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 2019  مايالدورة العادية لشهر               مراكش جماعةمجلس 

 جلسة علنية                                          

 2019ماي حمضر الدورة العادية لشهر 

 الجلسة الثانية 
 

، واصل المجلس الجماعــي لمراكش دورته المذكورة بجلسة  2019طبقا للجدولة الزمنية للدورة العادية لشهر ماي    
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وبمحضر  بي بلقائد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش  تحت رئاسة السيد محمد العر  بشارع محمد السادس  الجماعي
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   رئيس مجلس جماعة مراكش السيد محمد العربي بلقائد
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 أيها الحضور الكريم
 

 نقطة وهي كاالتي:   11بجلسة ثانية والتي سنناقش فيها  2019إذن نستأنف دورتنا العادية لشهر ماي 
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والقايض باملوافقة    2003الدراسة واملصادقة عىل تعديل مقرر متخذ من طرف مجلس بلدية املنارة جليز سابقا خالل دورته العادية لشهر غشت  

 عىل تسوية الوضعية العقارية ملجموعة من املنازل املعروفة ب "ديور التقنني" الكائنة بالحي املحمدي.
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القايض باملصادقة عىل اقتناء القطعة   2016اكتوبر    20بتاريخ    10/2016/  118تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  الدراسة واملصادقة عىل  

ار    82/م مساحتها  39172االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازيل املتواجد برتاب نفوذ مقاطعة املنارة املنتمية لجزء من الصك العقاري عدد  

درهم للمرت    520,00سنتيار تابعة للدولة )امللك الخاص( واملوافقة عىل مبلغ االقتناء، للقطعة االرضية، املتواجد عليها السوق املذكور، املحدد يف    50

 . 22/09/2016املربع الواحد حسب ما قررته اللجنة االدارية للتقييم خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 

 

20 
اخرض املصادقة عىل مبلغ التعويض املحدد من طرف اللجنة االدارية للتقييم املتعلق بعملية تخطيط الطرق العامة إلحداث موقف للسيارات وفضاء 

 بجوار فضاء املواطن باملحاميد.

 

  . AVE PHONEالبث يف وضعية استغالل امللك العام الجماعي لوضع اكشاك من طرف رشكة  21

22 
 املوافقة عىل معاوضة عقارية بني جماعة مراكش ورشكة عمران مراكش حول قطع أرضية تابعة لرشكة العمران مقابل قطعة أرضية جماعية. 

 نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش()                                                                                                           
 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 مراكشعمالة 
 مراكش جماعة

 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس             
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 باب اإلحاطة علما. لكن قبل ذلك أفتح 

 

 عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

منازل وخلفت    4انهارت    األسبوع الماضيمقاطعة مراكش المدينة تعاني من مشكل المنازل اآليلة للسقوط حيث  

لذلك نطلب منكم السيد الرئيس إعادة النظر في اتفاقية المنازل اآليلة للسقوط فهي ال تودي  جرحى،    4وفاة واحدة و

 دورها فساكنة المدينة العتيقة تموت وهذه المنطقة هي قلب مراكش. 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

لقاء اآلن يؤرق    هناك  فبالفعل هو موضوع  للسقوط،  اآليلة  المنازل  إشكاالت  لمناقشة  الوالية  على مستوى 

 المدينة. 

وإذا سمحتم  إذن، وبعد االنتهاء من مسطرة اإلحاطة علما، سنمر إلى تدارس النقط المدرجة خالل هذه  الجلسة،  

 سنبدأ بالنقط التي ال تحتاج نقاشا طويال. 
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 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2019العادية لشهر ماي من جدول اعمال الدورة   السابعة عشرالنقطة 

 الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص ببيع غلة الزيتون.

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

لتالوة    نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة للسيد الحسين  الكلمة  بداية أعطي  

 التقرير المتعلق بهذه النقطة. نص 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    21 – 20 -19 – 18 – 17 ة ذات االرقام:النقط

 
 
 
 

 اجتماع تقرير 
اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

 املالية والربجمة
 

 

 
 

رقامحول 
أ
      21 – 20 – 19 – 18 – 17 النقط ذات ال

 2019 مــاي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 
 

 الزيتون.الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت الخاص ببيع غلة .17

الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر متخذ من طرف مجلس بلدية املنارة جليز سابقا    خالل دورته العادية لشهر .18

وافقة على تسوية الوضعية العقارية ملجموعة من املنازل املعروفة ب "ديور التقنين"  2003غشت  والقاض ي بامل

 الكائنة بالحي املحمدي.

القاض ي  2016اكتوبر  20بتاريخ  10/2016/ 118عديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد الدراسة واملصادقة على ت.19

باملصادقة على اقتناء القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازلي املتواجد بتراب نفوذ مقاطعة املنارة 

وافقة سنتيار تابعة للدولة ) 50ار  82م مساحتها /39172املنتمية لجزء من الصك العقاري عدد  امللك الخاص( وامل

درهم للمتر املربع الواحد  520,00على مبلغ االقتناء، للقطعة االرضية، املتواجد عليها السوق املذكور، املحدد في 

 .22/09/2016حسب ما قررته اللجنة االدارية للتقييم خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

الدارية للتقييم املتعلق بعملية تخطيط الطرق العامة املصادقة على مبلغ التعويض املحدد من طرف اللجنة ا.20

 إلحداث موقف للسيارات وفضاء اخضر بجوار فضاء املواطن باملحاميد.

 .AVE PHONEالبث في وضعية استغالل امللك العام الجماعي لوضع اكشاك من طرف شركة .21
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طبقا للمقتضييات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضيير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشيهر ماي  
الموجهة لكل من السيادة أعضياء اللجنة والمجلس للحضيور والمشياركة في أشيغال   23/04/2019بتاريخ    8110، وتبعا للدعوة عدد 2019

على السياعة الحادية عشير والنصيف   2019 ماي 09اللجنة المكلفة بالميزانية والشيؤون المالية والبرمجة، انعقد اجتماع يوم الخميس 
 كل من السيد الحسين نوار لتدارس النقط االتيية:صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة 

 

 الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص ببيع غلة الزيتون. -
شةهر غشة   - سةابرا  الو دورتل العادية ل سةة واملصةادقة على تعديل مررر مت م مط فرجم سلب بلدية املنارة يليز  والراضة  باملواقرة على توةوية  2003الدرا

 الوضعية العرارية جملموعة مط املنازو املعروقة ب "ديور الترنني" الكائنة باحل  احملمدي.
صةادقةة على تعةديةل مررر  - سةة وامل صةادقةة على اقتنةاع الر عةة  2016اكتوبر  20بتةاري   10/2016/ 118سلب مجةاعةة مراكع عةدد الةدرا ضة  بةامل الرةا

وةوجل اعماع  ازل  املتوايد ب اب ذ وق مرافعة املنارة املنتمية عزع مط الصةع العراري عدد  شةيد عليها ال وةاتتها /39172االرضةية امل سةنتيار  50ار  82م م
درهم للم  املربع الواتد توب  520,00ص( واملواقرة على مبلغ االقتناع، للر عة االرضية، املتوايد عليها الووجل املمكور، احملدد يف تابعة للدولة )امللع اخلا

 .22/09/2016ما قررتل اللجنة االدارية للترييم  الو ايتماعها املنعرد بتاري  
االدارية للترييم املتعلق بعملية خت يط ال رجل العامة إلتداث موقف للويارات وقضاع ا ضر جبوار قضاع املوافط التعويض احملدد مط فرجم اللجنة املصادقة على مبلغ  -

 باحملاميد.
 . AVE PHONEالبث يف وضعية استغالو امللع العام اعماع  لوضع اكشاك مط فرجم شركة  -
 مراكع توو ق ع أرضية تابعة لشركة العمران مرابل ق عة أرضية مجاعية.عمران الاملواقرة على معاوضة عرارية بني مجاعة مراكع وشركة  -
 احملدد لنوب وأسعار الرسوم واحلروجل والوييبات املوتحرة ل ائدة ميزاذية مجاعة مراكع. 2019مارس  1بتاري   52 احملل  رقم واملصادقة على تعديل الررار اعبائ الدراسة  -
 .2019ة مجاعة مراكع برسم الونة املالية حتويل اعتمادات بعض قصوو ميزاذي -
 .2020حتديد وتوزيع امل صص االمجال  للتويري املرصود للمرافعات برسم الونة املالية  -
 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف، عبد المجيد ايت القاضي.  ي. عبد الحفيظ المغراوي،  
 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدين:  -
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  ي. الحسن المنادي
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 الهادي بن عال، توفيق بلوجور. ي. احفيظ قضاوي العباسي، عبد  

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

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

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   بلحوتي هشام 
 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :   عبد الحق مدا 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز األمري 
 عن قسم تنمية الموارد المالية  :  ي. أحمد المفتي 

 عن المديرية العامة للمصالح  :  عبد الرحيم العلمي 
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  قادري المصطفى ال

 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 

 : السيد وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية
 

 بمراكشعن الوكالة الحضرية  :  عبد العالي البوهاوي 
 

 
 مراكش مجلس جماعة 

 

 

 
      21 –  20 - 19 –  18  – 17النقط ذات االرقام:   
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 :2019مط يدوو اعماو الدورة العادية لشهر ماي  17النر ة رقم 
 الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص ببيع غلة الزيتون.

 
ببيع   المتعلق  التحمالت  كناش  من  من نسخة  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  في 

باعتباره هو االصل في التسمية، ولتوضيح أسباب و دواعي طرح الموضوع، أعطيت الكلمة  المنتوجات الفالحية  

للسيد رئيس قسم تنمية الموارد المالية الذي أشار بداية إلى ضرورة تغيير منطوق النقطة إلى تعديل كناش التحمالت  

لموضوع هو ترامي الفائزين  الخاص ببيع المنتوجات الفالحية عوض غلة الزيتون لوحدها، مبينا أن سبب طرح ا

بالعروض في جني وتحصيل المنتوجات الفالحية وخاصة غلة الزيتون على تلك المتواجدة باألزقة والدروب، لذلك 

 جاء تعديل بوضع ضوابط تقيد من هذه الحالة المتفشية. 

بعد االستماع للتوضيحات و االطالع على مقتضيات كناش التحمالت، وبعد فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، 

التقيد   الناتجة عن عدم  النزاع  لحاالت  نظرا  الموضوع  في عرض  االسباب  االعضاء وجاهة  للسادة  تبين  وحيث 

والتحصيل،  الجني  عملية  في  بها  المسموح  المساحات  تجاوز  بسبب  للجني    بالضوابط  السلبي  للتأثير  بالنظر  و 

العشوائي على المنظومة البيئية وجمالية مدينة سياحية في حجم مراكش مما يتطلب مزيدا من الضبط، و بعد تبني  

التحيين القانوني للمراجع المعتمدة من جهة والفصل الذي تمت اضافته بصيغة معدلة على اساس ان قيمة الضمانة  

كناش  فقد ابدت اللجنة موافقتها على   بحسب نوعية المنتوج الفالحي و قيمة المحصول،  المالية تعتمد في العرض  

المنتوجات الفالحية في صيغته التعديلية كما هي مرفقة بالتقرير باعتماد التعديل الوارد في    التحمالت الخاص ببيع 

 . وعدم تركه للقطف العشوائي  الجدول ادناه على اساس التفكير في بيع زهر الزنبوع لضمان جنيه بطريقة الئقة 

 

 قر واسع النظر وولمجلسكم الم     
 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 التعليل التعديالت املقرتحة من طرف اللجنة النص األصلي لكناش التحمالت  رقم الفصل
 
 

 الفصل الثالث

 
عالن  يلتزم المشارك الفائز بالعرض التقيد بمقتضيات ا 
مساحات  حدود  وخاصة  العمومية  السمسرة 
الجني  بعملية  المشمولة  الفالحية  المنتوجات 

بالدروب والتحصيل   المنتوجات  على  الترامي  دون 
زقة. 

أ
 وال

زقة"    حذف عبارة: " 
أ
 و دون الترامي على المنتوجات بالدروب وال

 نة في العالن""المضم  اضافة عبارة  
تي: 

آ
 ليصبح منطوق الفصل على الشكل ال

عالن  ا  بمقتضيات  التقيد  بالعرض  الفائز  المشارك  "يلتزم 
المنتوجات  مساحات  حدود  وخاصة  العمومية  السمسرة 

والتحصيل   الجني  بعملية  المشمولة  في الفالحية  المضمنة 
عالن."  ال 

 

 

حدود  ن 
أ
ل المذكورة  العبارة  اللجنة  حذفت 

ليها  ا  يشار  الجني  بعملية  المشمولة  المساحات 
بالعرض  الفائز  والمشارك  السمسرة  عالن  ا  في 

 ملزم باحترام مقتضياته. 

 
 
 
 
 

 الفصل 
 الثاني عشر 

 كل من يرغب في المشاركة .......................... 
داري ويتضمن:   الغالف ال 

•  .................... 

•  .................... 

مالية   • .......ضمانة  بنكية   قدرها  ضمانة  بواسطة 
قليمي  و توصيل من الخازن ال 

أ
في اسم المشارك ا

داء المبلغ المحدد. 
أ
 يتبث ا

•  ................... 

•  ................... 

•  .................... 

•  .................... 

 
 
 
 

 " قدرهاحذف عبارة "

 
 
 
 

اللجنة عدم تحديد قيمة الضمانة المالية اقترحت  
نظرا  المختصة  الجماعية  للمصالح  مر 

أ
ال وترك 

 لختالف القيمة المالية لكل منتوج على حدة. 
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المملكة المغربية                

وزارة الداخليـــة               

 والية جهة مراكش أسفي عمالة مراكش 

جماعـــــــــة مراكـــــــش         

المديرية العامة للمصالح         

قسم تنمية الموارد المالية              
 

 كنــاش التحمــالت املتعلــق ببيــع املنتوجـات الفالحيــة

 

 املتعلق بالجماعات . 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم (  2015يوليوز  7)املوافق  1423رمضان  20الصادر بتاريخ 1.15.85قم بمقتض ى الظهير الشريف ر  ▪

 املحلية.  تالجماعابجبايات  املتعلق      06-47:    القانون رقم    ذالصادر بتنفي(  2007نونبر    30)  1428ذي القعدة    19بتاريخ    195-07-1وبناء على الظهير الشريف رقم   ▪

الخاص بسن أحكام انتقالية فيما    39-07(  الصادر بتنفيذ القانون رقم  2007دجنبر  27)   1428ذي الحجة    16بتاريخ    1- 07- 209وبناء على الظهير الشريف رقم   ▪

 يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية.      

 ( بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.2017نونبر  23) 1439ربيع االول  4لصادر في ا  2 .17.451وبناء عل املرسوم عدد  ▪

 . يتعلق بالصفقات العمومية (2013مارس  20)  1434جمادى األولى  8صادر في  2.12.349رسوم رقم وبناء على امل ▪

 . املحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش  2019مارس   01بتاريخ  52وبناء على القرار الجبائي املحلي عدد  ▪

           2004وتبعا ملداولة املجلس الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر يوليوز  ▪

 (.    2005/ 11/05)جلسة        2005ي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر فبراير وتبعا ملداولة املجلس الجماع  ▪

 )جلسة بتاريخ ...  2019وتبعـا ملداولة مجلس جماعة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي  ▪

 :  الفصل األول

تبيع جماعة مراكش املنتوجات الفالحية )البلح، الزيتون، الزنبوع، الزهر، القصب، وبقايا األشجار( عن طريق عروض أثمان،  

 وينشر اإلعالن الذي يهم هذا العرض املتعلق بمنتوج موسم واحد في الجرائد الوطنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.  

