أقصده ب "الحقا" هو  ما كنت 

ر وليس تأجيلها إلى الجلسة المقبلة، وهذه النقطة تقتصر على إطالع المجلس  جلس اإلداري لشركة أفيلماالم

الشركة، فمن لديه أي تدخل حول هذا الموضوع فليتفضل ألننا نريد التحلي بالجدية الالزمة في  على وضعية  

 مسؤولية. التعاطي مع هذه المسألة وتدبير القطاع بنوع من الحكامة والشفافية وال

 عضو المجلس الجماعي محمد باقة السيد 

كانت غائبة عنا، لكن جاء في هذا  أوال أحيي السيد الفتاوي على عرضه القيم، فقد أطلعنا على أمور  

ملف وهنا أتساءل ما هو دور المجلس الجماعي؟ هل بإمكانه القيام    84أو   83العرض أن الشركة تواجه نحو  

هو   وما  الشأن؟  هذا  في  هذا ببحث  في  الجماعة  محامي  هناك   دور  أن  فيه  جاء  العرض  أن  مادام  االطار؟ 

في   توضيحه  تم  الذي  بالشكل  العام  المال  نهب  يتم  أن  نقبل  ال  ألننا  الشركة،  تدبير  في  وشبهات  خروقات 

 العرض.

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

قانونية وهذا األمر  وع )الصابو( ألنها مسألة  ليس هناك ما يمكن أن يفعله محامي الجماعة في موض

بد من الحسم في هذا الموضوع رغم  وذلك في جميع المدن، لذلك كان ال كان فيه اعتداء مادي على المواطنين 

أيادي استفادت منه كوسيلة لالسترزاق، لكن في نهاية األمر المساطر   واضحة ويبقى األمر الهام  أن هناك 

لمار أبدت نيتها في العمل معنا فإذا جاءوا  نوني، وشركة أفشتغال في إطار قازيف واالعندنا هو إيقاف هذا الن

 باستثمار جاد وحقيقي فنحن في استعداد تام لالشتغال معهم. 
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 عضو المجلس الجماعي   المصطفى الوجدانيالسيد 

و يعرف  أتقدم بالشكر للسيد رئيس المجلس اإلداري، وه   ، لماركعضو في المجلس اإلداري لشركة أف

تا دراية  على  القرار  أنني  حول  الرئيس  أتساءل سيدي  فإني  لذلك  والقوانين،  التحمالت  ودفتر  باالتفاقية  مة 

)الصا السيارات  اتخذته بمنع عقل  لماالذي  منه  أتوفر على نسخة  الوالي  بو( والذي  السيد  بإخبار  اكتفيت  ذا 

ه، أنا لست ضد  يلزمك بالتنسيق مع   113.14رئيس المجلس اإلداري رغم أن القانون التنظيمي رقم  والسيد  

القرار فكلنا نريد منع )الصابو( لكن ما هي اإلجراءات التي اتخذتها السيد الرئيس؟ وما هي البدائل التي أتيت  

تها بالمجان هل هذه أموالنا حتى  بها؟ اكتفيت بتعليق الفتات للمواطنين بضرورة دفع دعيرة ثم بعد ذلك جعل

ي اتخذته يجب أن يتم داخل هذه القاعة وأال يكون انفراديا، فهناك  المجان؟ لذلك فالقرار الذنجعل هذه الخدمة ب

تنص على ضرورة رجوع القرار للمجلس عند أي تعديل في كناش التحمالت بما في ذلك    االتفاقية مادة في  

لذي أحييته وقال  سيارتي فجاء عندي أحد األشخاص من مكونات اللوبي ا  )الصابو(، حتى أني أردت أن أركن

دراهم، ولم يعد هناك مكان لوقوف السيارات بجليز    5ئب الرئيس هو من وضعه هنا والبد أن أدفع  لي أن نا

أطلب  لذلك  المداخيل،  لتنمية  الدفاع عنها  للمجلس ومن حقنا  تابعة  الشركة  بالمدينة، وهذه  المناطق  وباقي 

على المدينة فنحن معك وإذا    المسير أنها ستعود بمنفعة منك السيد الرئيس إذا رأيت في الشركة أنت والمكتب  

 رأيت غير ذلك وأردت حل الشركة فاعرض هذا األمر على المجلس وسيتم حلها. 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد السالم سي كوري

و  عنا  غائبة  كانت  معطيات  تضمن عدة  الذي  القيم  خالد على عرضه  األستاذ  أشكر  تؤكد  بداية  التي 

القرار   بالصابو،  صوابية  المتعلق  المجلس  السيد رئيس  التي كانت    فباإلضافةالمتخذ من طرف  إلى األحكام 

أبريل سنة   برفع يده عن مسألة    2014تكلف الجماعة أمواال طائلة اتخذ المجلس الجماعي قرارا في دورة 

تثبيت ا اليوم  لصابو واالكتفاء بالمعاين)الصابو( في إطار مقرر صادق عليه المجلس السابق بمنع  ة، ونحن 

الصابو منذ سنة   بتثبيت  يقوم  نفذ  2014نتساءل من  الرئيس  فالسيد  إذن  بتاتا،  ذلك  الحق في  لديه  ؟ وليس 

 ألن ذلك غير قانوني.   قرار المجلس وراسل الشركة بضرورة منع تثبيت الصابو

ميزانية سنة    إطار  وفي  نعرف  أن  لنا  بد  ال  اإلالتي    2016كذلك  للمجلس  الشركة  فإن  قدمتها  داري 

حوالي   إلى  تقلصت  سنتيم  مليار  بلغت  التي  تم    240األتاوة  واليوم  المجلس،  سيدفعها  كأتاوة  سنتيم  مليون 

بمبلغ   أشهر  ثمانية  لمدة  المراكن  هذه  در  3.4كراء  واحترمنا مليون  القانون  بتطبيق  قمنا  فنحن  إذن  هم، 

 الجماعة.  األحكام القضائية وحافظنا على أموال 

إلى    فبتاريخ  باإلضافة  متناقضتين،  مراسلتين  المجلس  راسلت  العام  المال  حماية  جمعيات  بعض  أن 

المواط  21/04/2015 سيارات  عقل  بمنع  المطالبة  مضمونها  كان  بمراسلة  المجلس  بمراسلة  نين قاموا 

ذلك لكون  للرسوم  استخالص  أي  ومنع  العامة  باألماكن  الصابو  بواسطة  الغدر    والمواطنات  جريمة  يشكل 

عليها القانون الجنائي، وبالتالي فهم ال يطالبون فقط بمنع الصابو بل أيضا بمنع استخالص واجبات  يعاقب  

سنة   وفي  الشوارع،  في  السيارات  يسائلو   2016ركن  مناقضة  بمراسلة  عن  بعثوا  الرئيس  السيد  فيها  ن 

فيه هدر  ذلك  وأن  الصابو  قرار منع  بها  اتخذ  التي  يمثل   الكيفية  الجماعة مما  لذلك   ألموال  تناقضا صارخا، 

ماليين درهم كانت محسوبة كدين على الجماعة    5فتقرير السيد رئيس المجلس اإلداري كان واضحا حيث أن  

للشركة كانت تصوت على هذا الدين، وأزاله هذا المجلس    دون أي سند قانوني والمجالس اإلدارية السابقة

 لعام.وهذا فيه حفاظ على المال ا 
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 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي   قالسيد أحمد المتصد 

اتخذ قرار منع عقل السيارات بواسطة الصابو بناء على مقرر المجلس السابق وليس بقرار انفرادي   

البعض، كما أن هذا   يدعي  المجلس ونحن في  كما  لهذا  االنتدابية  المدة  بداية  بل ومنذ  يأتي فجأة  لم  القرار 

مع مديرها أو مجلس المساهمين، وكتتمة لعرض السيد رئيس المجلس  مر مع شركة أفيلمار سواء حوار مست 

بدائل   عن  البحث  ضرورة  في  والتدبير  اإليداع  صندوق  المجلس  رئيس  السيد  راسل  فقد  للشركة  اإلداري 

استخدام الصابو  و باعتبار المقرر الذي اتخذه المجلس السابق واإلشكاالت التي يطرحها عقل السيارات بللصاب

كانت  وباعتبار   المجلس  رئيس  السيد  بمكتب  اجتماعات  عقد عدة  تم  ذلك  بعد  الجماعة،  ميزانية  كلفته على 

جا كما  حلول،  إلى  نتوصل  ولم  البدائل  البحث عن  أي  الموضوع  نفس  ممثلون عن مجلس  تتمحور حول  ء 

طر عن  العقل  تضمنت  لكنها  الممكنة  البدائل  علينا  وعرضوا  عليالمساهمبن  عرضوا  حيث  الصابو،  نا يق 

نموذج مدينة الرباط التي تقوم بعقل السيارات باستخدام الصابو بعد ارتكاب مخالفة ثانية كما عرضوا نموذجا  

 طريق مسدود. آخر ال نراه مجديا، فوصلنا في نقاشنا مع الشركة إلى  

ظت فيها تناقص أرباحها،  بعد ذلك قامت الشركة بتدبير المرفق دون استخدام الصابو خالل فترة الح 

بموقف عرصة  و واالكتفاء  المرفق  هذا  تدبير  عن  تخليها  قرار  اتخذ  اإلداري  لمجلسها  األخير  االجتماع  في 

 لي. المعاش بإجماع أعضاء المجلس اإلداري وتم التوقيع على محضر التخ

 عضو المجلس الجماعي   المصطفى الوجدانيالسيد 

فأنتم   األمور،  بعض  توضيح  من  بد  بأن  ال  الرئيس  السيد  السابق    تقولون  المجلس  في  اتخذ  القرار 

وتتساءلون عن الجهة التي تقوم بتثبيت الصابو، وإذا لم يطبق المجلس السابق مقرره فليتحمل مسؤوليته،  

ا أن  إلى  اإلشارة  البد من  مبلغ  كما  استخالص  في  للشركة  اإلداري  المجلس  أعضاء  إلى  يرجع    430لفضل 

ة ولدينا غيرة على المجلس، والشركة تابعة للمجلس ويجب  لدينا غيرة على هذه الشرك مليون، فنحن أيضا  

يكتفي   أن  يجب  وال  المجلس  اقترحها  التي  البدائل  أتساءل عن  فأنا  لذلك  لها،  يجد حال  أن  األخير  هذا  على 

 لة الشركة. بمراس

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

ها المراكن المبنية، كما يجب اإلشارة إلى أن هناك  في جدول األعمال ومن بين  هناك بدائل قادمة كنقط 
 مدن تدبر هذا القطاع دون استخدام الصابو ودون الحاجة إلى إنشاء شركة. 

 المجلس الجماعي عضو   المصطفى الوجدانيالسيد 

لمرفق، بالفعل فبعد  السيد النائب قال منذ قليل أن المجلس اإلداري للشركة اتخذ قرارا بالتخلي عن ا 

أن  اتخاذ كما  مقابل محطات،  لكن  التخلي  قرار  باالجماع على  اإلداري  المجلس  الصابو صوت  لقرار منع  كم 

ماليين درهم منذ اتخاذك السيد الرئيس لقرار منع العقل بواسطة    6مدير الشركة يقر بأن هذه األخيرة خسرت 

ائل فإذا أشركت السادة أعضاء  ه المبالغ، وبالنسبة للبدالصابو وبالتالي فالمجلس الجماعي هو الذي خسر هذ 

 المجلس فسيعطوك اقتراحات في هذا الباب. 
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 عضو المجلس الجماعي السيد إبراهيم بوحنش

المراكشيون معانا  السيارات، ويحسب  عاش  مواقف  لمرفق  أفيلمار  تدبير شركة  مع طريقة  ة طويلة 
المدينة، وال يسعنا اليوم إال أن    لفته هذه الشركة في شوارع لهذا المجلس شجاعته في الحد من العبث الذي خ

 نثمن ونصفق على القرار الجريء الذي اتخذه السيد الرئيس هذا من جهة. 