 الثاني : الفصل 

جمادى    8صادر في    2.12.349رقم  على املشاركين في عرض األثمان أن يتقدموا بعروضهم إلى املصالح املختصة طبقا للمرسوم  

 . يتعلق بالصفقات العمومية (2013مارس  20) 1434األولى 

 الثالث :   الفصل 
مساحات املنتوجات الفالحية املشمولة بعملية    يلتزم املشارك الفائز بالعرض التقيد بمقتضيات اعالن السمسرة العمومية وخاصة حدود

عالن."الجني والتحصيل   .المضمنة في ال 

 الرابع : الفصل 

يلتزم املشارك الفائز بالعرض بالحفاظ على األشجار أثناء عملية جني أو تحصيل املحصول الفالحي، كما يجب املحافظة على  

األشغال ويكون الجني باليد، ويمنع منعا كليا استعمال العصا أو تثبيت السلم على الشجرة  املحيط وتنظيف الرصيف مباشرة بعد انتهاء 

 تفاديا لتكسير األغصان،  ال يستعمل العمال املكلفون بالجني إال السالليم املزدوجة. 

 الخامس : الفصل 

 يحدد موعد جني املنتوج الفالحي على النحو التالي :

ـــــر : من شهر يناير إ  لى متم شهر مارس. الزهــ

 الزيتـــــون : من شهر غشت إلى متم شهر نونبر. 

ــــح : من شهر غشت إلى متم شهر أكتوبر.  ـــــ  البلـ

ــــوع : من شهر أكتوبر إلى متم شهر دجنبر.   الزنبـ

 القصب وبقايا األشجار : بالنسبة لهذا املنتوج يتم تحصيله داخل أجل ال يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إرساء العرض على التنفيذ.  
 

 السادس: الفصل 
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أال يشغل   عليه  منتوجات األشجار. ويجب  أو تحصيل  لجني  املحددة  املدة  طيلة  الوحيد  املسؤول  بالعرض  الفائز  يبقى 

 يتجاوز عمرهم السن القانوني.األطفال الذين ال 

 السابع: الفصل 

يتخذ الفائز بالعرض جميع التدابير الرامية إلى حراسة املنتوج ويتحمل مسؤوليته في حالة إتالف مقصود أو ناتج عن ظروف  

 مناخية. 

 الثامن:  الفصل

 تقوم املصالح التقنية البلدية املختصة بمراقبة طريقة جني أو تحصيل املنتوج. 

 تاسع: ال  الفصل

درهم ملصالح    500كل مخالفة للشروط املنصوص عليها في كناش التحمالت هذا، تلزم الفائز بالعرض بأداء ذعيرة قدرها  

 الجماعة وتؤخذ من الضمانة.

 العاشر:  الفصل

 توج. ال تتحمل الجماعة أية مسؤولية اتجاه الغير فيما يتعلق بالحوادث التي يمكن أن تنجم عن عملية تحصيل أوجني املن

 الحادي عشر:  الفصل

طلب   جلسة  رفع  قبل  العرض  مبلغ  ويؤدى  العروض،  طلب  عن  اإلعالن  في  األثمان  عرض  في  للمشاركة  الضمانة  تحدد 

 العروض

 الثاني عشر:  الفصل

 كل من يرغب في املشاركة في عروض األثمان أن يتقدم بغالفين مختومين ومعنونين بموضوع الصفقة.

 

 ويتضمن : الغالف اإلداري 

 

 هوية املتقدم بعرض األثمان والوثائق املتبثة لذلك ) شخص ذاتي أو معنوي (  •

 شهادة تثبت الوضعية الجبائية للمشارك تقل مدتها عن سنة.  •

 ضمانة مالية بنكية في إسم املشارك أو توصيل من الخازن االقليمي يثبت أداء املبلغ املحدد.  •

 املشارك ومصادق عليه. التصريح بالشرف موقع من طرف  •

 شهادة القيد بالسجل التجاري.  •

 شهادة سلمت منذ أقل من سنة من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي الخاصة بالصفقات العمومية.  •

 كناش التحمالت هذا مصادق عليه من طرف املشارك.  •
 

 الغالف المالي ويتضمن : 

 

 ورقة األثمان موقعة من طرف املشارك.  •

 التزام. عقد  •

 الثالث عشر :  الفصل

  كل نزاع بين الفائز بالعرض واملجلس الجماعي يعرض على املحاكم املختصة بمراكش.  
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

أن يسهل  بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، فاألمر يتعلق فقط بضبط عملية بيع غلة الزيتون، وهذا من شأنه    

 على السلطة المحلية القيام بمهامها في المراقبة. 

 . اقشة مفتوح حول النقطةنباب الم  

إذن وإن لم يكن هناك أي متدخل حول الموضوع سنمر إلى عملية التصويت وفق التعديالت التي اقترحتها   

 اللجنة على أساس ان كناش التحمالت يتعلق ببيع المنتوجات الفالحية. 
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 ( 15/05/2020بتاريخ ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية  2019محضر الدورة العادية لشهر ماي 

17 

 



 ( 15/05/2020بتاريخ ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية  2019محضر الدورة العادية لشهر ماي 

18 

 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2019العادية لشهر ماي من جدول اعمال الدورة   الثامنة عشرالنقطة 

والقاضي  2003الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر متخذ من طرف جملس بلدية املنارة جليز سابقا خالل دورته العادية لشهر غشت 

 باملوافقة على تسوية الوضعية العقارية جملموعة من املنازل املعروفة ب )ديور التقنني( الكائنة باحلي احملمدي.

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

التقرير  نص  لتالوة    للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الكلمة  

 بهذه النقطة.  الخاص

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 مراكش جماعةمجلس 

 

 

 

    21 – 20 -19 – 18 – 17 ة ذات االرقام:النقط

 
 
 
 

 اجتماع تقرير 
اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

 املالية والربجمة
 

 
 
 

رقامحول 
أ
      21 – 20 – 19 – 18 – 17 النقط ذات ال

 2019 مــاي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 
 

 واملصادقة على تعديل كناش التحمالت الخاص ببيع غلة الزيتون.الدراسة .22

الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر متخذ من طرف مجلس بلدية املنارة جليز سابقا    خالل دورته العادية لشهر .23

وافقة على تسوية الوضعية العقارية ملجموعة من املنازل املعروفة ب "ديور التقني 2003غشت  ن" والقاض ي بامل

 الكائنة بالحي املحمدي.

القاض ي  2016اكتوبر  20بتاريخ  10/2016/ 118الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد .24

باملصادقة على اقتناء القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازلي املتواجد بتراب نفوذ مقاطعة املنارة 

وافقة  50ار  82م مساحتها /39172املنتمية لجزء من الصك العقاري عدد  سنتيار تابعة للدولة )امللك الخاص( وامل

درهم للمتر املربع الواحد  520,00عليها السوق املذكور، املحدد في  على مبلغ االقتناء، للقطعة االرضية، املتواجد

 .22/09/2016حسب ما قررته اللجنة االدارية للتقييم خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

املصادقة على مبلغ التعويض املحدد من طرف اللجنة االدارية للتقييم املتعلق بعملية تخطيط الطرق العامة .25

 ارات وفضاء اخضر بجوار فضاء املواطن باملحاميد.إلحداث موقف للسي

 .AVE PHONEالبث في وضعية استغالل امللك العام الجماعي لوضع اكشاك من طرف شركة .26
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طبقا للمقتضيييات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضييير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشييهر ماي 
الموجهة لكل من السيادة أعضياء اللجنة والمجلس للحضيور والمشياركة في أشيغال   23/04/2019بتاريخ    8110، وتبعا للدعوة عدد 2019

على السيياعة الحادية عشيير والنصييف   2019 ماي 09اللجنة المكلفة بالميزانية والشييؤون المالية والبرمجة، انعقد اجتماع يوم الخميس 
 صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة كل من السيد الحسين نوار لتدارس النقط االتيية:

 

 واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص ببيع غلة الزيتون.الدراسة  -
شة   - شةهر غ سةابرا  الو دورتل العادية ل صةادقة على تعديل مررر مت م مط فرجم سلب بلدية املنارة يليز  سةة وامل وةوية  2003الدرا ضة  باملواقرة على ت والرا

 " الكائنة باحل  احملمدي.الوضعية العرارية جملموعة مط املنازو املعروقة ب "ديور الترنني
صةادقة على تعديل مررر سلب مجاعة مراكع عدد  - سةة وامل صةادقة على اقتناع الر عة  2016اكتوبر  20بتاري   10/2016/ 118الدرا ضة  بامل الرا

سةنتيار  50ار  82/م موةاتتها 39172عدد االرضةية املشةيد عليها الوةوجل اعماع  ازل  املتوايد ب اب ذ وق مرافعة املنارة املنتمية عزع مط الصةع العراري 
درهم للم  املربع الواتد توب  520,00تابعة للدولة )امللع اخلاص( واملواقرة على مبلغ االقتناع، للر عة االرضية، املتوايد عليها الووجل املمكور، احملدد يف 

 .22/09/2016ما قررتل اللجنة االدارية للترييم  الو ايتماعها املنعرد بتاري  
وافط التعويض احملدد مط فرجم اللجنة االدارية للترييم املتعلق بعملية خت يط ال رجل العامة إلتداث موقف للويارات وقضاع ا ضر جبوار قضاع املاملصادقة على مبلغ  -

 باحملاميد.
 . AVE PHONEالبث يف وضعية استغالو امللع العام اعماع  لوضع اكشاك مط فرجم شركة  -
 عمران مراكع توو ق ع أرضية تابعة لشركة العمران مرابل ق عة أرضية مجاعية.الاملواقرة على معاوضة عرارية بني مجاعة مراكع وشركة  -
الرسوم واحلروجل والوييبات املوتحرة ل ائدة ميزاذية احملدد لنوب وأسعار  2019مارس  1بتاري   52 واملصادقة على تعديل الررار اعبائ  احملل  رقمالدراسة  -

 مجاعة مراكع.
 .2019حتويل اعتمادات بعض قصوو ميزاذية مجاعة مراكع برسم الونة املالية  -
 .2020حتديد وتوزيع امل صص االمجال  للتويري املرصود للمرافعات برسم الونة املالية  -
 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف، عبد المجيد ايت القاضي.  ي. عبد الحفيظ المغراوي،  
 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدين:  -
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  ي. الحسن المنادي

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  جبور عبد الرزاق 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 ي. احفيظ قضاوي العباسي، عبد الهادي بن عال، توفيق بلوجور. 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 مراكش المدير العام لمصالح جماعة  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير  :   سمير لعريبية 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بلحوتي 
 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :   عبد الحق مدا 

 الثقافة، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب،  :  عبد العزيز األمري 
 عن قسم تنمية الموارد المالية  :  ي. أحمد المفتي 

 عن المديرية العامة للمصالح  :  عبد الرحيم العلمي 
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  المصطفى القادري 

 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس  :   نجاي  سعد

 : السيد وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية
 

 عن الوكالة الحضرية بمراكش :  عبد العالي البوهاوي 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
      21 –  20 - 19 –  18  – 17النقط ذات االرقام:   
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 :2019مط يدوو اعماو الدورة العادية لشهر ماي  18النر ة رقم 
 2003يليز سابرا  الو دورتل العادية لشهر غش  الدراسة واملصادقة على تعديل مررر مت م مط فرجم سلب بلدية املنارة 

 والراض  باملواقرة على تووية الوضعية العرارية جملموعة مط املنازو املعروقة ب "ديور الترنني" الكائنة باحل  احملمدي.
 

الموضوع   حول  تقنية  بطاقة  من  نسخة  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  في 

بالتقرير، ولتقديم دواعي إدراجها واستعراض السيرورة التاريخية للملف، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة  والمرفقة  

للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية الذي أوضح أنه سبق لمجلس بلدية المنارة أن اتخذ مقررا في شهر غشت سنة  

، ويقضي بالموافقة على  2007أبريل    24، عرف مصادقة السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز آنذاك في  2003

متواجدة بالتجزئة البلدية "ديور التقنيين" بالوحدة الثالثة بحي    68تفويت مجموعة من القطع األرضية البالغ عددها  

دور سكنية ذات طابع اجتماعي، ومرجعا سبب تأخر   الداوديات لفائدة موظفين، مشيرا أن هذه القطع األرضية عبارة

سنوات إلى أن هذه القطع األرضية كانت تابعة لملك الدولة، ولم يتم تحفيظها في    4مصادقة السيد الوالي مدة قرابة  

، مضيفا في نفس  2006اسم الجماعة بعد اقتنائها من طرف هذه األخيرة عن طريق مسطرة المعاوضة إال بحلول سنة  

ق أنه ولطول المدة هناك من المستفيدين من توفي ومنهم من تنازل عن قطعته األرضية طالب من خاللها عدد  السيا

من القاطنين الحاليين سواء منهم ورثة أو متنازل لهم تسوية وضعيتهم، خاصة وأن قرار التفويت له طابع فردي  

، اتخذ على إثرها  2014ورة العادية لشهر أكتوبر  بغية التمكن من تحفيظ سكناهم، وعليه تم إدراج الموضوع خالل الد

المجلس الجماعي مقررا بتسوية الوضعية العقارية لفائدة ورثة أصحاب قرارات التفويت المتوفون، وتبقت حاالت  

التنازل عن قرار التفويت عالقة وهي المبينة في البطاقة التقنية المرفقة بالتقرير، ملتمسا من اللجنة اتخاذ ما تراه  

 ناسبا في الموضوع بخصوص هذه الفئة من المستفيدين. م

بعد ذلك فتح باب النقاش وإبداء الرأي، حيث تبين للسادة األعضاء أن قرارات التفويت سبق أن صادق عليها  

وال تخلق أي إشكال قانوني حتى بعد التنازل عنها للغير، وبحكم الطابع االجتماعي لهذه الدور    2007السيد الوالي سنة  

تعديل مقرر متخذ من طرف مجلس بلدية المنارة  وافقت اللجنة على  غية تمكين المتنازل لهم من تحفيظ سكناهم،  وب

والقاضي بالموافقة على تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من    2003جليز سابقا خالل دورته العادية لشهر غشت  

 المنازل المعروفة ب "ديور التقنين" الكائنة بالحي المحمدي. 

 قر واسع النظر وولمجلسكم الم     
 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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                                                                      اململكة املغربية                              
 وزارة الداخلية             

 والية جهة مراكش           

 مجاعة ملراكش            
 املديرية العامة للمصال 

 قسم املمتلكات اجلماعية         

     مصلـــــــحة العـــمليات  العقارية 

 "جدول االشخاص موضوع التنازل باحملالت السكنية بالتجزئة البلدية "ديور التقنيني

للمس تفيد الوارد مبقرر اجمللس امجلاعي  الامس الاكمل   املساحة  املتنازل 

2003لشهر غشت    

   املزنل  الرق 

 عالل الدكي 2م   78 عبد الفتاح ايت عديدي ورثة  تنازل لفائدة  
65 

 

 الورثة تنازل لفائدة الس يد عبد السالم س نداس 

 

 2م 83

 10 ورثة موالي عبد الرحمان العلوي القاسمي 

 سعيدة العمري - 

 زبيدة حرمة للا  - 

 عبد الفتاح حرمة للا  - 

 عبد الرحمي حرمة للا  - 

 املصطفى حبيب للا  - 

 ورثة عبد اجمليد حرمة للا  - 

2م 85  32 ورثة أمالك حرمة هللا 

 عقد تنازل من الس يد عبد الصادق رابع 

 لفائدة الس يد عبد للا ايت سعيد عن ذاكن 
2م 82  56 عبد الصادق الرباع  

2م 86 الرايس تنازل لفائدة الس يد اسامعيل   54 ورثة ابراهيم الشعيبي  
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

بعد استماعكم لنص التقرير المتعلق بالنقطة، فالموضوع يهم تسوية وضعية أصحاب هذه المنازل المتنازل لهم  

 موافقتها باعتبارها حاالت ذات طابع اجتماعي. من طرف موظفين سابقين واللجنة أبدت 

 باب المناقشة حول النقطة. 