أ  فأنا شخصيا  ثانية،  أفيلمار ومع أطراف  ومن جهة  المشكل مطروح مع شركائنا في شركة  رى أن 

هو مقرر    2014سنة    لذي اتخذه المجلس الجماعيتقوم بالتسييس البئيس لوضعية الشركة، لذلك فالمقرر ا

مهم وجاء الوقت لنتساءل عن الجهات التي لم تسع لتنفيذ هذا المقرر وكبدت ميزانية الجماعة مجموعة من  

ة األحكام الصادرة من عدم تنفيذه، لذلك فإني أتساءل هل هناك إمكانية قانونية لمتابعة الجهات  الغرامات نتيج 

 خاذ مقرر المجلس؟ لجماعة في فترة ما بعد اتالتي فرطت في حق ا

 عضو المجلس الجماعي السيد ي عبد الحفيظ المغراوي

متتبعون    والمراكشيون  الرئيس،  السيد  القرار  هذا  اتخاذ  على  كانت  نشكرك  الذي  العام  المال  لهدر 

 ن المراكشيين. تتسبب فيه هذه الشركة لذلك فأنا أرى أن من األفضل حلها ألن ذلك فيه مصلحة المواطني

 عضو المجلس الجماعي ل بولحسنالسيد خلي 

في الحقيقة فشركة أفيلمار شركة تابعة للمجلس الجماعي ويجب علينا الحفاظ عليها لكي تستفيد فئة   

المجلس في سنوات  معينة م كبدت  الرئيس  أفيلمار سيدي  التالعب، شركة  مليار    2014و    2013،  2012ن 

 التوازن هذا من جهة. اليتها لنحقق لها نوع من سنتيم سنويا كانت تضخ في م

ومن جهة ثانية، فشركة أفيلمار فوض لها المجلس تدبير هذا القطاع فأعادت كراءه ألناس آخرين،   

يدافعون على  وهنا بجب فتح   أفيلمار هم أشخاص  يدافعون عن استمرار شركة  الذين  فالناس  لذلك  تحقيق، 

 مصالح بالنيابة. 

وال تحتاج في ذلك إلى تصويت وطبقت أحكاما    2014طبقت مقرر المجلس لسنة    أنت السيد الرئيس 

ريقة التي أصبحت تناقش  قضائية ألنك تمتلك الصفة المعنوية لذلك، فال مجال إذن للمزايدات وأنا أستنكر الط

  بها المواضيع بما في ذلك من تمييع للمشهد السياسي مما سيؤدي إلى عزوف المواطن وسخطه على جميع 

باأل أتوجه  وهنا  تنفيذ  المؤسسات  يتم  لم  لماذا  هو  المطروح  السؤال  ويبقى  السلطة،  ممثل  السيد  إلى  ساس 

 ؟  2014مقرر المجلس منذ سنة 

 ضو المجلس الجماعيع السيد عبد االله الغلف

في الحقيقة فما يحسب لهذا المجلس هو شجاعته في احترام السلطة القضائية التي أصدرت أحكاما  

ضي به كما جاء في العرض القيم للسيد الفتاوي، فنحن نشد على أيديكم  حائزة على قوة الشيء المققضائية  

لمواطنين المراكشيين وكذا زوار المدينة  بحرارة السيد الرئيس على هذا القرار الجريء الذي وصل صداه ل

 الذين كانوا يتعرضون لالبتزاز هذا من جهة. 

م سي كوري حول مقرر المجلس السابق  النائب المحترم عبد السالومن جهة ثانية، فما جاء به السيد  

وهؤالء    بمنع الصابو هنا يجب فتح تحقيق لمعرفة المستفيدين من عدم تنفيذ هذا المقرر،   2014المتخذ سنة  

 مازالوا تحت تأثير صدمة اتخاذكم لهذا القرار، فهذا المجلس جاء لخدمة المصلحة العامة ال أقل وال أكثر. 
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 نائب كاتب المجلس   ي احفيظ العباسي قضاوي السيد

نحن مع إزالة الصابو ومع تغيير طريقة تدبير هذا القطاع، لكن جاء في كالم السيد النائب أننا صادقنا   

في المجلس اإلداري لشركة أفلمار باالجماع على منع الصابو لكن تمت هذه المصادقة في االجتماع األخير  

أستها شخصيا للمعاينة بمعية بعض  كوين لجنة تقنية تر، وقبل هذا االجتماع تم تمقابل إعطاء مراكن للشركة

ووجدنا   الشركة  تعرفها  التي  االختالالت  في  السبب  هم  للجماعة  تابعة  أقساما  أن  الحظنا  حيث  الموظفين، 

مدرسة    حراسا يحتلون مراكن مخصصة ألفلمار، كما أنه عند معاينتنا لمركن منطقة الرميلة وبالتحديد أمام

من حديد ويستغلها شخص منذ سنين عديدة وعند بحثنا لم نجدها   ا الطريق مغلق ببابالجبل األخضر وجدن

مسجلة في المحافظة العقارية، لذلك فقسم الممتلكات الجماعية له دور فيما يحدث لشركة أفلمار التي وصلت  

، وبحكم له أن وضعية الشركة مزريةوضعيتها إلى الحضيض، فمن يتهمني بالسمسرة في شركة أفلمار أقول  

وعي لمدة  تجربتي  الوطن  أرض  خارج  في    20شي  يفكرون  وال  الماليير  مدنها  على  تنفق  فالمجالس  سنة 

 األرباح ألن الهدف هو الوصول إلى تدبير راق وفي المستوى المطلوب. 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

المراكن، كما أن هناك مدن  ام في موضوع  ات تتهمنا بهدر المال العلإلشارة السيد قضاوي هناك جه 
كما   إضافتها  يمكن  والمراكن  تبقى خدمة،  وهذه  مداخيل،  أية  تستخلص  وال  مجانا  القطاع  هذا  تدبر  كطنجة 

 يمكن إزالتها. 

 نائب كاتب المجلس   السيد ي احفيظ العباسي قضاوي

هامات التي ال  كننا ضد االتة للمراكن في المدينة، ولنحن مع المشروع الجديد المزمع إقامته بالنسب
 طائلة منها. 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

نعم معك حق، لذلك فإنني أضيف بأنه ليس لدينا أماكن محددة للمراكن في القرار الجبائي بل يمكن لنا  

واالستئناس  باع القانون  يمكن له أن يتحسن إال باتإضافتها أو حذفها بتعاون مع السلطة، لذلك فهذا القطاع ال  

القطاع رغم  تدبير هذا  بتجارب رائدة في تدبير المراكن، ونحن في مدينة مراكش متقدمون بشكل كبير في 

مشاكل شركة أفلمار فكراء المراكن أصبح يدر الماليير على مالية الجماعة التي هي أموال المواطنين، مع  

دبير هذا المرفق بما فيه مصلحة المدينة، ولإلشارة  نطمح لحسن ت  دبير القطاع مجانا، ألنناالعلم أنه بإمكاننا ت

فنحن لم نتخل عن شركة أفلمار ولو أردنا ذلك لفعلنا، لكن مازال لدينا أمل في الشركة، والدليل أننا تركنا لها  

باست السيارات  عقل  منعنا  عندما  البداية  ففي  المعاش،  عرصة  مركن  تدبير  لقرار حق  تنفيذا  الصابو    خدام 

اعتر كما  المجلس  الصابو،  استخدام  بدون  المراكن  هذه  تدبير  في  االستمرار  استطاعتها  بعدم  الشركة  فت 

يتم تسييس هذا  أريد أن  لذلك فال  التفاوض معها،  تدبيرها ونحن في إطار  اقترحت علينا مراكن ترغب في 

 الموضوع أو أن يخضع لنزاعات شخصية. 

 ن تم اقفال الالئحة. وجداني بعد استثنائي للسيد المصطفى التدخل اخير وا

 عضو المجلس الجماعي   المصطفى الوجدانيالسيد 

خالل النقاش أثير كالم حول استفادة بعض السادة األعضاء وبعض األطراف من الشركة، وكل واحد   
 يتحمل مسؤولية كالمه ألن لهذا الكالم خلفيات. 
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 و المجلس الجماعيعض السعيد ايت المحجوب السيد 

ال  يتحمل  سيد  قال  أن  يجب  بدوره  فهو  وبالتالي  كالمه،  مسؤولية  يتحمل  واحد  كل  بأن  الوجداني 
مسؤولية الكالم الذي أثاره حول قيام نائب بمقاطعة جليز بوضع شخص لحراسة أحد المراكن، لذلك أتساءل  

 من هو هذا النائب؟ 

 عضو المجلس الجماعي يوسف ايت رياضالسيد 

ه الكالم بشكل عام للسادة األعضاء فكلنا معنيون، لكن من يقوله فهو  توجيي الرئيس، عندما يتم  سيد
 المعني به بالدرجة األولى حسب نيته من وراء هذا الكالم وهللا أعلم وشكرا السيد الرئيس. 
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 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الثامنة والعشرون   النقطة

 .2016ت بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية تحويل اعتمادا 

 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائدالسيد 

 . أحيطكم علما السادة األعضاء أن هذه النقطة غير جاهزة، وسنؤجلها إلى الجلسة المقبلة 
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 :(2016/ 05/ 12)جلسة تاريخ   2016  الدورة العادية لشهر ماي من جدول اعمالالتاسعة والثالثون   النقطة

 . 2016دعم مشاريع جمعيات املجتمع املدني برسم سنة  

 

 رئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

ال رئيس  نائب  فاري  الهادي  عبد  للسيد  الكلمة  الثقافية  أعطي  بالشؤون  المكلفة  والرياضية  لجنة 

 . لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطةو اشراك المجتمع المدني   التنمية االجتماعيةو

 

   نائب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية و اشراك المجتمع المدني  عبد الهادي فاري 

المكلفة  قبل      اللجنة  اجتماع  تقرير  مسامعكم  على  أتلو  الثأن  وبالشؤون  والرياضية    التنمية قافية 

بالشكر الجزيل الى جنود الخفاء و أعني بذلك    موظفو   االجتماعية و اشراك المجتمع المدني البد أن أتوجه 

الثقافة و الرياضة    سم الشباب و كذلك القسم االجتماعي و قوقسم أعمال المجلس الذين يقومون بعمل جبار  

خالل انعقاد اجتماع هذه اللجنة، حيث كان  ت  الهادفة التي تم بناءة وريد أن أنوه بالمناقشة الالتربية ، كما أو

 آلن اليكم التقرير : ا تناغم حقيقي ، و هناك انسجام و 
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 39: ة رقمالنقط                                           المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 لثقافية والرياضية ا الشــؤون بتقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 مية االجتماعية واشراك المجتمع المدني والتن 

 الجلسة الثانية 
 

اطار  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  النقـط     استكمال  بناء  تحضير 

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  جدول  في  اللجنة   ، 2016المدرجة  فية  الثقا  الشؤون بالمكلفة    واصلت 

  09/05/2016االثنين    يوم   في جلسة ثانية   هااتاجتماع  الجتماعية واشراك المجتمع المدنيوالرياضية والتنمية ا

الجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة  على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة ا

الشحيمي    السيد وذلكخليفة  اللجنة  ال  رئيس  الالمتبقينقط  لدراسة  اعمالهة  جدول  في  في    امدرجة  والمرقمة 

 كاالتي  :   2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  

 مراكش ووزارة الثقافة لتجهيز الخزانات البلدية. . الدراسة واملوافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة  40

ا41 وجمعية  مراكش  جماعة  بين  وشراكة  تعاون  اتفاقية  على  واملوافقة  الدراسة  اطار .  في  الجمعوي  لفضاء 

 روع الحكامة املحلية واملشاركة املواطنة. مش 

   .2016سنة دعم مشاريع جمعيات املجتمع املدني الناشطة في تراب جماعة مراكش برسم  . 39

 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 عواطف البردعي، عبد الهادي فاري، عبد الهادي بن عال. 