 إذن وإن لم يكن هناك أي تدخل في الموضوع، فإني أعرض النقطة على التصويت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 15/05/2020بتاريخ ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية  2019محضر الدورة العادية لشهر ماي 

24 

 

 



 ( 15/05/2020بتاريخ ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية  2019محضر الدورة العادية لشهر ماي 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 15/05/2020بتاريخ ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية  2019محضر الدورة العادية لشهر ماي 

26 

 

 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2019العادية لشهر ماي من جدول اعمال الدورة   التاسعة عشرالنقطة 

القاضي باملصادقة  2016اكتوبر  20بتاريخ  10/2016/ 118الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد 
على اقتناء القطعة االرضية املشيد عليها السوق اجلماعي ازلي املتواجد برتاب نفوذ مقاطعة املنارة املنتمية جلزء من الصك العقاري 

عليها  سنتيار تابعة للدولة )امللك اخلاص( واملوافقة على مبلغ االقتناء، للقطعة االرضية، املتواجد 50ار  82م مساحتها /39172عدد 
درهم للمرت املربع الواحد حسب ما قررته اللجنة االدارية للتقييم خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  520,00السوق املذكور، احملدد يف 

22/09 /2016 . 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

نص  لتالوة    المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةللسيد الحسين نوار رئيس اللجنة  الكلمة  بداية أمنح  

 بهذه النقطة.  المتعلق التقرير 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    21 – 20 -19 – 18 – 17 ة ذات االرقام:النقط

 
 
 
 

 اجتماع تقرير 
اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

 املالية والربجمة
 

 

 
 

رقامحول 
أ
      21 – 20 – 19 – 18 – 17 النقط ذات ال

 2019 مــاي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 
 

 الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت الخاص ببيع غلة الزيتون..27

واملصادقة على تعديل مقرر متخذ من طرف مجلس بلدية املنارة جليز سابقا    خالل دورته العادية لشهر الدراسة .28

وافقة على تسوية الوضعية العقارية ملجموعة من املنازل املعروفة ب "ديور التقنين"  2003غشت  والقاض ي بامل

 الكائنة بالحي املحمدي.

القاض ي  2016اكتوبر  20بتاريخ  10/2016/ 118الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد .29

باملصادقة على اقتناء القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازلي املتواجد بتراب نفوذ مقاطعة املنارة 

وافقة  50ار  82م مساحتها /39172املنتمية لجزء من الصك العقاري عدد  سنتيار تابعة للدولة )امللك الخاص( وامل

درهم للمتر املربع الواحد  520,00عليها السوق املذكور، املحدد في  على مبلغ االقتناء، للقطعة االرضية، املتواجد

 .22/09/2016حسب ما قررته اللجنة االدارية للتقييم خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

املصادقة على مبلغ التعويض املحدد من طرف اللجنة االدارية للتقييم املتعلق بعملية تخطيط الطرق العامة .30

 ارات وفضاء اخضر بجوار فضاء املواطن باملحاميد.إلحداث موقف للسي

 .AVE PHONEالبث في وضعية استغالل امللك العام الجماعي لوضع اكشاك من طرف شركة .31
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طبقا للمقتضييييات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضيييير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشيييهر ماي 
الموجهة لكل من السييادة أعضيياء اللجنة والمجلس للحضييور والمشيياركة في أشييغال    23/04/2019بتاريخ    8110، وتبعا للدعوة عدد 2019

على السييياعة الحادية عشييير والنصيييف  2019 ماي  09اللجنة المكلفة بالميزانية والشيييؤون المالية والبرمجة، انعقد اجتماع يوم الخميس 
 صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة كل من السيد الحسين نوار لتدارس النقط االتيية:

 

 واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص ببيع غلة الزيتون.الدراسة  -
شة   - شةهر غ سةابرا  الو دورتل العادية ل صةادقة على تعديل مررر مت م مط فرجم سلب بلدية املنارة يليز  سةة وامل وةوية  2003الدرا ضة  باملواقرة على ت والرا

 " الكائنة باحل  احملمدي.الوضعية العرارية جملموعة مط املنازو املعروقة ب "ديور الترنني
صةادقة على تعةديل مررر سلب مجاعة مراكع عدد  - سةة وامل صةادقة على اقتنةاع الر عة  2016اكتوبر  20بتةاري   10/2016/ 118الدرا ضة  بامل الرةا

صةع العراري  وةوجل اعماع  ازل  املتوايد ب اب ذ وق مرافعة املنارة املنتمية عزع مط ال شةيد عليها ال ضةية امل وةاتتها 39172عدد االر سةنتيار  50ار  82/م م
وةوجل املمكور، احملدد يف  ضةية، املتوايد عليها ال وةب  520,00تابعة للدولة )امللع اخلاص( واملواقرة على مبلغ االقتناع، للر عة االر درهم للم  املربع الواتد ت

 .22/09/2016ما قررتل اللجنة االدارية للترييم  الو ايتماعها املنعرد بتاري  
 وافط باحملاميد.التعويض احملدد مط فرجم اللجنة االدارية للترييم املتعلق بعملية خت يط ال رجل العامة إلتداث موقف للويارات وقضاع ا ضر جبوار قضاع املاملصادقة على مبلغ  -
 . AVE PHONEالبث يف وضعية استغالو امللع العام اعماع  لوضع اكشاك مط فرجم شركة  -
 عمران مراكع توو ق ع أرضية تابعة لشركة العمران مرابل ق عة أرضية مجاعية.الاملواقرة على معاوضة عرارية بني مجاعة مراكع وشركة  -
الرسوم واحلروجل والوييبات املوتحرة ل ائدة ميزاذية مجاعة احملدد لنوب وأسعار  2019مارس  1بتاري   52 احملل  رقمواملصادقة على تعديل الررار اعبائ  الدراسة  -

 مراكع.
 .2019حتويل اعتمادات بعض قصوو ميزاذية مجاعة مراكع برسم الونة املالية  -
 .2020الية حتديد وتوزيع امل صص االمجال  للتويري املرصود للمرافعات برسم الونة امل -
 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف، عبد المجيد ايت القاضي.  ي. عبد الحفيظ المغراوي،  
 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدين:  -
 اللجنة( النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو  :  ي. الحسن المنادي
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 ي. احفيظ قضاوي العباسي، عبد الهادي بن عال، توفيق بلوجور. 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير  :   سمير لعريبية 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بلحوتي 
 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :   عبد الحق مدا 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز األمري 
 عن قسم تنمية الموارد المالية  :  ي. أحمد المفتي 

 عن المديرية العامة للمصالح  :  عبد الرحيم العلمي 
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  المصطفى القادري 

 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 أعمال المجلس  عن قسم :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 

 : السيد وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية
 

 شعن الوكالة الحضرية بمراك :   عبد العالي البوهاوي 
 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
      21 –  20 - 19 –  18  – 17النقط ذات االرقام:   
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 :2019مط يدوو اعماو الدورة العادية لشهر ماي  19النر ة رقم 
الراض  باملصادقة  2016اكتوبر  20بتاري   10/2016/ 118الدراسة واملصادقة على تعديل مررر سلب مجاعة مراكع عدد 

د على اقتناع الر عة االرضية املشيد عليها الووجل اعماع  ازل  املتوايد ب اب ذ وق مرافعة املنارة املنتمية عزع مط الصع العراري عد
د عليها الووجل سنتيار تابعة للدولة )امللع اخلاص( واملواقرة على مبلغ االقتناع، للر عة االرضية، املتواي 50ار  82م مواتتها /39172

درهم للم  املربع الواتد توب ما قررتل اللجنة االدارية للترييم  الو ايتماعها املنعرد بتاري   520,00املمكور، احملدد يف 
22/09 /2016 . 
 

في بداية مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من ورقة تقديمية في الموضوع والمرفقة بالتقرير، 

أسبا الزمنية  ولتقديم  السيرورة  استعرض  الذي  الجماعية  الممتلكات  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  أعطيت  النزول،  ب 

لموضوع النقطة ودواعي إدراجها، موضحا أن األمر يتعلق فقط بتعديل مقرر المجلس الجماعي فيما يتعلق بمبلغ  

ليتالءم مع محضر اجتماع اللجنة   2درهم/م  500إلى    2درهم/م  520اقتناء القطعة األرضية المشيد عليها سوق أزلي من  

،  07/07/2017والجماعة لم تتوصل بمحضره إال يوم  09/2016/ 22اإلدارية للتقييم، مشيرا أن هذا االجتماع انعقد يوم 

القطعة   اقتناء  مبلغ  في  يشمل خفضا  وأنه  الجماعة خصوصا  في صالح  النقطة يصب  التعديل موضوع  أن  مضيفا 

 ا سلفا.   األرضية المشار إليه

بعد ذلك فتح باب النقاش وإبداء الرأي، حيث تبين للسادة األعضاء أن الموضوع يهم تعديال في صالح الجماعة  

المتمثل في خفض قيمة اقتناء القطعة األرضية موضوع النقطة انسجاما مع ما جاء به محضر اللجنة اإلدارية للتقييم،  

  20بتاريخ    2016/ 10/   118تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  أبدت اللجنة موافقتها على  وتأسيسا على ذلك  

القاضي بالمصادقة على اقتناء القطعة االرضية المشيد عليها السوق الجماعي ازلي المتواجد بتراب    2016اكتوبر  

سنتيار تابعة للدولة )الملك  50ار   82م مساحتها /39172نفوذ مقاطعة المنارة المنتمية لجزء من الصك العقاري عدد 

درهم    500,00الخاص( والموافقة على مبلغ االقتناء، للقطعة االرضية، المتواجد عليها السوق المذكور، المحدد في  

  09/2016/ 22حسب ما قررته اللجنة االدارية للتقييم خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ    520,00عوض     للمتر المربع الواحد

. 

 

 لمجلسكم الموقر واسع النظر و                                                                    

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 اململكة املغربية 
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش أسفي 
 عمالة مراكش 

 مجاعة مراكش 
 املديرية العامة للمصال 

 املمتلكات اجلماعية قسم 
 مصلحة العمليات العقارية

   

 2016تقرير حول تعديل مقرر اجمللس اجلماعي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر   أكتوبر 

 املتعلق بالسوق اجلماعي أزلي

 
افق خالل دورته العادية لشهر أكتوبر    افقة على  ، على مقررا يقض ي  2016سبق للمجلس الجماعي أن و باملو

العقاري عدد   للرسم  املنتمية  الخاص(  امللك   ( الدولة  أزلي من  املحتضنة لسوق  القطعة االرضية  /م  39172اقتناء 

درهم    520درهم على أساس    4.290.000.00سنتيار املتواجد بحي أزلي وفق مبلغ إجمالي قدره    50آر    82البالغة مساحتها  

 للمتر املربع الواحد. 

اال بتاريخ    22/09/2016رة أن الجماعة لم تتوصل بمحضر اللجنة االدارية للتقييم املنعقدة بتاريخ  و جدير باإلشا

و هو تاريخ التوصل بهذا املحضر بعد أن أحالت املصالح الجماعية التابعة لقسم املمتلكات الجماعية   07/07/2017

ن أن يتضمن املحضر املذكور لعدم التوصل  دو  31/05/2017ملف العملية الى السيد والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 

 به. 

درهم للمتر املربع الواحد في حين أن املبلغ   520و قد تضمن مقرر املجلس الجماعي مبلغ التفويت فيما قيمته   

 درهم للمتر املربع.  20درهم للمتر املربع الواحد أي نقصان  500املضمن ملحضر اللجنة اإلدارية للتقييم تضمن مبلغ 

و قد سبق ملقرر املجلس الجماعي أن تم التأشير عليه من طرف السيد والي جهة مراكش أسفي بموجب قرار  

 08/06/2017بتاريخ  12921تحت عدد 

و لتسوية هذه الوضعية أقترح على لجنتكم املوقرة إدراج نقطة تتعلق بتعديل مقرر املجلس الجماعي املتخذ  

  520درهم للمتر املربع الواحد عوض    500ذلك بإدراج مبلغ االقتناء فيما قيمته    خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر و 

 درهم للمتر املربع الواحد املضمنة باملقرر املذكور خاصة و أن مبلغ االقتناء سجل انخفاضا في قيمته.  
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

مبلغ اقتناء    متخذ سابقا ويخص بتعديل مقرر المجلس الجماعي  بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، فاألمر يتعلق  

ليتالءم مع محضر اجتماع اللجنة اإلدارية   2درهم/م 500إلى  2درهم/م 520القطعة األرضية المشيد عليها سوق أزلي من 

والتعديل  ،  07/2017/ 07والجماعة لم تتوصل بمحضره إال يوم    2016/ 09/ 22للتقييم، مشيرا أن هذا االجتماع انعقد يوم  

 يصب في صالح الجماعة خصوصا وأنه يشمل خفضا في مبلغ اقتناء القطعة األرضية المشار إليها سلفا.     المقترح

 باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

. الموضوع، سنمر إلى عملية التصويت إذن وإن لم يكن هناك أي متدخل في 
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 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة) 2019العادية لشهر ماي  من جدول اعمال الدورة  العشرون النقطة 

إلحداث موقف املصادقة على مبلغ التعويض احملدد من طرف اللجنة االدارية للتقييم املتعلق بعملية ختطيط الطرق العامة 

 للسيارات وفضاء اخضر جبوار فضاء املواطن باحملاميد.

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

نص  لتالوة    للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةالكلمة  بداية أمنح  

 بهذه النقطة.  المتعلق التقرير 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    21 – 20 -19 – 18 – 17 ة ذات االرقام:النقط

 
 
 
 

 اجتماع تقرير 
اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

 املالية والربجمة
 

 

 
 

رقامحول 
أ
      21 – 20 – 19 – 18 – 17 النقط ذات ال

 2019 مــاي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 
 

 الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت الخاص ببيع غلة الزيتون..32

العادية لشهر الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر متخذ من طرف مجلس بلدية املنارة جليز سابقا    خالل دورته .33

وافقة على تسوية الوضعية العقارية ملجموعة من املنازل املعروفة ب "ديور التقنين"  2003غشت  والقاض ي بامل

 الكائنة بالحي املحمدي.