 

 مـن اعضاء المجلس السيد:  شارك في االجتماع ▪
باقـة، ي عبد الحفيظ المغراوي، حليمة بامحمد، عبد الهادي تلماضي، ابراهيم بوحنش، عبد الرحيم الفيرامي، محمـد  

 .  عبد الهادي ويسالت، المصطفى الوجداني، عبد الصمد العكاري، عبد الجليل بنسعود عبد الغني دريوش،
 

 شارية السادة: اطر الجماعة بصفة است كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  :  الخطيب  عبد الكريم
 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  عبد العزيز االمري

 مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن رئيس  :   رشيد بوزيتي 

 عن قسم أعمال المجلس  :    عادل الزرود 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   عادل نزار 

 : مصالح الخارجية السادةكما شارك من ال ▪

 عن المديرية الجهوية للثقافة بمراكش  : يدي حيدا محمد عز الدين س

 الجهوية للثقافة بمراكش المديرية    عن :   سمير الوناسي 
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  05/2016/ 06وبعد ان اتمت اللجنة تدارسها للنقط المدرجة في جدول اعمالها بتاريخ   بخصوص هذه النقطة،

، استأنفت اجتماعها المفتوح والمتواصل  بعد فترة توقف وذلك  2016/ 09/05ة يومه االثنين  وكذا في الفترة الصباحي

الناشطة   جمعيات المجتمع المدنيدء دراسة النقطة المتبقية المتعلقة بدعم مشاريع   ابتداء من الساعة الثالثة عشية لب

كين السادة مجددا بالسادة الحضور وتم، وبعد ان رحب السيد رئيس اللجنة  2016برسم سنة    في تراب جماعة مراكش

بان المقترح المقدم هو االعضاء من لوائح دعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني حسب المقاطعات الخمس، وتذكيره  

 خالصة عمل اداري اولي مثنيا على هذا المجهود المبذول. 

بوح  ابراهيم  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  احال  التوضيح،  من  في  وللمزيد  التوضيحات  لتقديم  نش 

 لموضوع. ا

ادارية   خلية  مستوى  على  منظمة  منهجية  اعتماد  تم  انه  العضو  السيد  اوضح  االطار،  هذا  فحص وفي  في 

جميع الملفات الجمعيات والتحقق من مدى قانونيتها متطرقا لالجراءات االدارية الخاصة بتمديد فترة االيداع مع سن  

المشر اعداد  في  تشاركية  المقاطعمقاربة  بادماج  المقدم  معايير وع  على  االعتماد  تم  انه  مضيفا  العمل،  هذا  في  ات 

 مضبوطة. 

بداية، الفرق الرياضية حيث بعد ان اوضح السيد العضو ابراهيم بوحنش    عقب ذلك، تناولت اللجنة بالدراسة،

للصنف موحدة على الفرق استنادا  مناقشة التركيبة المالية للبرامج المقترحة باعتماد معايير منطقية و  ان تم مناقشة

الجماعة والفرع والنتائج المحصل عليها والترتيب، كما تم تصنيف وتوزيع الجمعيات التي لها اتفاقيا ت شراكة مع 

الرياضية  الفرق  لمناقشة  بدايته  النقاش والذي خصص في  فتح باب  فيها،  المضمنة  المالية  االلتزامات  احترام  قصد 

يتم منحها نفس المبلغ بالنسبة للفرق المنتمية لنفس القسم بغض امعات الوطنية  وتقرر ان  المنضوية تحت لواء الج

 النظر عن النتائج والترتيب. 

المغربية أللعاب القوى حسب ترتيبها   الملكية  لجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعةا  منح كما تم االتفاق على 

 50.000,00جمعيات على منحة قدرها  تحصل ال  50  المرتبةالى    ى االول  المرتبةالصادر عن الجامعة المذكورة اي من  

 درهم . 20.000.00منحة قدرها وما فوق ستحصل على  51في حين الجمعيات المرتبة من  درهم 

وتأسيسا على ذلك، قدمت اللجنة الئحة خاصة بدعم مشاريع الفرق الرياضية كما سيتم عرضها على انظار  

 المجلس. 

ال  للصعوبات  اللجنونظرا  واجهتها  التي  تكليف  تقنية  تقرر  فقد  الجمعيات  باقي  ومناقشة  فرز  في  ة 

ال بإعادة النظر في تصنيف  الترابي المصلحة المختصة  وعرضها    جمعيات حسب طبيعة النشاط وليس االنتماء 

 . 2016ماي  10في اجتماع يوم الغد 

 ورفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء            

 رئيس اللجنة  

                   ليفة الشحيمي خ



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

215 
 

 : 39ة رقم النقط                                           المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 الثقافية والرياضية  الشــؤونبتقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني  

 الثالثةالجلسة 
 

ال المقتضيات  على  الجاربناء  والتنظيمية  اطار قانونية  وفي  العمل،  بها  النقـط     استكمال  ي  تحضير 

  الشؤون بالمكلفة    واصلت اللجنة  ، اشغال اللجنة ،2016المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهـر فبراير  

المدني  المجتمع  واشراك  االجتماعية  والتنمية  والرياضية  ثالثة  ها اتاجتماع  الثقافية  جلسة  الثالثاء    م يو  في 

الساعة  عل  10/05/2016 عشرةى  محمد    الحادية  بشارع  البلدي  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا 

مدرجة  المتبقية ال  ةنقطالستكمال دراسة ال  رئيس اللجنة وذلكعبد الهادي فاري نائب    الخامس برئاسة السيد

 كاالتي  :   2016ماي   والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر في جدول اعمالها

   .2016يع جمعيات املجتمع املدني الناشطة في تراب جماعة مراكش برسم سنة دعم مشار  .39

 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪

 . بال  محمد بنعبد الهادي بن عال،   
 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السيد:  ▪
المغراوي، حليمة بامحمد، الحفيظ  تلماضي،    ي عبد  الغني الفيرامي   هيم بوحنش، عبد الرحيمابراعبد الهادي  ، عبد 

عبد الهادي ويسالت، المصطفى الوجداني، عبد الصمد العكاري، عبد الجليل بنسعود، حفيظة مجدار، عبد   دريوش،
 .  االله الغلف، السعيد ايت المحجوب، ي حفيظ القضاوي عباسي

 

 رية السادة: اطر الجماعة بصفة استشا كما شارك من ▪

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   نزار عادل  
 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :   رشيد بوزيتي 

 عن قسم أعمال المجلس  :    عادل الزرود 

خالل هذه الجلسة ومواصلة لعمل اللجنة، وبعد اتمام اللجنة مسطرة دعم الفرق الرياضية في الجلسة  

بالتقرير  صة للواهيئ المصلحة المختالسابقة وبعد ت ئح جمعيات المجتمع المدني وفق ما طلب منها والمرفقة 

الرعاية   ومؤسسات  والتعاونيات  واالنسانية،  االجتماعية  الثقافية،  الرياضية،  الجمعيات  من  بكل  وتتعلق 

ها  ئح وتم دعم مشاريع االجتماعية وجمعيات اخرى(، تناول السادة االعضاء الحاضرون بالدراسة باقي هذه اللوا

اقرار  وفق   تم  الممنوحة  الجمعيات غير  ان  اساس  الجماعي على  للمجلس  العام  الجمع  ما سيتم عرضه خالل 

 دعمها لوجيستيكيا، مقدمة توصيات لرئاسة المجلس الجماعي قصد االخذ بها مستقبال وتهم مايلي: 

 

قى للمستوى  يده لير ن اجل تطويره وتجوالمطالبة بإعادة النظر في كناش التحمالت الخاص بالجمعيات م .1

 الذي يمكن اي لجنة من فحص الملفات بشكل سلس . 