القاض ي  2016اكتوبر  20بتاريخ  10/2016/ 118الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد .34

باملصادقة على اقتناء القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازلي املتواجد بتراب نفوذ مقاطعة املنارة 

وافقة  50ار  82م مساحتها /39172املنتمية لجزء من الصك العقاري عدد  سنتيار تابعة للدولة )امللك الخاص( وامل

درهم للمتر املربع الواحد  520,00عليها السوق املذكور، املحدد في  على مبلغ االقتناء، للقطعة االرضية، املتواجد

 .22/09/2016حسب ما قررته اللجنة االدارية للتقييم خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

املصادقة على مبلغ التعويض املحدد من طرف اللجنة االدارية للتقييم املتعلق بعملية تخطيط الطرق العامة .35

 ارات وفضاء اخضر بجوار فضاء املواطن باملحاميد.إلحداث موقف للسي

 .AVE PHONEالبث في وضعية استغالل امللك العام الجماعي لوضع اكشاك من طرف شركة .36
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طبقا للمقتضييييات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضيييير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشيييهر ماي 
الموجهة لكل من السييادة أعضيياء اللجنة والمجلس للحضييور والمشيياركة في أشييغال    23/04/2019بتاريخ    8110، وتبعا للدعوة عدد 2019

على السييياعة الحادية عشييير والنصيييف  2019 ماي  09اللجنة المكلفة بالميزانية والشيييؤون المالية والبرمجة، انعقد اجتماع يوم الخميس 
 صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة كل من السيد الحسين نوار لتدارس النقط االتيية:

 

 واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص ببيع غلة الزيتون.الدراسة  -
شة   - شةهر غ سةابرا  الو دورتل العادية ل صةادقة على تعديل مررر مت م مط فرجم سلب بلدية املنارة يليز  سةة وامل وةوية  2003الدرا ضة  باملواقرة على ت والرا

 " الكائنة باحل  احملمدي.الوضعية العرارية جملموعة مط املنازو املعروقة ب "ديور الترنني
صةادقة على تعةديل مررر سلب مجاعة مراكع عدد  - سةة وامل صةادقة على اقتنةاع الر عة  2016اكتوبر  20بتةاري   10/2016/ 118الدرا ضة  بامل الرةا

صةع العراري  وةوجل اعماع  ازل  املتوايد ب اب ذ وق مرافعة املنارة املنتمية عزع مط ال شةيد عليها ال ضةية امل وةاتتها 39172عدد االر سةنتيار  50ار  82/م م
وةوجل املمكور، احملدد يف  ضةية، املتوايد عليها ال وةب  520,00تابعة للدولة )امللع اخلاص( واملواقرة على مبلغ االقتناع، للر عة االر درهم للم  املربع الواتد ت

 .22/09/2016ما قررتل اللجنة االدارية للترييم  الو ايتماعها املنعرد بتاري  
 وافط باحملاميد.التعويض احملدد مط فرجم اللجنة االدارية للترييم املتعلق بعملية خت يط ال رجل العامة إلتداث موقف للويارات وقضاع ا ضر جبوار قضاع املاملصادقة على مبلغ  -
 . AVE PHONEالبث يف وضعية استغالو امللع العام اعماع  لوضع اكشاك مط فرجم شركة  -
 عمران مراكع توو ق ع أرضية تابعة لشركة العمران مرابل ق عة أرضية مجاعية.الاملواقرة على معاوضة عرارية بني مجاعة مراكع وشركة  -
الرسوم واحلروجل والوييبات املوتحرة ل ائدة ميزاذية مجاعة احملدد لنوب وأسعار  2019مارس  1بتاري   52 احملل  رقمواملصادقة على تعديل الررار اعبائ  الدراسة  -

 مراكع.
 .2019حتويل اعتمادات بعض قصوو ميزاذية مجاعة مراكع برسم الونة املالية  -
 .2020الية حتديد وتوزيع امل صص االمجال  للتويري املرصود للمرافعات برسم الونة امل -
 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف، عبد المجيد ايت القاضي.  ي. عبد الحفيظ المغراوي،  
 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدين:  -
 اللجنة( النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو  :  ي. الحسن المنادي
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 ي. احفيظ قضاوي العباسي، عبد الهادي بن عال، توفيق بلوجور. 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير  :   سمير لعريبية 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بلحوتي 
 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :   عبد الحق مدا 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز األمري 
 عن قسم تنمية الموارد المالية  :  ي. أحمد المفتي 

 عن المديرية العامة للمصالح  :  عبد الرحيم العلمي 
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  المصطفى القادري 

 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 أعمال المجلس  عن قسم :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 

 : السيد وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية
 

 عن الوكالة الحضرية بمراكش :   عبد العالي البوهاوي 

 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
      21 –  20 - 19 –  18  – 17النقط ذات االرقام:   
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 :2019مط يدوو اعماو الدورة العادية لشهر ماي  20النر ة رقم 
االدارية للترييم املتعلق بعملية خت يط ال رجل العامة إلتداث موقف للويارات املصادقة على مبلغ التعويض احملدد مط فرجم اللجنة 

 وقضاع ا ضر جبوار قضاع املوافط باحملاميد.
 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من بطاقة تقنية متعلقة بها والمرفقة بالتقرير، 

ولطرح أسباب نزول النقطة، منحت الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية الذي أوضح أن األمر يتعلق بالموافقة  

لى بقعتين أرضيتين تقعان بين مشروع فضاء  على مبلغ تعويض يخص إحداث موقف للسيارات وفضاء أخضر ع

المواطن وشارع كماسة بمنطقة المحاميد ذات المساحات والمراجع العقارية المبينة في البطاقة التقنية، والذي سبق  

أن اتخذ مقررا يقضي بالموافقة على عملية    2008للمجلس الجماعي خالل دورة استثنائية عقدها في شهر دجنبر  

رق العامة إلنشاء الموقف والفضاء األخضر المذكورين، مشيرا أن الموضوع بقي معلقا ألن ذوي  تخطيط حدود الط

الحقوق دخلوا في مفاوضات مع المجلس وأبدوا رغبتهم بإنشاء موقف السيارات لكن هذه المفاوضات لم تصل إلى  

عة العامة أسفرت عن تحديد  نتيجة، مما اضطرر المجلس الجماعي إلى مواصلة مسطرة نزع الملكية من أجل المنف

 درهم للمتر المربع الواحد.  500اللجنة اإلدارية للتقييم مبلغ التعويض في 

عقب ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات، و فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، حيث اتضح للسادة األعضاء أن 

المنفعة   الملكية من أجل  العامة وهي تعويض ذوي الحقوق  األمر يقتصر على مسألة إجرائية ضمن مسطرة نزع 

إلحداث موقف للسيارات وفضاء أخضر سيمثل إضافة نوعية لسكان منطقة المحاميد ولمشروع فضاء المواطن، فقد  

على مبلغ التعويض المحدد من طرف اللجنة االدارية للتقييم المتعلق بعملية تخطيط الطرق  ابدت اللجنة موافقتها  

حسب المعطيات التقنية المضمنة في   وفضاء اخضر بجوار فضاء المواطن بالمحاميد العامة إلحداث موقف للسيارات  

 درهم للمتر المربع الواحد.  500البطاقة التقنية و كما حددته اللجنة اإلدارية للتقييم في مبلغ  

 

 لمجلسكم الموقر واسع النظرو

 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 المملكة المغربية          
 وزارة الداخـــــلية           

 والية جهة مراكش أسفي  
 المديرية العامة للمصالح 
 قسم الممتلكات الجماعية 

 مصلحة العمليات العقارية 
 

                   

 بطاقة تقنية 

 تتعلق بإحداث موقف للسيارات و منطقة خضراء بمنطقة المحاميد 

 

 /م 2923و  219341/04: الرسمين العقاريين عدد  العقاريةاملراجع 

 219341/04سنتيار بالنسبة للرسم العقاري عدد  39آر  05هكتار   01-   : املساحة

 /م    2923سنتيار بالنسبة  للرسم العقاري عدد  59آر  31هكتار   02 -              

 

 : منطقة المحاميد بمقاطعة المنارة بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش  املوقع

 219341/04أحمد للون و من معه بالنسبة للرسم العقاري عدد -: املالك

 /م 2923سم العقاري عدد الدولة )الملك الخاص ( بالنسبة للر -         

:  قطعتين أرضيتين مخصصتين إلنجاز موقف للسيارات و منطقة خضراء بين  التخصيص

 مشروع فضاء المواطن و طريق كماسة. 

درهم للمتر المربع الواحد  500.00: تم تحديد مبلغ التعويض فيما قيمته املطلوب التدخل

 طبقا لما قررته اللجنة االدارية للتقييم. 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، فاألمر يخص استكمال إجراءات إدارية متعلقة بمسطرة نزع الملكية ألننا لم نصل   

لي أدمجت  إلى حل مع ذوي الحقوق، وكما تعلمون فالساحة المقابلة لفضاء المواطن بالمحاميد غير قابلة للبناء وبالتا

 في مشروع الفضاء المذكور، وكان ال بد من استكمال تهيئته. 

 أما اآلن فباب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

أي    2008لدي مالحظة بسيطة تخص مبلغ التعويض المحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم، فحسب علمي حدد سنة    

طرة نزع الملكية، ونحن مع هذه المسطرة لكن أتخوف من اعتراض المالك الخواص على قيمة هذا التعويض  منذ بداية مس

م وورثة أحمد اللومي ومن معه، وأخشى  /2923فالعقار يملكه نوعان من المالك: الدولة الملك الخاص الرسم العقاري  

درهم للمتر المربع، هل تم تحيين هذا    500عويض البالغ  أال تكتمل المسطرة إذا أبدى هؤالء الورثة اعتراضا على مبلغ الت

 ؟ 2008المبلغ من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم؟ ام تم اإلبقاء على التعويض المحدد سنة  

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 . 2008تم تحديد مبلغ التعويض من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم حديثا وليس سنة 

 إذن وإن لم يتبق أي تدخل حول النقطة، فإني أعرضها على التصويت. 
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 :   (15/05/2019بتاريخ   الثانية الجلسة) 2019العادية لشهر ماي  من جدول اعمال الدورة   الواحدة والعشرون النقطة 

 . AVE PHONEالبث يف وضعية استغالل امللك العام اجلماعي لوضع اكشاك من طرف شركة 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

نص  لتالوة    للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةالكلمة  بداية أمنح  

 بهذه النقطة.  المتعلق التقرير 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت الخاص ببيع غلة الزيتون..37

بلدية املنارة جليز سابقا    خالل دورته العادية لشهر الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر متخذ من طرف مجلس .38

وافقة على تسوية الوضعية العقارية ملجموعة من املنازل املعروفة ب "ديور التقنين"  2003غشت  والقاض ي بامل

 الكائنة بالحي املحمدي.

القاض ي  2016اكتوبر  20بتاريخ  10/2016/ 118الدراسة واملصادقة على تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد .39

باملصادقة على اقتناء القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازلي املتواجد بتراب نفوذ مقاطعة املنارة 

وافقة  50ار  82م مساحتها /39172املنتمية لجزء من الصك العقاري عدد  سنتيار تابعة للدولة )امللك الخاص( وامل

درهم للمتر املربع الواحد  520,00ية، املتواجد عليها السوق املذكور، املحدد في على مبلغ االقتناء، للقطعة االرض

 .22/09/2016حسب ما قررته اللجنة االدارية للتقييم خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

املصادقة على مبلغ التعويض املحدد من طرف اللجنة االدارية للتقييم املتعلق بعملية تخطيط الطرق العامة .40

 اث موقف للسيارات وفضاء اخضر بجوار فضاء املواطن باملحاميد.إلحد

 .AVE PHONEالبث في وضعية استغالل امللك العام الجماعي لوضع اكشاك من طرف شركة .41
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طبقا للمقتضييييات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضيييير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشيييهر ماي 
الموجهة لكل من السييادة أعضيياء اللجنة والمجلس للحضييور والمشيياركة في أشييغال    23/04/2019بتاريخ    8110، وتبعا للدعوة عدد 2019

على السييياعة الحادية عشييير والنصيييف  2019 ماي  09اللجنة المكلفة بالميزانية والشيييؤون المالية والبرمجة، انعقد اجتماع يوم الخميس 
 صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة كل من السيد الحسين نوار لتدارس النقط االتيية:

 

 واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص ببيع غلة الزيتون.الدراسة  -
شة   - شةهر غ سةابرا  الو دورتل العادية ل صةادقة على تعديل مررر مت م مط فرجم سلب بلدية املنارة يليز  سةة وامل وةوية  2003الدرا ضة  باملواقرة على ت والرا

 " الكائنة باحل  احملمدي.الوضعية العرارية جملموعة مط املنازو املعروقة ب "ديور الترنني
صةادقة على تعةديل مررر سلب مجاعة مراكع عدد  - سةة وامل صةادقة على اقتنةاع الر عة  2016اكتوبر  20بتةاري   10/2016/ 118الدرا ضة  بامل الرةا

صةع العراري  وةوجل اعماع  ازل  املتوايد ب اب ذ وق مرافعة املنارة املنتمية عزع مط ال شةيد عليها ال ضةية امل وةاتتها 39172عدد االر سةنتيار  50ار  82/م م
وةوجل املمكور، احملدد يف  ضةية، املتوايد عليها ال وةب  520,00تابعة للدولة )امللع اخلاص( واملواقرة على مبلغ االقتناع، للر عة االر درهم للم  املربع الواتد ت

 .22/09/2016ما قررتل اللجنة االدارية للترييم  الو ايتماعها املنعرد بتاري  
 وافط باحملاميد.التعويض احملدد مط فرجم اللجنة االدارية للترييم املتعلق بعملية خت يط ال رجل العامة إلتداث موقف للويارات وقضاع ا ضر جبوار قضاع املاملصادقة على مبلغ  -
 . AVE PHONEالبث يف وضعية استغالو امللع العام اعماع  لوضع اكشاك مط فرجم شركة  -
 عمران مراكع توو ق ع أرضية تابعة لشركة العمران مرابل ق عة أرضية مجاعية.الاملواقرة على معاوضة عرارية بني مجاعة مراكع وشركة  -
الرسوم واحلروجل والوييبات املوتحرة ل ائدة ميزاذية مجاعة احملدد لنوب وأسعار  2019مارس  1بتاري   52 احملل  رقمواملصادقة على تعديل الررار اعبائ  الدراسة  -

 مراكع.
 .2019حتويل اعتمادات بعض قصوو ميزاذية مجاعة مراكع برسم الونة املالية  -
 .2020الونة املالية حتديد وتوزيع امل صص االمجال  للتويري املرصود للمرافعات برسم  -
 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف، عبد المجيد ايت القاضي.  ي. عبد الحفيظ المغراوي،  
 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدين:  -
 اللجنة( النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو  :  ي. الحسن المنادي
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 ي. احفيظ قضاوي العباسي، عبد الهادي بن عال، توفيق بلوجور. 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير  :   سمير لعريبية 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بلحوتي 
 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :   عبد الحق مدا 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز األمري 
 عن قسم تنمية الموارد المالية  :  ي. أحمد المفتي 

 عن المديرية العامة للمصالح  :  عبد الرحيم العلمي 
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  المصطفى القادري 

 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 أعمال المجلس  عن قسم :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 

 : السيد وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية
 

 عن الوكالة الحضرية بمراكش :   عبد العالي البوهاوي 

 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
      21 –  20 - 19 –  18  – 17النقط ذات االرقام:   
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 :2019مط يدوو اعماو الدورة العادية لشهر ماي  21النر ة رقم 
 . AVE PHONEالبث يف وضعية استغالو امللع العام اعماع  لوضع اكشاك مط فرجم شركة 

في بداية مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من بطاقة تقنية خاصة بها والمرفقة بالتقرير، ولطرح  

دواعي إدراجها، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية الذي ذكر بأن الموضوع سبق أن عرض على  

تبارات أهمها ضرورة فتح باب المنافسة وعدم احتكار  المجلس الجماعي في دورة سابقة وتم تأجيل البث فيه لعدة اع

  AVE PHONEشركة واحدة الستغالل هذه األكشاك وكذا غياب كناش تحمالت ينظم هذه العملية بالمدينة، مشيرا أن شركة  

موقف  تعتزم استغالل هذه األكشاك لتقديم خدمة صرف العمالت لتقريبها من المواطنين، مضيفا أن اللجنة مطالبة باتخاذ  

 نهائي حيال الموضوع.  

 

 عقب ذلك، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، حيث جاءت تدخالت السادة األعضاء كاآلتي: 

النعدام دورها خاصة بمقاطعة جليز    AVE PHONE  المطالبة بسحب الترخيص باستغالل األكشاك من شركة ➢

 وكذا عرقلتها للسير. 

 للمنافسة عن طريق مسطرة طلب العروض. ضرورة إخضاع هذا االستغالل  ➢

 

وتأسيسا على ذلك، وفي غياب معطيات جديدة حول الموضوع، ونظرا لعدم األخذ بالمالحظات السابقة للجنة حول  

تغيير    AVE PHONEالنقطة وأهمها عدم احترام مبدأ المنافسة بين الشركات الستغالل هذه األكشاك وكذا عزم شركة  

البث في وضعية استغالل الملك العام الجماعي  فقد خلصت اللجنة الى رفض  ،  خدمة صرف العمالت  نشاط هذه األكشاك إلى

 رافعة لرئاسة المجلس الجماعي التوصية اآلتية:   PHONE AVEلوضع اكشاك من طرف شركة  

 

العملية للمنافسة   ✓ التفكير في وضع تصور واضح الستغالل األكشاك بمدينة مراكش عن طريق إخضاع 

 ووضع كناش تحمالت ينظم العملية بشكل تنسجم مع الطبيعة السياحية للمدينة. 

 

 قر واسع النظر وولمجلسكم الم
 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 

 
 

من    36تم االتفاق على تأجيل النقط الثالثة ادناه الى جلسة مقبلة لغياب الجاهزية على اساس ان النقطة رقم  :  ملحوظة

جدول اعمال الدورة تمت دراستها و صيغ لها تقرير خاص سيعرض في الجلسة الثالثة من مداوالت المجلس الجماعي  
 .  21/05/2019بتاريخ 

 عمران مراكع توو ق ع أرضية تابعة لشركة العمران مرابل ق عة أرضية مجاعية.الاملواقرة على معاوضة عرارية بني مجاعة مراكع وشركة  -
ئدة ميزاذية الرسوم واحلروجل والوييبات املوتحرة ل ااحملدد لنوب وأسعار  2019مارس  1بتاري   52 واملصادقة على تعديل الررار اعبائ  احملل  رقمالدراسة  -

 مجاعة مراكع.
 .2019حتويل اعتمادات بعض قصوو ميزاذية مجاعة مراكع برسم الونة املالية  -
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

سبق أن تم عرض هذا الموضوع في دورة سابقة وتم تأجيله، واآلن وكما تبين لكم من خالل تقرير اللجنة، فهذه   
والتي تريد تغيير نشاطها،   AVE PHONEاألخيرة لم توافق على تمديد ترخيص احتالل الملك العام الجماعي لشركة  

لبحث عن تركيبة مالية جديدة وتصور جديد، أو حذف  وبالتالي فنحن أمام بعض الخيارات إما إلغاء الترخيص ككل وا
 بعض األكشاك التي تشكل عرقلة للسير أو تأجيل البث في النقطة إلى دورة الحقة. 

 أما اآلن فباب المناقشة مفتوح حول الموضوع. 

 عضو المجلس الجماعي  محمد ايت الزاويالسيد 

وهذا تبديد للمال العام، لذلك أقترح أن يتم إلغاء الترخيص نهائيا  منحنا بعض األكشاك لهذه الشركة لكنها ال تشتغل    
 مع التفكير في حل بديل ألن الموضوع شائك وسيخلق ضجة في المدينة. 

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

ال   بداية سحب  تقتضي  الجماعي  العام  الملك  الستغالل  التدبير  في  فالحكامة  اللجنة،  قرار  أثمن  ترخيص  بدوري 
النوع من   تدبيرية لهذا  بإعداد كناش تحمالت يضم مقتضيات  الممنوح للشركة، بعدها الجماعة مطالبة على األقل 
االستغالل تراعي خصوصيات كل منطقة على حدة واألنشطة الممارسة بمدينة سياحية كمراكش، فهذه األكشاك منتشرة  

 خيص كمرحلة أولى. بالمدينة ومنها ما يعرقل السير لذلك وجب إلغاء التر

 عضو المجلس الجماعي  عبد الغني دريوش السيد 

نقاط أساسية: أوال عدم احترام شروط الترخيص، ثانيا عرقلة حركة السير، وثالثا تغيير    3هذا الموضوع أثار    

م في  النشاط، وإذا تم تأجيل البث في هذا الموضوع ألجل غير مسمى فهذه الخروقات ستبقى قائمة وبالتالي سنساه
 عدم الحفاظ على مصالح المواطنين وجمالية المدينة. 

الترخيص     إلغاء  أقترح  لذلك  المدينة،  تراب  بكافة  للموضوع  إيجاد حل شمولي  توصية بضرورة  رفعت  فاللجنة 

 والتفكير في بديل للمدينة ككل. 

 عضو المجلس الجماعي  محمد الحرالسيد 

ذه األكشاك، هل الشركة أدت واجبات احتالل الملك العام أم ال؟ إذا تبث  انا اطلب االطالع على الوضعية المالية له  
أن الشركة لم تدفع مستحقاتها للجماعة وقمنا بإلغاء الترخيص فكأن المجلس الجماعي تخلى عن مستحقاته وهذا ال  

 نفكر في إلغاء الترخيص. يجوز، إذن ال بد بداية من عقد لقاء مع الشركة ومطالبتها بأداء ما بذمتها من متأخرات بعدها  

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   عبد السالم سي كوريالسيد 

كمخادع هاتفية ونظرا لعدم مردودية هذا النشاط في الوقت    2008لديها تراخيص منذ سنة    AVE PHONEشركة    
جماعة، بعدها طلبت الشركة من المكتب  الحالي أوقفت عملها وأغلقت األكشاك مدة من الزمن ولم تعد تؤد مستحقات ال

سنوات وتبقت لها السنتان    3المسير تغيير النشاط وفرضنا عليها قبل ذلك أداء ما بذمتها، وبالفعل دفعت مستحقات  
األخيرتان على أساس أن الشركة ستسوي وضعيتها بالنشاط الجديد أال وهو صرف العمالت، والمكتب المسير رفض  

أنه األمر بدعوى  التركيبة    هذا  النقطة في دورة سابقة وغيرنا  الجماعي، وعليه عرضنا  المجلس  يحتاج مصادقة 
المالية بشكل يراعي عائدات النشاط الجديد ووافقت اللجنة آنذاك على التسعيرة الجديدة على أساس مصادقة المجلس 

استياء المزاولين الحاليين لنشاط تحويل    على تغيير النشاط، لكن المكتب المسير انتبه إلى إمكانية أن يثير هذا التغيير
 وصرف العمالت بالمدينة. 

  



 ( 15/05/2020بتاريخ ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية  2019محضر الدورة العادية لشهر ماي 

48 

  

واآلن مادام أن الشركة لم تعد تزاول أي نشاط فيجب عليها أن تؤدي للجماعة ما بذمتها من متأخرات على أساس  

يكون موضوع منافسة  إعداد قرارات إلغاء وعرضها على أنظار المجلس الجماعي، وبعدها يتم إعداد دفتر تحمالت  

 للراغبين في مزاولة نشاط صرف العمالت بمراكش. 

سنة وهي حقوق مكتسبة لهذه الشركة    30أما فيما يخص األكشاك على مستوى المدينة، فبعضها متواجد منذ قرابة   

أن نغير  وهي تزاول فيها نفس النشاط وتؤد واجباتها للجماعة إذن فوضعيتها سليمة، وإذا أراد المجلس الجماعي  

مواقع األكشاك فهذا في حاجة إلى فتح نقاش مختلف مرتبط بطابع المدينة السياحي وتطورها العمراني، واآلن سنسير  

في إجراءات أداء الشركة لما تبق في ذمتها اتجاه الجماعة مع إلغاء التراخيص فقط للذين أوقفوا عملهم أما من الزال  

 ات الجماعة فغير معني باإللغاء.   يؤدي خدمة المخدع الهاتفي ويدفع مستحق

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

إذن ال جديد بالنسبة لهذا الموضوع، وإذا لم يتبق أي تدخل إضافي سيتم تأجيل البث في هذه النقطة إلى دورة   

 الحقة. 

 عضو المجلس الجماعي  محمد الحرالسيد 

فهي تتوفر على سجل تجاري وتدفع الضرائب، لذلك يجب أن تزودها هذه األخيرة بما    الشركة إذا أوقفت نشاطها 

 يثبت إيقافها للنشاط كي نعزز بها ملف هذه النقطة. 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 ة. سنقوم بتتبع الموضوع عن كثب من أجل إعداد كافة تفاصيله تمهيدا لعرضه في دورة الحق 
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 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2019العادية لشهر ماي من جدول اعمال الدورة   الثالثة عشرالنقطة 

تجهيز والتنمية ملدينة مراكش )افلمار( مع للاطالع اجمللس اجلماعي ملراكش على الوضعية املالية لشركة التنمية احمللية 

 البث يف مآهلا.

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

المختصة الوظيفية  اللجنة  مستوى  على  تداولها  يتم  فلم  النقطة  هذه  في  ،  بخصوص  تقديم عرض  اآلن  وسيتم 

 الموضوع. 

 عضو المجلس الجماعي  عبد الغني دريوش السيد 

، وأن تقدمه الشركة  إذا كان هناك عرض سيقدم في الموضوع، كنت أفضل ان نتوصل به كأعضاء بشكل قبلي

 النقاش. المعنية بأن يحضر ممثلوها اليوم وكذلك في اللجان التي نأخذ فيها وقتنا الكافي في 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

مانعا من   أرى  المجلس ومع ذلك ال  إطار مسطرة إطالع  فقط في  فنحن  بالعرض  ليس من الضروري توصلكم 
 اطالعكم على العرض المزمع تقديمه. 

 عضو المجلس الجماعي  إبراهيم بوحنشالسيد 

شركة أفلمار    فممثلو   على اللجان فلم تدرج في جدول أعمالها؟  النوعية من النقطإذا لم يكن هناك داع لعرض هذه  

لم يحضروا اجتماع اللجنة وهل هم حاضرون معنا اليوم أم سنؤجل النقطة؟ فالسيد النائب المكلف بالقطاع يمدنا باستمرار  

 بالمعطيات لكن أين المدير العام للشركة؟ 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

انتم تعرفون وضعية شركة أفلمار، فهي تكاد تكون غير موجودة من الناحية العملية، ونحن مقبلون على نهاية  
وسيتم عقد مجلس المساهمين في شهر يونيو، لكن كنا نود من خالل طرح هذه النقطة أن ينورنا ممثلو    العقد المبرم معها

فمن خالل العرض سيتبين لكم أن    فظ بالشركة كأداة لالشتغال بها في المستقبل في إطار رؤية جديدة؟ نحت، هل نريد ان  الشركة

 طموح في ذلك، أو البحث عن بديل مناسب وفك االرتباط بشكل نهائي معها. للمضي قدما وال الشركة ليس لها استعداد

، ومع ذلك فإذا ارتأيتم أن نؤجل النقطة  فلماروبالنسبة لالطالع لدينا مجلس إداري على علم تام بمستجدات شركة أ

 إلى غاية حضور المدير العام للشركة فليس لدي مانع. 

 عضو المجلس الجماعي  محمد لكبار السيد 

المجلس واعون بالمشكل الكبير الذي تتخبط فيه الشركة، وفي نظري ال بد من مناقشة الموضوع  أغلبية أعضاء  

مستقبال في  بشكل موسع من خالل منع حق الدفاع للطرفين المجلس والشركة، وبالتالي أفضل استدعاء كافة األطراف  

 كي نخرج بقرار حاسم.  إطار اجتماع لجنة ونأخذ وقتنا الكافي في النقاش

 عضو المجلس الجماعي  محمد الحرد السي

موضوع شركة أفلمار خطير جدا، فال يعقل أن تترك الشركة استثمارها الضخم وتغادر المدينة، وإن فعلت فسترفع  

دعوى قضائية ضدنا، لذلك امنحونا الفرصة للنقاش فيما بيننا على مستوى اللجنة قبل استدعاء ممثلي الشركة، كما أقترح  

الرئيس أن تتدخل إليجاد طريقة للصلح والتوافق مع الشركة لكي تعود لالشتغال وفق مقاربة جديدة كما أشرتم إلى  السيد  

 ذلك ولو على مستوى الشوارع الكبرى. 
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 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

شركة، هذه األخيرة  هذا الموضوع ال يحتمل التأجيل ولو في إطار مسطرة إطالع أعضاء المجلس على مستجدات ال

التي كانت تدبر مرفق مهم، ففي بداية خلق الشركة كان التصور هو االرتقاء بمرفق مراكن السيارات والدراجات بشكل  

فطريقة تدبير المرفق الحالية المعتمدة على السمسرة ال ترقى إلى تطلعات مرتفقي    يناسب "مراكش... الحاضرة المتجددة" 

تصور الشركة في البداية كان طموحا لكن الذي حصل خالل مسار هذا التسيير المشترك بين    مدينة في حجم مراكش، لذلك

المجلس والشركة هو سوء التدبير المالي الذي أدى إلى اإلفالس، ليتم إنقاذ الشركة خالل المجلس السابق بضخ مبلغ  

خ لها أمواال رغم أنها لم تكن شركة مربحة،  وجئنا خالل هذا المجلس نطالب بإنقاذ الشركة ونضمليار ومن بعده مليار آخر  

وفي علمي تم عقد لقاء بين وفد من المجلس اإلداري والشركة األم لم يكن مجديا، ألن الشركة تحمل المجلس الجماعي  

ة  مسؤولية إفالسها الذي من أسبابه حسب رأيها إلغاء الصابو الذي أيدناه معك السيد الرئيس، لكن الشركة تحملنا المسؤولي 

 للحفاظ على توازنها المالي.  في عدم منحها بديل عن إلغاء الصابو

وبالتالي فأنا أطلب إطالعنا على مستجدات وضعية شركة أفلمار كي نكون أرضية لتعميق النقاش وإيجاد حلول  

وطرق جديدة للتحاور مع الشركة، فانا مع عقد اجتماع لجنة مستقبال لكن مع إطالعنا اآلن على المعطيات، ألن الموضوع  

 المجلس. فالشركة إذا غادرت سيكون لذلك تبعات على بالفعل خطير 

 عضو المجلس الجماعي   عبد الجليل بنسعودالسيد  

 الكل يعرف الظروف الصعبة التي أنشئت فيها شركة أفلمار، فهي كالمولود الذي رأى النور بإعاقة عميقة، فقطاع

إشكاالته، لكن  ، لذلك تم التفكير في إحداث الشركة لعصرنة القطاع والحد من  آنذاك كان يعرف تسيبا وفوضى  المراكن

اتضح ان المجلس لم يمنح الشركة ما تستحقه لكي تستمر فهي كانت تعول بشكل كبير على تمويل المجلس الجماعي  

كشريك فيها إلى أن تصبح قادرة على تسيير أمورها بشكل مستقر، ونتيجة لنقص هذا التمويل أصبحنا اليوم أمام معضلة  

من خالل االستماع لكافة األطراف بغية إيجاد    لرئيس تعميق النقاش مع الشركة يمكن أن تتراكم، لذلك أطلب منك السيد ا

 . حلول ناجعة ألننا ال نريد أن يعود القطاع إلى الفوضى التي كان يعيشها 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  النائب الثاني لي عبد السالم سي كوريالسيد 

المجلس الجماعي على الوضعية المالية لشركة أفلمار، والثاني هو البث  النقطة تنقسم إلى شقين: األول هو إطالع  

، وهذا الشق األخير يحتاج نقاشا ألن مدة استغالل الشركة ستنتهي قريبا مع نهاية هذه السنة وبالتالي  في مآل الشركة

 فمن المفروض تحديد مصيرها وهذا األمر سيناقش على مستوى اللجنة. 