توحيد توزيع الغالف المالي للفرق المنضوية تحت لواء الجامعات الملكية والمنتمية لنفس الصنف دون   .2

 مراعاة ترتيبها ونتائجها الن نفقات التنقل والتسيير تبقى واحدة . 
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ا .3 بعض  دعم  توقيف  الرياضية  التماس  حينلجمعيات  لبعض    الى  استغاللها  وضعية  وتقنين  تسوية 

المرافق الرياضية الجماعية )استغالل المركب الرياضي بسيدي يوسف بن علي من طرف نادي اولمبيك  

 مراكش(. 

 التنصيص على دعم المشاريع المقترحة من طرف الجمعيات دون التركيز على التسيير اليومي لها.  .4

الجهات المانحة قصد توحيد الرؤيا بخصوص توزيع الغالف  وباقي    مع مندوب الثقافة  اقتراح عقد لقاء .5

 المالي للجمعيات.  

 ال يمكن ألي جمعية ان تستفيد من اي دعم مالي ما لم يتم تبيان صرف هذه المنحة لما تم رصده .   .6

الدعم ن مستوى مراجعة بعض االتفاقيات المبرمة مع بعض الجمعيات بدعوى ان برامجها وانشطتها دو .7

 منوح لها . المالي الم

 اقتراح تكوين لجينة للتتبع والتقييم يعهد اليها بمتابعة وتقييم انشطة الجمعيات.  .8

اقتراح توجيه الجمعيات النسائية والحرفية الستفادة من البرامج التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية   .9

 البشرية . 

ادمة وبالتحديد خالل فترة التهيئ  ت خالل السنة القللجمعيا  اقتراح الرفع من قيمة المخصصات المالية .10

 للميزانية. 

مشروع عقد مناظرة محلية لمدارسة الشراكة بين الجماعة والمجتمع المدني حول الطرق واساليب   .11

 التعاون بما فيه تنمية وخدمة المجتمع المدني. 

 .  الخاص بالجماعات 14/113ي التنظيمالمطالبة بتطبيق حاالت التنافي المنصوص عليها بالقانون  .12

هذه   .13 مع  شراكات  عقد  عبر  االجتماعي  المجال  في  الناشطة  للجمعيات  المباشر  الدعم  مسطرة  تقنين 

 الجمعيات.  

الجماعي المجلس  انظار  على  لتعرضه  عملها  انهت  قد  اللجنة  تكون  خالل    وعليه،  توزيعه  سيتم  كما 

 .  الدورة

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 للجنة رئيس ا  نائب

 عبد الهادي فاري  
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 رئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

اشير    ان  اود  النهائية،  في صياغتها  المدعمة مشاريعها  الجمعيات  لوائح  توزيع  ان  اللجنة  بعد  ان 

الكفايةد   وان  سبق  فيه  بما  الموضوع  ت  ،رست هذا  مقاربة  فيه على  وموضوعية وشاملة    شاورية واعتمدت 

م يكن هناك اي ان ل  ، لذلك أطلب منكم بخصوص هذا الموضوع أن نمر مباشرة الى التصويت دون أي اقصاءب

 . مفتوح   شة تدخل فباب المناق

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

مة مشاريعها  الجمعيات المدع  لوائح  م وجود أي تدخل بخصوص هذه النقطة، فاني أعرضنظرا لعد

 . على التصويت الموزعة عليكم  2016برسم سنة 
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 2016ماي  12بتاريخ  76/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي التاسعة والثالثون  النقطـة      

2016
 

⬧ 2016

122016

⬧ 113.1492 

⬧ 

 

⬧ 2016 

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

32

32 

 وهـم الســـادة32

 يقـرر ما يلـــي

2016
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 من  تفيدة المس  التقليدية  الصناعة  تعاونيات و  الرياضية الفرق الجمعيات، الئحة 

 2016 المالية السنة برسم   مراكش لمدينة  الجماعي  المجلس دعم 

 

 اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي
 

 العمومية  اخلريية  لمؤسساتل مقدمة إعاانت 10.1020/12.:الفصل
 درهم  1.000.000,00:   ابلدرهم املرصود املبلغ

 

الرقم  

 الترتيبي 
 مبلغ الدعم  بالدرهم  صاحب المشروع 

   000,00 50 مركز أطفالنا لرعاية األطفال في وضعية صعبة  1

   000,00 200 ت( المركب االجتماعي متعدد االختصاصات )دار الطفل باب اغما 2

   000,00 150 لطالب مراكش دار ا  3

   000,00 70 مركز حماية الطفولة اسيل  4

   000,00 70 مركز الكرم لرعاية الطفولة في وضعية صعبة 5

   000,00 100 مركز التكوين وادماج االطفال في وضعية صعبة دار البر واالحسان  6

   000,00 100 مبرة محمد الخامس دار الطالب  7

   000,00 70 وي التثليث الصبغي مركز االطفال ذ  8

   000,00 80 مركز األمل لرعاية الطفولة   9

 

    000,00 890        :المجمــــوع  
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 اجتماعية  أخرى ملؤسسات إعاانت 20.10.10/14:الفصل