مضمنة في تقارير    في مسارها عرفت تطوراتو  منذ مدة ونتيجتها تعادل ربع رأس المال،   كما أشير أن الشركة 

العامة لإلدارة الترابية كما تحدد التقارير   المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية  المسؤوليات واالختالالت وتعطي    هذه 

ضاء المجلس التخاذ قرارهم بشأن  سيناريوهات للمستقبل وهي كلها معطيات تشكل أرضية يمكن اعتمادها من طرف أع

 ، وبالتالي في نظري وجب أن نعيد هذه النقطة إلى اللجنة لتعميق النقاش بشأنها للخروج بخالصة مالءمة. الشركة

 عضو المجلس الجماعي   عبد الواحد الشافقي السيد 

ات هو تدبير مجموعة  شركة أفلمار هي اول شركة للتنمية المحلية أنشئت بمدينة مراكش، والهدف من هذه الشرك

من القطاعات التنموية المحلية، ونحن كأعضاء مجلس جماعي يجب أن نسعى لكي تحقق هذه الشركات الهدف الذي خلقت 

، وبالنسبة لمدينة عالمية كمراكش فالطريقة التي تدبر بها حاليا المراكن طريقة غير سليمة وتسيئ للمنظر العام  ألجله

أن نعمق النقاش خالل اجتماع اللجنة إلنقاذ هذه الشركة ولو اقتصر تدبيرها على الشوارع    للمدينة، لذلك كان أحرى بنا

 . الكبرى
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 عضو المجلس الجماعي  محمد باقةالسيد 

، أخبركم أنه تم عقد اجتماعات ماراطونية والطرفان لديهما رغبة  بصفتي عضو في المجلس اإلداري لشركة أفلمار

 كأعضاء مجلس أكدنا لممثلي الشركة أن يدنا ممدودة، وبالتالي وجب ضخ دماء جديدة فيها. في استمرار الشركة، ونحن 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

بغية اطالعكم على مستجداته على أساس عقد   الموضوع  الذي سيقدم في  للعرض  أقترح عليكم االستماع  إذن 

 . بخصوص شركة أفلمار لتعميق النقاش وتحديد المسار النهائي المراد اتخاذه اجتماع اللجنة مستقبال 

 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية   محمد أرفاالسيد 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

بعد استماعكم للعرض، أؤكد مرة أخرى أننا يجب ان نبث في هذا الموضوع خالل هذه السنة نظرا لقرب انتهاء  

، وحاليا المفاوضات جارية مع ممثليها فقد منحناهم المراكن المغلقة رغم عدم تجاوبهم  العقد المبرم مع شركة أفلمار

مع ذلك فغرضنا ليس إنهاء العالقة مع الشركة ومسألة إلغاء الصابو ال تراجع فيها لكن ال بد  اإليجابي مع هذا األمر، و

 من البحث عن البديل القانوني. 

إذن ولتعميق النقاش حول هذا الموضوع أطلب من السيد رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات عقد  

استدعاء كافة األطراف المعنية من أعضاء المجلس الجماعي وممثلي شركة أفلمار  اجتماع للجنة في أقرب اآلجال مع 

 لتدارس مآل الشركة والخروج بالخالصة المناسبة. 
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 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2019العادية لشهر ماي من جدول اعمال الدورة   الثانية عشرالنقطة 

 اطالع اجمللس اجلماعي ملراكش على وضعية النقل احلضري جبماعة مراكش.       
 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

بداية أعطي الكلمة للسيد رئيس مصلحة النقل الحضري لتقديم عرض حول السيرورة التاريخية لشركة ألزا    

 مراكش. صاحبة عقد امتياز النقل الحضري بمدينة 

 رئيس مصلحة النقل الحضري   عباس بوقديرالسيد 

في هذا العرض الموجز سأحاول جرد المراحل التي قطعها عقد امتياز النقل الحضري المشرف على النهاية  

 وهي كاآلتي:   2019يونيو  30في 

 سنوات 5سنة قابلة للتمديد  15لمدة  1999منح امتياز النقل الحضري بمدينة مراكش لشركة "ألزا" للنقل سنة  -
  1خطوط بمقتضى ملحق العقد رقم  3خطا، وأضيف    17بشبكة تضم    1999تاريخ الشروع في العمل هو فاتح يوليوز   -

 . 2019يونيو   30وبالتالي سينتهي في   2012سنوات سنة  5وتم تمديد العقد . 2001سنة  
كل خط، ومع التوسع العمراني للمدينة تم تمديد هذه  دقيقة للرحلة ل  35كلم بمعدل    9مسارات الخطوط كان ال يتعدى   -

 . 2016الخطوط وخلق خطوط جديدة بمقتضى ملحقات إضافية لعقد االمتياز األصلي آخرها كان سنة 
 دقيقة للرحلة.  52كلم بمعدل  12.5خط معدل طور مساراتها يبلغ  23شبكة الخطوط الحالية تتوفر على  -

 : نجد  1999منذ بداية العقد سنة ة ألزا لتطور حجم استثمارات شرك وبالنسبة 

 كما يلي:  (حافلة 147حاليا ) تطور أسطول الحافالت -

 المجموع  عدد الحافالت المقتناة  السنة
1999 50 50 

2000 21 71 

2001 2 73 

2002 8 81 

2007 11 92 

2008 5 97 

2009 1 98 

2010 3 101 

2011 5 106 

2012 1 107 

2013 8 115 

2014 11 126 

2015 11 137 

2016 10 147 

 . 2018مليون راكب سنويا سنة   36إلى  2001مليون راكب سنويا سنة  18حركة الركاب عرفت تطورا كبيرا من  -
اشتراك    12.000إلى حوالي    2003/ 2002اشتراك برسم السنة الدراسية    4000انتقل عدد اشتراكات التالميذ والطلبة من   -

 . 2018/2019خالل السنة الدراسية 
، كما ارتفع عدد الموظفين اإلجمالي بمن  2018سائق سنة    333إلى    2000سائق سنة    118تطور عدد السائقين من   -

 . 2018موظف سنة   461إلى   2000موظف سنة   164فيهم السائقين من 
لمجاورة ال تدخل ضمن العقد المبرم بين فالخطوط الشبه حضرية التي تربط مدينة مراكش بالجماعات ا  ولإلشارة

 الجماعة وشركة ألزا بل تدخل في إطار عقود مبرمة بين عمالة مراكش، عمالة الحوز والشركة المذكورة. 

 وأخيرا، ونظرا لقرب انتهاء عقد االمتياز مع الشركة فقد تم حصر ممتلكات الرجوع وأموال االسترداد. 
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بعد استماعكم للعرض، أشير أن الموضوع من السنة الماضية إلى اليوم عرف تطورات بخصوص تفويض    

القطاع حيث أصبح لدينا فاعل جديد وهو شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"، وبهذه المناسبة أترك الكلمة  

النائب يونس بن سليمان رئيس المج التي اتخذها المجلس في  للسيد  المقاربة  لس اإلداري للشركة الطالعكم على 

الموضوع وكذا مستجدات القطاع بالمدينة، مع العلم أنه خالل الدورة الماضية رفعنا توصية إلى السيد الوالي بإمكانية  

 تمديد مدة استغالل هذا المرفق بالنسبة للشركة الحالية ألزا وسيتم ذلك قريبا. 

 

 المجلس الجماعي لمراكش    النائب األول لرئيس بن سليمان يونس السيد 

التاريخي  ساطلعكم على التطور    بصفتي رئيس المجلس اإلداري لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"   

  04بتاريخ    2015/ 08/02بموجب مقرر المجلس الجماعي عدد    2015في فبراير    تأسيسهاالذي عرفته هذه الشركة منذ  

فبراير    2015مارس   العادية لشهر  الدورة  آنذاك باستكمال    ،2015برسم  بعد ذلك فوض لرئيسة المجلس الجماعي 

المتعلق بشركات المساهمة وعرضها على   17.95اإلجراءات القانونية وإعداد الوثائق طبقا لمقتضيات القانون رقم  

المجلس الجماعي في دورة الحقة، وبالفعل فالمصالح الجماعية المختصة قامت باإلجراءات القانونية واعدت  أنظار  

اتخذ مقرر بموجبه تم استكمال    2016قانونا أساسيا يطابق القانون المذكور، وفي فترة المجلس الحالي خالل دورة ماي  

تمت الموافقة بموجبه على    2016ماي    30تأسيس الشركة والموافقة على نظامها األساسي، كذلك صدر مقرر بتاريخ  

وتم التأشير  ،  %35الرفع من رأسمال الشركة إلى مبلغ مليون درهم واالتفاق على إدخال الجهة كشريك جديد بنسبة  

عقب ذلك،  ،  2017مارس  14وتوصلت بها مصالح الجماعة بتاريخ   2017فبراير    22يخ  على كافة هذه المقررات بتار

توصلت الجماعة بمراسلة تم إدراج موضوعها في الدورة األخيرة مفادها تعديل المادة الثالثة من النظام األساسي  

 . تبعتها مراسلة أخرى بتعديل النظام الداخلي على ضوء مالحظات وزارة الداخلية للشركة

وبالتالي فقد    COP22أيضا فشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" ارتبط العمل معها بمؤتمر المناخ    

كان اختيارا استراتيجيا أن يتم اقتناء مجموعة من الحافالت الكهربائية الستغاللها في الممر المحدث بشارع الحسن 

- الثاني الذي ظل فارغا والذي جعل المراكشيين يتساءلون عن جدواه، ولهذا الغرض أحدث محوران: محور المحاميد

ارع الحسن الثاني الذي ارتأى مكتب المجلس شات بطريقة غير قانونية ومحور  جامع الفنا والذي يمر فيه اليوم السيار

  والجماعات المجاورة والسيد وزير الداخلية ان يشتغل هذا الخط بحافالت كهربائية،   آنذاك باتفاق مع السيد الوالي

مالية   مبالغ  منح  مع  الداخلية  وزارة  من  بتمويل  الكهربائي  التوصيل  إطالق صفقة  تم  اقتناء  وعليه  بغية  للشركة 

، ولهذا الغرض فالمجلس اإلداري السابق بقي يفكر في كيفية اقتناء هذه الحافالت من خالل نوعها  الحافالت الكهربائية

والمميزات التي يجب أن تتوفر فيها، وهل يجب إبرام صفقة مع الشركة المصنعة لهذه الحافالت؟ لذلك راسل المجلس 

راسلت بدورها السيد وزير الداخلية آنذاك السيد حصاد، وتم التوصل بجواب واضح   اإلداري السلطة الوصية التي

مفاده ان شركات التنمية المحلية يحكمها قانون شركات المساهمة وبالتالي فهي ال تخضع لمساطر قانون الصفقات  

م اختيار الشركة المصنعة  وعليه يمكنها التعاقد مباشرة لشراء الحافالت الكهربائية، وعلى هذا األساس ت  العمومية 

التي لها ارتباط بشركة صينية الملك محمد  لهذه الحافالت  الملكية لصاحب الجاللة  الزيارة  ، وتزامن هذا األمر مع 

، وفي تلك  تم على إثرها عقد اتفاقيات عدة من ضمنها النجاعة الطاقية  السادس نصره هللا إلى دولة الصين الشعبية 

مسؤولة عن هذه اإلجراءات سواء مع وزارة الداخلية من أجل تسريع التمويل أو التعاقد الفترة كان للشركة مديرة  

حافلة كانت مقررة وكان قرارا حكيما ألننا كنا في    30حافالت كهربائية عوض    10على غير ذلك، وبالفعل تم اقتناء  

 المتوفر إال حافالت عادية. مرحلة تجريبية واننا كنا نريد حافالت من الحجم الكبير ولم يكن 
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انتهى     بالوالية،  للشركة  مقر  ومنح  مجندا،  كان  والكل  المناخ  مؤتمر  فترة  في  الحافالت  هذه  اشتغلت  إذن 

كاستكمال الخطوط، عمل مراكز التبادل وهي    المؤتمر المذكور وكان من المفروض أن يتطور العمل بهذه الحافالت

كن هذه األمور عرفت تعثرا وكانت العقدة مع السيدة المديرة ستنتهي ولم يكن  مسائل أساسية في الدراسة المنجزة، ل

بعدها    2018يوليوز    31بتاريخ    لها تواصل مع مختلف المتدخلين مما أدى بعد استشارة إلى عدم تجديد التعاقد معها

م تعييني كأحد مؤسسي  قدم السيد محمد توفلة رئيس المجلس اإلداري للشركة استقالته وبقرار لمجلس المساهمين ت

  التي في ملكية الشركة؟   من سيدبر هذه الحافالتفي هذه المرحلة االنتقالية  ليطرح تساؤل  الشركة لتقلد هذا المنصب،  

تم  ولضمان استمرارية المرفق  وعلى هذا األساس    وماهي اإلجراءات التي تعد من أولوية المجلس اإلداري الجديد،

من توفير سائقين والقيام بجزء من الصيانة على أن األرباح كلها    الكهربائية  لتسيير الحافالتالتعاقد مع شركة ألزا  

كما تم دفع الفواتير الواضحة كالتأمين ومصاريف الماء والكهرباء   تضخ في الحساب البنكي لشركة التنمية المحلية،

 . والهاتف إلى حين تعيين إدارة جديدة لشركة التنمية المحلية

توصل المجلس اإلداري للشركة بمراسلة من الجماعة تدعوه إلى إعداد كناش تحمالت للنقل الحضري،    بعدها  

علما أن هذا القطاع تختص فيه الجماعة في مجالها الحضري والجهة في البين الحضري وهذا سبب إدخال الجهة  

، وبالفعل انكبينا على  متعلق بالجهاتال  111.14كشريك، فقطاع النقل اصبح يأخذ بعدا جهويا بعد صدور القانون رقم  

ليتم إرسال هذا المشروع إلى الجهة، الوالية ووزارة الداخلية إعداد دفتر التحمالت بتعاون مع المصلحة الجماعية  

من أجل إبداء المالحظات، لم نتلق أي جواب لنمر بعدها إلى مسطرة إعالن طلب العروض الذي نشر في جرائد واسعة  

اليوم و  االنتشار وهي ج العملية، وبالفعل     L’économisteرائد الصباح، أخبار  ولم نتلق أي اعتراض عن هذه 

  Medina Bus، شركة  ALSA Group، شركة  City Bus Transportشركات وهي: شركة    4توصلنا بعروض  

درهم كمبلغ لتغطية    20.000وكل هذه الشركات سحبت دفتر التحمالت الذي حددنا له    My Electrical Autoوشركة  

، عقب ذلك تم وضع ترشيحين  من االطالع عليهغير الراغبين في المشاركة  مصاريف الطباعة والبعاد الفضوليين  

 . City Bus Transportوشركة    ALSA Groupهما شركة   لشركتين

العروض من طرف شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" فتح نقاش  كما أشير أنه منذ إعالن طلب    

تقديم هذا اإلعالن، وأؤكد الشركة في  يتوصل    لكم  حول مدى احقية  لم  اإلداري  المجلس  بمراسلة  ان  الساعة  لحد 

المادة الثالثة ، ولتفادي أي طعن او حكم قضائي في الموضوع تم اقتراح تعديل  صريحة تدعوه إلى وفق هذه العملية

من النظام األساسي للشركة، وهو موضوع مراسلة السيد الوالي بإدراجها كنقطة في جدول أعمال دورة المجلس  

، لكننا الوالية دون زيادة أو نقصان  المقترح من  ت المصادقة باألغلبية المطلقة لألعضاء على التعديلوتم ،  الجماعي

مفادها ان تعديل المادة    2019ماي    10توصل بها مكتب ضبط الجماعة بتاريخ    من السيد الوالي  تفاجأنا بمراسلة ثانية 

مرشحون تم اختيار واحد وفقا    10الثالثة لم يكن في محله، وبالمناسبة فقد أعلنا طلب لتعيين مدير للشركة واستجاب  

وتوصلنا أمس    يه بغية التعاقد معه لمعايير الكفاءة العلمية والتجربة العملية وراسلنا بهذا األمر السيد الوالي إلبداء رأ 

بجواب مفاده أن الشخص الذي اخترناه ليكون مديرا للشركة ال تتوفر فيه الشروط المالءمة مع اقتراح تكليف مكتب  

وبعد االستفسار عنه اتضح أنه يأخذ كأتعاب شهرين من االجر، والمكتب اإلداري الحالي   تشغيل مختص بهذا األمر،

خاصة وانه قد نقع في نفس االشكال أي عدم قبول المرشح المعين    في مسطرة من هذا النوع نفاقإغير مستعد ألي  

 . من طرف مكتب التشغيل

وأخيرا سنطالب كمجلس إداري للشركة بعقد جمع عام للشركاء من أجل البث في مصير هذه المسطرة بناء    

وقرار جمعية الشركاء، فغايتنا توفير خدمة جيدة لمرتفقي  على مراسلة السيد الوالي وكذا مداوالت المجلس اإلداري  

 النقل  لمدينة مراكش في إطار احترام القانون. 