 درهم  1.000.000,00:   ابلدرهم املرصود املبلغ
الرقم  

 الترتيبي 
 مبلغ الدعم  بالدرهم شروع صاحب الم

   000,00 10 جمعية مواطن اليوم للتنمية والتوعية بالحقوق  1

   000,00 10 والتراث الشعبي جمعية حرفيي فن الحلقة للفرجة  2

   000,00 10 جمعية كنوز الطعريجة للثقافة والتراث  3

   000,00 40 جمعية مبادرة التنمية البشرية  4

   000,00 15 ض للتنمية البشرية هيالنة جامعة القاضي عيا  5

   000,00 10 جمعية سبعة رجال للعشابة األصليين بساحة جامع الفناء  6

   000,00 15 جمعية سيدي بولعبادة للتنمية  7

   000,00 10 جمعية الحادكات المغربيات  8

   000,00 10 جمعية العهد الجديد لماسحي االحدية بساحة جامع الفتاء  9

   000,00 10 وية للعشابة المتحدين بساحة جامع الفناء الجمعية المغربية الصحرا  10

   000,00 10 الحلقة االماريغية ونراث ساحة جامع الفناء جمعية األصالة لشيوخ  11

   000,00 10 جمعية صنعة إيدي للمرأة الحرفية  12

   000,00 10 جمعية الشروق االجتماعية للثقافة و الرياضة  13

   000,00 10 والطفل   جمعية الصفاء للمرأة 14

   000,00 10 جمعية المبادرة النسوية للتنمية  15

   000,00 10 جمعية الفتح للصانعات التقليديات  16

   000,00 10 جمعية الشؤون االجتماعية للحرفيين والحرفيات  17

   000,00 15 جمعية شباب مراكش للتنمية  18

   000,00 50 ق للتنمية االجتماعية جمعية التواف  19

   000,00 30 جمعية الغد النسوية  20

   000,00 10 تعاونية ألوان للطباعة واإلشهار  21

   000,00 50 جمعية العرفان للثقافة و التنمية  22

   000,00 10 اتحاد العمل النسائي  23



 ( 2016/ 12/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

240 
 

   000,00 10 جمعية المسيرة للتنمية و التضامن  24

   000,00 30 اعية الثقافية و الرياضية المغربية للتنمية االجتم  جمعية 25

   000,00 10 جمعية دار سهام لالزياء   26

   000,00 10 جمعية المصطفى للصانعات التقليديات  27

   000,00 10 جمعية األعمال اإلجتماعية للتنمية و التضامن  28

   000,00 10 جمعية البشرى للصانعات التقليديات 29

   000,00 20 عاملين االجتماعيين المرصد المغربي لل 30

   000,00 10 جمعية الوادي للصناعة التقليدية  31

   000,00 10 جمعية نساء النخيل  32

   000,00 10 جمعية تضامن األم و الطفل و الشباب.  33

   000,00 50 جمعية الحسنى للتنمية والثقافة واألعمال االجتماعية   34

   000,00 10 لحرفية  جمعية المواهب للمرأة ا  35

   000,00 10 جمعية  الكوثر للتنمية االجتماعية  36

   000,00 40 جمعية السبيل للثقافة والتربية  37

   000,00 10 تمع والتنمية. ة فنون بصرية في خدمة قضايا المججمعي 38

   000,00 10 جمعية شباب اليوم للتنمية و التضامن بمراكش.  39

   000,00 10 ت الشباب للتنمية جمعية مبادرا  40

   000,00 20 جمعية تزين العرائس  41

   000,00 10 جمعية حرفيات الواحة للتنمية  42

   000,00 40 جمعية الواحة للتنمية والتضامن االجتماعي  43

 

   000,00 715        المجموع  
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 اإلنسانية  لألعمال مقدمة إعاانت 20.10.10/13:الفصل
 درهم  2.000.000,00:   ابلدرهم املرصود املبلغ

الرقم  

 الترتيبي 
 مبلغ الدعم  بالدرهم  صاحب المشروع 

   000,00 10 جمعية أنا مغربي للتضامن اإلنساني واالجتماعي  1

   000,00 10 جمعية موالي الحسن النقاد الضرير  2

   000,00 25 جمعية التضامن للصم والبكم   3

   000,00 25 والبكم جمعية الكتبية للصم   4

   000,00 10 جمعية هرم المسنين  5

   000,00 50 جمعية الرحمة للعناية باالسرة الفقيرة  6

   000,00 40 جمعية أمل  مغرب الزهايمر  7

   000,00 40 جمعية األمل لمساندة مرضى السرطان  8

   000,00 10 جمعية الهالل للتنمية ومحاربة الفقر 9

   000,00 20 وصل من أجل اإلعاقة جمعية صلة   10

   000,00 20 جمعية المستقبل ألباء وأسر األشخاص في وضعية إعاقة  11

   000,00 40 جمعية طلبة كلية الطب بمراكش  12

   T21 30 000,00جمعية أبناؤنا   13

   000,00 20 جمعية الخير والتعاون للتنمية البشرية 14

   000,00 20 ذوي اإلحتياجات الخاصة   معية أباء وأمهات وأولياءج 15

   000,00 10 جمعيةاألمل للتنمية البشرية والنهوض بذوي االحتياجات الخاصة  16

   000,00 40 جمعيةالنخيل لواهبي الدم مراكش  17

   000,00 40 جمعية العهد الجديد لألشخاص المعاقين  18

   000,00 20 جمعية يديك في يدينا  19

   000,00 10 لخيرية النسوية الجمعية ا 20
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   000,00 20 جمعية يد الرحمة  21

   000,00 20 جمعية دار المحنة لألعمال االجتماعية الخيرية.  22

   000,00 40 التفاؤل لنساء مراكش الحمراء.جمعية  23

   000,00 30 جمعية التضامن لرعاية المسنين.  24

   000,00 10 .  يشين مع داء فقدان المناعة المكتسبةة األطفال والنساء المتعاجمعية مساعد 25

   000,00 50 الجمعية الخيرية للخدمات الصحية  26

   000,00 40 للمسنين جمعية الوطنية الزهراء   27

   000,00 50 جمعية بصيص امل  28

   000,00 50 الجمعية المغربية لكفالة اليتيم  29

   000,00 50 كرامة جمعية ال 30

   000,00 20 عية األمل لمرضى داء السكري ومحاربة األمراض المعدية جم 31

   000,00 20 مركز بسمة امل للخدمات االجتماعية و التوعية الصحية  32

   000,00 20 جمعية متقاعدي األمن الوطني  33

   000,00 30 مركز الكتبية العادة تاهيل األطفال المعاقين  34

   000,00 40 لرياضة األشخاص المعاقين   جمعية نادي االولمبياد 35

   RBC 50 000,00جمعية دعم التاهيل لمجتمعي  36

   000,00 10 الطفل جمعية جيل المستقبل األم و  37

 

   000,00 040 1        وع: ـــــالمجم 
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 الثقايف اجلمعيات ذات الطابع  

   ثقافيةال  اجلمعيات لفائدة منح: عنوانه  20.80.80/81:  الفصل
 

 درهم  3.200.000,00:  ابلدرهم املرصود املبلغ
 

الرقم  

 الترتيبي 
 مبلغ الدعم  بالدرهم  صاحب المشروع 

   000,00 10 جمعية مسار للثقافة والفن  1

   000,00 30 المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية  2

   000,00 10 فرقة نجوم الشهاب المسرحية  3

   000,00 50 حدود  جمعية إنسان بال  4

   000,00 30 منظمة التجديد الطالبي  5

   000,00 10 جمعية المهارة للتنمية والتكوين  6

   000,00 30 جمعية الرائد للتربية والتنمية   7

   000,00 40 جمعية الوصال للمواطنة  8

   000,00 50 المنتدى الوطني للذاكرة واإلبداع  9

   000,00 10 تربية والتسلية جمعية مسرح العرائس لل 10

   000,00 20 الفيدرالية الوطنية للتربية والتنمية  11

   000,00 10 جمعية التراث األصيل للدقة المراكشية 12

   000,00 20 نادي خشبة الحي  13

   000,00 20 جمعية رمز الدقة المراكشية  14

   000,00 20 ابن العريف  ح النبوية ودالئل الخيراتالجمعية المراكشية لالمدا 15

   000,00 10 فرقة مسرح جوكاندا  16

   000,00 20 فرع والية مراكش  -للتنمية  جمعية  الوفاء   17

   000,00 30 جمعية أناروز للتنمية 18

   000,00 40 جمعية نادي اليونسكو  19

   000,00 20 جمعية مستقبلنا للتربية على المواطنة 20

   000,00 10 لحمراء للفن التربوي جمعية  نادي ا  21

   000,00 10 والتنمية  االجتماعية جمعية تياتر ماجيك لالبداع الفني  22

   M6 20 000,00جمعية  ألوان  23

   000,00 40 جمعية  نسيج تانسيفت للمجتمع المدني  24

   000,00 50 جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي  25
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 الرايضي لطابع  اجلمعيات ذات ا
 

   الرايضية للفرق  إعاانت 20.20.10/12: الفصل
 درهم  10.000.000,00:   ابلدرهم املرصود املبلغ

الرقم  

 الترتيبي 
 مبلغ الدعم  بالدرهم  صاحب المشروع 

   000,00 50 نادي عبد السالم الراضي أللعاب القوى  1

   000,00 60 المراكشي لكرة القدم  جمعية نادي الكتبية الرياضي  2

   000,00 60 الطائرة الجمعية المغربية ألصدقاء النخيل كرة  3

   000,00 200 نادي المولودية المراكشية لكرة اليد  4

   000,00 200 نادي مولودية مراكش فرع كرة القدم  5

   000,00 40 جمعية شباب المسيرة الرياضي المراكشي لكرة القدم  6

   000,00 50 ة اليد نادي المنار الرياضي لكر 7

   000,00 40 الرياضي المراكشيجمعية شباب بوعكاز  8

   000,00 60 نادي المحاميد الرياضي المراكشي  9

   000,00 200 نادي اإلتفاق الرياضي المراكشي  10

   000,00 60 جمعية النهضة الرياضية المراكشية  11

   000,00 40 ي المراكشي جمعية الفتح الرياض 12

   000,00 40 المراكشيجمعية نادي الرشاد الرياضي  13

   000,00 500 نادي أولمبيك مراكش لكرة القدم  14

   000,00 40 جمعية الوفاق للثقافة و الرياضة 15

   000,00 200 نادي الكوكب الرياضي المراكشي فرع كرة السلة  16

   000,00 40 كشي نادي النصر الرياضي المرا 17

   000,00 200 المراكشي لكرة اليد. الكوكب الرياضي  نادي 18

   000,00 40 جمعية نادي األهلي الرياضي المراكشي. 19

   000,00 80 جمعية الكوكب الرياضي المراكشي الوشيرية و الرشاقة البدنية.  20
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   000,00 60 نادي رجاء الحي المحمدي.  21

   000,00 100 كرة اليد. منتدى الرياضي المراكشي لجمعية نادي ال 22

   000,00 120 نادي الكوكب المراكشي فرع الجمباز 23

   000,00 40 نادي أشبال مراكش أللعاب القوى.  24

   000,00 20 نادي الكمال الرياضي المراكشي   25

   000,00 60 جمعية أشبال الحي المحمدي كرة القدم.  26

   000,00 40 مراكشية لكرة اليد. الجمعية ال 27

   000,00 40 جمعية الشباب للتنمية والثقافة والرياضة  28

   000,00 40 جمعية شباب المجد للثقافة والرياضة 29

   000,00 40 نادي سبورتنيك سيدي يوسف بن علي  30

   000,00 60 نادي رجاء الرياضي المراكشي لكرة القدم   31

   000,00 100 راكش جمعية  ريكبي م 32

   000,00 60 دي شباب مراكش نا 33

 

   000,00 980 2        : المجمــــوع 
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  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

وقبل رفع الجلسة اود االشارة الى ان  بعد التداول في النقط المعروضة علينا في جلستنا الثانية هاته،  

النظام  موعة من النقط فقد وافقنا على النقطة االولى الفرعية والمتعلق  بالرابعة والعشرون تضم مج   النقطة

ذات  حافالت  طريق  عن  النقل  لتدبير  المحلية  التنمية  لشركة  عالية    االساسي  النقط    BHNSخدمة  ان  على 

 حينه وهي:  االخرى سنتداول بشأنها في الجلسة المقبلة لعدم جاهزيتها لم نشر الى ذلك في 

 . BHNSمن رأمسال شركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  الرفعاملوافقة على  ▪
 . BHNSالتنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية ادخال جهة مراكش اسفي كشريك جديد يف شركة  ▪
 . BHNSق حافالت ذات خدمة عالية ن طريية لتدبري النقل احلضري عالتنمية احمللتعديل النظام االساسي للشركة  ▪

 

 ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى  الرابعة والنصف عشية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