 دقائق ألداء الصالة. 10في هذه األثناء رفعت الجلسة  مالحظة: 
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تأويل غرض شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"،  خالصة الموضوع هو االختالف الذي وقع في    

بالنقل الحضري والبين الحضري انسجاما مع النظام األساسي   تعاقدنا مع الجهة كان غرضنا تكليف الشركة  فيوم 

المختصة   المصالح  أن  يبدو  لكن  األمر،  لهذا  استجبنا  الثالثة  المادة  تعديل  توصلنا بضرورة  للشركة، وحتى عندما 

سيكون ذلك بلقاء    الموضوع من جديد وهو ما جاءت به االرسالية الثانية، والسؤال كيف سنحسم الموضوع؟   راجعت

بمعية   الوالي  والسيد  الجهة  مجلس  رئيس  السيد  للجماعة،  كرئيس  سأحضره شخصيا  والذي  المساهمين  لمجلس 

طرة لكن هذه األخيرة تربط مسألة  المجلس اإلداري للشركة، فإما أن تستمر الشركة في إجراءاتها أو توقيف المس 

ا سنذهب إلى حل تمديد عقد االمتياز  هوعند التوقيف بالتوصل بكتاب مكتوب واضح في هذا الشأن كي تخلي مسؤوليتها  

 لنصادق عليه في إطار دورة استثنائية.  لشركة ألزا

أفتح باب النقاش نظرا لألهمية التي  ورغم أننا في إطار إطالع المجلس الجماعي دون مناقشة، إال أنني استثناء 

 يكتسيها الموضوع. 

  عضو المجلس الجماعي الحرمحمد السيد 

فعال شائكأوال   المادة    الموضوع  نتساءل عن  تنص على    131ويجعلنا  التي  للجماعات  التنظيمي  القانون  من 

تدخل    تتبعضرورة إطالع المجلس على التقارير المفصلة لشركات التنمية المحلية، فلو تم هذا األمر لسهل علينا  

  400ثم    275وباالجتهاد وصل هذا المبلغ إلى    سنويا  ماليين  6كنا ندبر النقل السياحي ب  السيد بن سليمان، ثانيا  

لذلك نطالب بإرجاع كناش التحمالت إلى المجلس    النقل الحضري كله أرباح لكننا بقينا في التدبير التقليدي،مليون، ف

من أجل تدارسه وتنقيحه، ثالثا االنتداب لشركة التنمية المحلية ال بد ان يمر عبر المجلس الجماعي قصد التصويت،  

تم دمج شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" مع    ، أيضا لم أفهم كيفوهذا ما حدث في مدينة الدار البيضاء

مليار المخصصة الستكمال المحورين لم نرى نتيجتها على أرض الواقع، وهل نحتاج لمبالغ    30شركة ألزا؟ فمبلغ  

  مليون؟  300إضافية أم ال؟ اين المحطات الثالث المزمع إنشاؤها بمناطق باب دكالة، جامع الفنا ودوار إيزيكي بمبلغ  

 . فمجموعة من المعطيات غائبة عنا والضبابية ال زالت تحوم حول هذا الموضوع

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش   محمد العربي بلقائدالسيد    

ليس هناك دمج بين شركة "باص سيتي متجددة" وشركة ألزا فاألولى شركة تنمية محلية ليس من شركائها  

 معها عقدة بتوفير السائقين فقط. خواص وعالقة شركة ألزا انه تربطنا  

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

يبدو من خالل العرض الذي تطرق للسيرورة التاريخية لهذا القطاع بالمدينة بداية بعقد االمتياز لشركة الزا 

إلى مراسالت السيد وزير الداخلية والسيد الوالي أن االشكال واضح    مرورا بإنشاء شركة التنمية المحلية ووصوال 

وهو غياب نصوص قانونية واضحة تحدد االختصاصات، فنحن اليوم امام تأويل القانون، فكنانيش التحمالت واألنظمة  

راي  وان تعرض على المجلس قصد إبداء ال  األساسية لشركات التنمية المحلية يجب إعدادها من طرف متخصصين 

والتمحيص، وأال يقتصر األمر على الموظف مع احترامنا له، فسوء تدبير شركة "باص سيتي متجددة" مرده إشكال  

، فإعداد كناش التحمالت وطلبات العروض اختصاص من؟ تعيين أعضاء المجلس اإلداري للشركة  قانوني باألساس

من القانون التنظيمي رقم    45و   44بنفس الشكليات المنصوص عليها في المادتين  اختصاص من؟ هل يتم تعيينهم  

كذلك    ؟أي هل يعينون من طرف الرئيس أم يتم انتدابهم من لدن المجلس الجماعي   6في إحالته على المادة    113.14

تدبير مرفق النقل    هناك إشكال الحق في تفويت االختصاص، فإذا كانت الغاية من تأسيس شركة التنمية المحلية هو 

فما الحاجة للتفويت إلى شركة أخرى مع إعالن طلب العروض؟ فال بد من الوضوح هل من حق شركة التنمية المحلية  
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اما بالنسبة لتعيين مدير الشركة فما يحكمه هو قانون الوظيفة العمومية عن طريق    اللجوء إلى التدبير المفوض؟

مجلس اإلداري ام الوزارة الوصية أم مكتب تشغيل مختص؟ هنا يوجد فراغ  إجراء مباراة لكن من سيقوم بها هل ال

بالمدينة  قانوني، لذلك ال بد من إعداد ورشة حقيقة بحضور كافة المتدخلين بمن فيهم األطراف المعنية بتدبير القطاع  

رايها في كناش    أبدت   %35في الشركة، فحتى الجهة التي ال تملك سوى نسبة    %65خاصة الجماعة التي تملك حصة  

التحمالت وصوت مجلسها على العضوان اللذان يمثالنها في المجلس اإلداري للشركة في حين نحن كجماعة لم يقم  

 . مجلسنا بذلك، وبالتالي ال بد من قانون يوضح االختصاصات لسد الباب أمام التأويالت

فالحافالت الكهربائية اليوم جزء من النقل داخل  أعتقد أن إشكال النقل الحضري يجب أن يناقش في شموليته،  

المرتبطة   لألشغال  الواضح  التعثر  تفسير  إلى  عرضه  في  المحترم  النائب  السيد  يتطرق  ان  أتمنى  وكنت  المدينة، 

،  بالحافالت الكهربائية، بغض النظر عن التصور العام وفلسفة إحداث الشركة الرامية إلى الحد من االكتظاظ والثلوث

زمنا بالدراسة المنجزة التي تضمنت حافالت كبيرة في حين نجدها صغيرة بموافقة وزارة الداخلية؟ أين هو  هل الت 

انخرطنا في ضرورة أن نوفر حافالت    COP22المجلس الجماعي؟ فالسنة التي احتضنت فيها مدينة مراكش مؤتمر  

اضحوكة لساكنة المدينة وزوارها وسائحيها،  ، لكننا اليوم أصبحنا  تنسجم مع التصور العالمي للمحافظة على البيئة

وهي   900وماليير   3مليار حيث أن األسالك الكهربائية المخصصة للشحن لوحدها كلفت  20فممر كلف مبلغ أزيد من  

أمتار بممر شارع الحسن الثاني حسب الدراسات    9ال تشتغل، واليوم ال بد من معرفة إلى أين وصلت األشغال؟ فحافالت  

، وبالتالي فمن الضروري تحيين المعطيات وتغيير المنظور الحالي لهذا النوع  ا من العرقلة وطول االنتظارستخلق نوع

 من الحافالت ال من حيث نوعيتها وال من حيث التدبير. 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   عبد السالم سي كوريالسيد 

المجلس الجماعي، والمكتب المسير هو الذي اقترحها لتنوير االخوة األعضاء  من فضلكم نحن أمام نقطة الطالع  

اسئلتكم  طرح    كأعضاء، واالخوة المعنيون قدموا عروضهم بالتفصيل، ومن حقكم  بالمعطيات الكاملة حول الموضوع

فيها  واستفساراتكم فقط دون دخول في التحليل او التمحيص، ونحن بدورنا جاهزون لتقديم كافة التوضيحا ت بما 

 اآلفاق المستقبلية للقطاع.

 عضو المجلس الجماعي   عبد الواحد الشافقي السيد 

  131أوال مسألة إطالع المجلس الجماعي على تقارير شركات التنمية المحلية منصوص عليها في المادتين  

ومستجدات هذه الشركات، ثانيا  من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبالتالي فمن حقنا معرفة معطيات    214و

وعليه يجب نزع    مراسلة السيد وزير الداخلية واضحة في الموضوع وهو أن القطاع من اختصاص المجلس الجماعي 

اختصاص إبرام الصفقات من شركة التنمية المحلية، بل حتى مسألة تدبير قطاع النقل الحضري من طرف الجهة غير  

 ال بد من مناقشة كناش التحمالت الخاص به على مستوى المجلس الجماعي. صحيحة فهو اختصاص الجماعة، لذلك  

 عضو المجلس الجماعي  عبد الغني دريوش السيد 

بداية أشكر مكتب المجلس على إدراج هذه النقطة في جدول األعمال، لكن أتساءل لماذا ال يتم اإلجابة على  

ة متاخرة؟ فال نريد للقطاع بالمدينة أن يحدث له ما حدث  مجموعة مراسالت الجماعة في هذا الموضوع أو تأتي اإلجاب

بالرغم من وجود إكراهات وإخفاقات    في الرباط والدار البيضاء وآسفي، فنحن ننوه بالخدمات المقدمة في مراكش 

لسنا نحن اليوم من سيحسم الموضوع بل ال بد من إشراك باقي الجهات المعنية في  ف،  وهي التي كنا نود أن تعرض

هل القطاع سيفوض لشركة التنمية المحلية؟ ام ان الموضوع سيرجع للجماعة كما كان من قبل؟ وفي    اذ القراراتخ

 ا. من الضروري التعجيل بقرار التمديد لشركة ألزا الن الوقت يداهمن  االتنظار

 عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 
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من حقنا االطالع على تقارير تدبير هذه الشركة، ألنني    113.14  القانون التنظيميمن    131بالفعل وحسب المادة  

صراحة لم أستطع تتبع كافة ما قيل في عرض السيد النائب لكنه قال أنه يعد أحد مؤسسي الشركة فهل هذا معناه أنه  

 اري لهذه الشركة. يملك أسهما فيها؟ لذلك أريد ان أعرف الكيفية التي تم بها تعيين رئيس المجلس اإلد

 المجلس الجماعي لمراكش    النائب األول لرئيس يونس بن سليمانالسيد 

أنتم تعرفون أنه عند اتخاذ مقرر تأسيس شركة التنمية المحلية فإنه يخضع للمصادقة بتفاصيلها، ألنني  أوال  

األساسي، وشهادة حق أقولها فالموظف  سمعت من قال أن األمر يقتصر على الموظف أو النائب في إعداد النظام  

من أجل االستشارة والتنقيح الالزم مخافة أن نصادق نحن على   الذي يتحدث عنه كان يسافر مرارا إلى مدينة الرباط

  مقرر سيرجع دون تأشير، وبالتالي ضياع مجهود السادة األعضاء، ثانيا فتجربة شركات التنمية المحلية تجربة فريدة 

ويجب أن نميز بين شركة تنمية محلية ومجموعة الجماعات الترابية كما ميزها القانون وهذا    ة مراكش بالنسبة لمدين

فما بالك بعضو مجلس جماعي بمن فيهم انا؟    األخير ليس رياضيات فالقضاة الذين يحكمون به يختلفون في تفسيره

ع النقطة نلجأ إلى سلطة المصادقة  في مثل موضو فنحن غير مؤهلون لشرح نص قانوني، لذلك عندما نقع في لبس  

التجارية المادة  والمحاكم  أن  كما  رقم    131،  التنظيمي  القانون  الشركة    113.14من  أن غرض  تنص على  واضحة 

، وحسب  وهذه األنشطة محددة في مدونة التجارة ومنها النقل ينحصر في األنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية 

، لذلك أعيد أننا لسنا قادرين  المشرع أن شركات التنمية المحلية ينظمها قانون شركات المساهمةنفس المادة أشار  

 على تفسير وتأويل القانون بل هذا األمر له أناس متخصصون. 

أيضا من أراد من السادة األعضاء الحصول على نسخة من كناش التحمالت فيمكنه ذلك، ومرحبا باقتراحاتكم 

، وأكرر ما قلته سابقا أننا كمجلس إداري للشركة ننتظر  اني من إشكاالت على الصعيد الوطنيلكن هذا الموضوع يع

 مراسلة واضحة تقول بعدم اختصاص شركة التنمية المحلية في المسطرة التي اتبعتها. 

 المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس عبد السالم سي كوريالسيد 

عن سبب عدم انتداب أعضاء المجلس اإلداري للشركة من طرف المجلس    للسادة األعضاء الذين يتساءلون

الجماعي، فالقانون ينص ان نواب الرئيس يعينون بشكل مباشر ومن ليست لديه صفة نائب بالفعل ينتدب من المجلس، 

  وجميع أعضاء المجلس اإلداري للشركة نص عليهم القانون األساسي الذي سبق للمجلس أن صادق عليه واشرت 

وحين قدم السيد وهؤالء األعضاء هم: عبد السالم سي كوري، محمد توفلة وعواطف البردعي،    عليه وزارة الداخلية

توفلة استقالته فالسيد بن سليمان عوضه باعتباره نائب الرئيس وبقرار لجمعية المساهمين ومن حقه ذلك ألنه نائب  

 القرار المذكور. وال يحتاج انتداب المجلس الجماعي إضافة إلى 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش   محمد العربي بلقائدالسيد    

، أشكركم على تدخالتكم القيمة وتفاعلكم  على وضعية النقل الحضري بجماعة مراكشإذن بعد أن تم إطالعكم  

 اإليجابي والغيور، وأقترح عليكم المرور إلى تدارس النقطة الموالية. 

 

   

 

 

 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2019العادية لشهر ماي من جدول اعمال الدورة   الرابعة عشر النقطة 
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اطالع اجمللس اجلماعي ملراكش على وضعية االنارة العمومية برتاب مجاعة مراكش وتقدم اشغال شركة التنمية احمللية 
 )حاضرة االنوار(.

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

في   لتقديم عرض  األنوار"  "حاضرة  المحلية  التنمية  ممثل شركة  للسيد  الكلمة  أعطي  النقطة،  هذه  بداية  في 

 الموضوع. 

 

 عن شركة التنمية المحلية "حاضرة األنوار" عمر كنون السيد 

يد المدير العام للشركة لعدم قدرته  الس  ونيابة عن،  من طرف فريق الشركة الحاضر اليوم  أوال وقبل تقديم العرض 

على التكلم باللغة العربية، فتأسيس شركة "حاضرة األنوار" جاء بإرادة من المجلس الجماعي لمراكش وبشراكة مع  

  وهذه تجربة أولى على الصعيد الوطني   "   Enertikaشركة عالمية متخصصة في االنارة العمومية والتدبير الطاقي " 

 . 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

األنوار" حول تقدم أشغال   المحلية "حاضرة  التنمية  المقدم من طرف ممثلي شركة  للعرض  تتبعكم  إذن وبعد 
 االنارة العمومية بمدينة مراكش، افتح الباب البداء مالحظاتكم واستفساراتكم في الموضوع. 

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

الموضوع  في  المقدم  العرض  الشركة مشكورين  اثمن  ممثلي  ان   ،من طرف  أولها  حوله  مالحظات  لدي  لكن 
فحسب علمي فرق الصيانة الخاصة بالشركة تتوقف عن عملها بعد الساعة   ،ساعة  24تدخالت الصيانة ال تتم على مدار  

لذكية لتتبع االستهالك كنت أظن انها أنظمة تحكم عن بعد، وهذا ما  الواحدة صباحا، ثانيا عندما نتحدث عن األنظمة ا
قدمته الشركة في عروضها األولى حيث أخبرتنا انه ستتم مراقبة االستهالك واألعطاب استباقيا عن بعد، لكن يتضح  

لتفقد األعطاب، كما تعطى األولوية لمنخرطي مجموعة الشركة   انتظار شكايات المواطنين  يتم فقط  في فيسبوك  انه 
، المسالة الثالثة تهم المناولة فعندما نقول ان شركة  وواتساب قبل المتصلين بالرقم األخضر وهذا فيه نوع من التمييز

Enertika    بنسبة األنوار"  "حاضرة  المحلية  التنمية  شركة  في  نلتجأ    %39مساهمة  لكننا  تقنية  تبقى  والتزاماتها 

، وعليه فما الهدف من إحداث  "أوزيليك" وهي شركة مغربية كي تركب الرؤوس المضيئةللمناولة عن طريق شركة  
 ؟ والتعاقد مع شركة إسبانية شركة التنمية المحلية 

وبالرجوع لشبكة االنارة العمومية فهي تخلق إشكاال في االستهالك النها متهالكة، فنحن نركب رؤوس مضيئة  
ال يساعد على ذلك، وبالتالي نريد توضيح من الشركة عن كيفية معالجة    جديدة لخفض االستهالك لكن تهالك الشبكة

 . هذا المشكل

أخيرا ورد في احد المواقع االلكترونية شاحنة تابعة للجماعة بمقاطعة جليز بها مستخدمين لشركة "حاضرة  
 المذكورة؟ ، فهل من التزامات الجماعة تسخير آلياتها لصالح الشركة األنوار" للقيام بعملية الصيانة

 عضو المجلس الجماعي  محمد ايت الزاويالسيد 

في بداية تأسيس هذه الشركة كان لدينا تخوف من كيفية تدبيرها للقطاع، فإذا بها تشتغل بشكل جيد حاليا، إال  

بل يجب أن تتواصل مع أعضاء المجلس ومن خاللهم المواطنون، كذلك ال بد من    أن نسبة من أنظمتها الذكية ال تشتغل 

تعاون مستخدمي الشركة مع موظفي المقاطعات ذوو الخبرة في االنارة العمومية بالمدينة، أيضا أسجل نوع من البطئ  

 . في تغيير الرؤوس المضيئة 

 عضو المجلس الجماعي  محمد الحرالسيد 

تضح أن التركيبة المالية غير صحيحة، فمع مرور الوقت تبين أنها غير واضحة، لكني  أثناء تقديم المشروع ي 
لكي أطلع على عالقة الشركة مع    في نفس السياق أتساءل اين كناش التحمالت الذي يربط الجماعة مع هذه الشركة؟ 

للوكالة المستقلة وبالتالي يصبح متحكما  ، فالمقاول أو المستثمر يدفع مستحقات  كل من المستثمر، المقاول والجماعة
، وهذا  Enertikaوليس شركة    فيه من طرف هذه األخيرة فهي التي تقرر الكيفية التي يتم بها وضع األعمدة الكهربائية

، ومن هنا نستنتج أن كناش التحمالت غير موجود فأينما سألت  األمر يخلق لهذه األخيرة إشكاال مع مشيدي العمارات 
م اجد  العمومية حتى  ال  االنارة  يشتغلون في قطاع  الذين  الجماعة  أتساءل عن مصير موظفي  أيضا  يدلني عليه،  ن 

اصبحوا ينقلون موظفي الشركة بنوع من الخوف، فلما ال نفوت شاحنات الجماعة للشركة ونرتاح من هذا األمر على  
 . أساس أن تنقص التكلفة

 عضو المجلس الجماعي  عبد الغني دريوش السيد 

كان من المفروض في هذه النقطة اليوم أن نناقش فيها التوجهات الكبرى للقطاع واستشراف مستقبلي له، لكن 
فإن كانت تابعة    يبدو أننا نناقش أمورا بسيطة ستنقص من قيمة الموضوع، وأول تساؤل لدي ما عالقتنا بهذه الشركة؟

اعة وخارجها، انا لن أنفي الخدمات الجليلة التي قدمتها  للمجلس الجماعي فيجب ان تعاملنا بنفس الشكل داخل هذه الق
رافعة    17لمدينة مراكش واللمسة التي اضفتها عليها، لكن وكمثال من الناحية اللوجستيكية يتحدثون في العرض عن  
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لك  ، كذلكنها ال تستخدم في التدخالت المناسبة لها حيث نجد شوارع كبرى بها رافعات صغيرة ال تناسب حجم التدخل
 مجموعة من األعمدة تمت إزالتها ولم تعوض بأخرى. 

أيضا اسجل عدم التنسيق مع أعضاء المجلس في عمليات التدخل فالعضو يجب أن تعطاه األولوية ألنه ممثل  
، كما ان العرض كان ينقصه ما يتعلق بميزانية الشركة وكم كلفت الجماعة بعد مرور  الساكنة ويتلقى باستمرار شكاياتها

 ن اشتغالها؟ وهل فعال تم خفض االستهالك؟ لمراعاة ذلك أثناء إعدادنا لميزانية الجماعة. سنة م

 عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

المالحظات التي لدي حول هذه الشركة أوال عدم استجابتها لكافة الشكايات التي تصلها عبر الواتساب بل أنها 
تختار منها ما هو مالئم لها وهذا فيه حيف، ثانيا هناك مناطق داخل مقاطعة مراكش المدينة لم تعرها الشركة أي اهتمام  

 . السمارينوكدرب ضباشي، البياضين، سوق ابلوح 

 عضو المجلس الجماعي  السعيد ايت المحجوب يد الس

دوار السراغنة هو الدوار الذي بدأت فيه الشركة االشتغال على مستوى مقاطعة جليز، وهناك إشكاالت تتعلق به  
يوما، من    15ال بالدوار انقطع التيار الكهربائي عن الساكنة لمدة  غوردها باختصار، فعندما انتهت الشركة من األشأس

، كما أن االنارة ضعيفة ألنه لم يتم مراعاة ان الدوار  ، ونتصل بممثلي الشركة وال يجيبنا أحدمغرب الشمس إلى الصبح
أنا ضد من يسرق التيار الكهربائي وهي ظاهرة شائعة بالدواوير  ، كذلك  به دروب عريضة وليس كما في المدينة العتيقة

شبكة بطريقة قانونية عوض قطع التيار عنهم في أوقات غير مناسبة  لكن يجب مساعدة ساكنتها على ربط منازلهم بال
اإلشكاالت خاصة وأن الشركة ال زالت في بدايتها  ، لذلك يجب توحيد المخاطب المكلف بمعالجة هذه  ودون سابق إنذار

 ونحن متفائلون ان االستهالك سينخفض لكن ال بد من تدارك األخطاء التي ارتكبت. 

 ضو المجلس الجماعي ع محمد لكبار السيد 

بالنسبة لكافة نقط االطالع، فاالخوة مشكورون على عروضهم لكن أطلب من رئاسة المجلس مناقشة كل هذه  

القطاعات على مستوى اللجان المختصة بحضور جميع األطراف المعنية من اجل فتح نقاش معمق ومن خالله تقييم  

 التركيبة المالية...(. مكونات هذه التجارب )كنانيش التحمالت، 

 عن شركة التنمية المحلية "حاضرة األنوار" عمر كنون السيد 

 لإلجابة على تساؤالتكم سأمنح الكلمة لفريق عمل الشركة المرافق لي كل في مجال اختصاصه. 

 "حاضرة األنوار" مسؤولة عن الهندسة والتدبير الطاقي بشركة التنمية المحلية نسيمة بن النجار  ةالسيد

  المضمنة في العرض تبين كيف يتم معاينة العدادت   تفالمنحنيالكيفية تسجيل العطب الحاصل في االنارة  بالنسبة  
مع العلم أنه لدينا    ، وما إن يحصل العطب حتى يتم إشعارنا به حاال ليتم إصالحهمصابيح  10التي يحسب كل واحد منها  

، أما فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي عن دوار السراغنة  ها في وقت وجيزنقطة ومن الصعب تتبعها كل  60.000
فالمشكلة كانت من المصدر وليس من الشركة، فهذه األخيرة تشتري الكهرباء من الوكالة المستقلة ومن المكتب الوطني  

 للكهرباء. 

 األنوار" مسؤول عن الصيانة بشركة التنمية المحلية "حاضرة  سعيد بوشكارة السيد 

ساعة فالمقصود بالتوقف في الواحدة صباحا الفترة المسائية اما فريق    24/ 24مسألة عدم التدخل  فيما يخص  
ساعة، وبإمكانكم السادة    24المداومة الذي يعالج النقط المستعجلة فيشتغل من العاشرة ليال إلى التاسعة صباحا أي  

كيفية عمل للوقوف على  الشركة  مقر  زيارة  الصيانة  األعضاء  للشكايات عن طريق  فريق  لالستجابة  بالنسبة  اما   ،
الواتساب والرقم األخضر، فكل شكاية يتم التوصل بها يعطاها رقم خاص بها وال يهم صاحبها ويتم التحقق أوال هل هي  

يتم معالجة باقي الشكايات و  انقطع عنه تيار االنارة العمومية فهي حالة لها األولوية، ثم  تاريخ  مستعجلة كحي  فق 
 وضعها. 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

والتزاماتها اآلن، فاليوم  الشركة حديثة العهد حيث مرت سنة واحدة فقط على اشتغالها ولن تظهر ثمار مجهودها  

اجتماعات مستقبلية للجنة المختصة  نحن في لقاء تواصلي مع ممثليها وهو شيء هام، ومع ذلك ال أرى مانعا في عقد  

فالجميع   المعنيين، ورغم هذا  بالموضوع وتتبع مدى تطور عمل الشركة بحضور كل  لمناقشة كافة األمور الخاصة 

 استحسن العمل التقني للشركة مع وجود بعض اإلشكاالت التي يمكن معالجتها. 

من النقط المضيئة    %95وهي الوصول إلى نسبة    الشركة وال ننسى أننا حققنا النتائج األولى التي تعاقدنا عليها مع  

، لكن ذلك سيزيد التكلفة ال محالة خاصة مع  قبل تدبير الشركة للقطاع  %85بعد ان كانت ال تتعدى    بمدينة مراكش

 استبدال الرؤوس المضيئة. 

إذن ال بد من تعزيز التواصل بين المصالح الجماعية المختصة والشركة، فالجماعة لديها فريق مختص بالمراقبة  

على وضعية االنارة العمومية بتراب جماعة مراكش  ونحتاج مستقبال منه لعرض مماثل، وإلى هنا فقد تم إطالعكم  

 وتقدم اشغال شركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار". 
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 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة) 2019العادية لشهر ماي  من جدول اعمال الدورة  عشر  الخامسة النقطة 

الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية النجاعة الطاقية لتدبري مرفق االنارة العمومية بني مجاعة مراكش وشركة 
 .(حاضرة االنوار)التنمية احمللية 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 لعدم جاهزيتها.  الجلسة المقبلةإلى بخصوص هذه النقطة، فإني أقترح عليكم تأجيل البث فيها 

 

 :   (15/05/2019بتاريخ  الثانية الجلسة) 2019العادية لشهر ماي  من جدول اعمال الدورة   السادسة عشرالنقطة 

 اطالع اجمللس اجلماعي ملراكش على منهجية اعداد كناش التحمالت للتدبري املفوض للنظافة.      

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

فيما يتعلق بهذه النقطة، وكما تعلمون فكناش تحمالت التدبير المفوض لقطاع النظافة اقتربت نهايته، والستكمال  

 التدبير مع الشركات المفوض لها ال بد للجماعة من إعداد دفتر تحمالت جديد يواكب تطورات ومستجدات القطاع.

، أعطي الكلمة للسيد رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى لتقديم عرض  ولتقريبكم اكثر من الموضوع

 . حول منهجية إعداد كناش التحمالت الجديد

 

 قسم المرافق العمومية المحلية الكبرىرئيس  عبد الغني أوشنالسيد 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 إذن وبعد إنصاتكم للعرض المقدم حول الموضوع، أفتح باب التدخالت. 

 

 النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي لمراكش    ة خديجة الفضيالسيد

إعداد كناش التحمالت ومتى؟ أين الساكنة؟ أين الجمعيات؟ كذلك لدينا  أتساءل مع من ستكون المقاربة التشاركية في  

 تجارب أخرى ال بد من تقييمها. 

 

 عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

 . العرض المقدم في المستوى، لكن أتساءل عن جديد مطرح المنابهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  بلقائدمحمد العربي  السيد 

 موضوع مؤسسة التعاون بين الجماعات تم تأجيله فلم يتم بعد تعيين منتدبيها. 

للتدبير المفوض للنظافةإذن وبعد ان تم إطالعكم على   ، نكون قد استوفينا النقط منهجية اعداد كناش التحمالت 

   المقبلة. المدرجة خالل هذه الجلسة وموعدنا الجلسة 

 

 

 


