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  9102 انذورة انؼبدَت نشهز أكخىبز                        ًزاكشنانًجهش انجًبػٍ 

 جهضت ػهُُت                                                    

 9102الدورة العادية لشهز أكتوبز ستغز 

 انجهضت انثبنثت

انذورة أشغبل ًزاكش نانًجهش انجًبػٍ حببغ ، 9102نشهز أكخىبز  انؼبدَتذورة نه نهجذونت انزيُُتحبؼب   

بقبػت انجهضبث  صببحب انحبدَت ػشزػهً انضبػت  9102 أكخىبز 01 انخًُشَىو  انًذكىرة بجهضت ثبنثت ػقذهب

رئُش انًجهش انجًبػٍ  بهقبئذانزصًُت نهًجهش انجًبػٍ بشبرع دمحم انضبدس ححج رئبصت انضُذ دمحم انؼزبٍ 

ػٍ قضى  دمحم انزكًٍانضُذ و نجبيغ انفُب رئُش انذائزة انحضزَت كم يٍ انضُذ أحًذ انؼطبرٌ وبًحضز

 انجًبػبث انًحهُت بىالَت يزاكش آصفٍ

 : حضـز يٍ  اطـز جًبػت نًزاكش بصفت اصخشبرَت انضــبدة - 

 انًذَز انؼبو نهًصبنح  :   ػبذ انكزَى انخطُب

 رئُـش قضى اػًبل انًجهش :       دمحم انًحُز          

 انًزافق انؼًىيُت انًحهُت انكبزي وانبُئترئُش قضى  :   ػبذ انغٍُ أوشٍ

 رئُش قضى انؼًم االجخًبػٍ :   ػبذ انؼزَز االيزٌ

 رئُش يصهحت شزكبث انخًُُت انًحهُت :    دمحم أرفب

 ػٍ قضى اػًبل انًجهش :     صؼذ َجبٌ
 

 : انضُذ يًثهٍ انًصبنح انخبرجُت يٍ وشبرك -

  "حبضزة األَىار"يضخشبر بشزكت انخًُُت انًحهُت  :    ػًز كُىٌ

 

 ػضىا 68  :  انؼذد انقبَىٍَ انذٌ َخكىٌ يُه انًجهش انجًبػٍ  -

  ػضىا 85   :    ػـذد االػضـبء انًزاونُـٍ يهبيهــى  -

 ػضىا 56 :     ػـذد األػضــبء انحبضزَـــٍ  -

 رئٗط دلمط مجاعٛ وزانش ذلىد العزب٘ بمكائد 1
 لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانشالٍائب االٔه  ٌٖٕط بَ صمٗىاُ 2

 الٍائب الجاٌ٘ لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانش عبد الضالً ص٘ نٕرٙ 3

 الٍائب الجالح لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانش ذلىد تٕفمٛ 4

 الٍائب الزابع لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانش أمحد املتصدم 5

 الٍائب اخلاوط لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانش وٕالٙ احلضَ املٍادٙ 6

 الٍائب الضادصٛ لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانش فرض٘خدجيٛ  7

 الٍائب الضابع لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانش عبد الزسام جبٕر 8

 الٍائب الجاوَ لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانش   اواه وٗصزٚ  9

 لزئٗط دلمط مجاعٛ وزانش التاصعالٍائب  عٕاطف الربدع٘ 11

 مجاعٛ وزانشالٍائب العاشز لزئٗط دلمط  مجاه الدَٖ العهزٔد 11

 ٌائب ناتب اجملمط اجلىاع٘ وٕالٙ ايفٗظ قرضأٙ العباص٘ 12

 عرضٕ اجملمط اجلىاع٘ ٖٕصف أٖت رٖاض 13

 "          "          " عبد اجملٗد اٖت الكاض٘ 14

 "          "          " عبد اهلادٙ ٖٔضالت 15

 "          "          " عاده املتصدم 16
 "          "          " فارٙعبد اهلادٙ  17
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 "          "          " عبد الٕايد الشافك٘ 21
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 "          "    "       إشزام البٕٖضف٘ 29
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 "          "          " درٖٕش عبد الػين 47

 "          "          " خمٗفٛ الشحٗى٘ 48
 "          "          " عبد اهلادٙ بَ عال 49

 "          "          " عبد اهلادٙ تمىاض٘ 51
 "          "          " يفٗظٛ دلدار 51
 "          "          " ذلىد اٖت الشأٙ 52
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 ػضىاٌ  19          :    ػـذد  األػضـبء انغبئبُــٍ بؼـــذر  -
 

 اجلىاع٘ناتب اجملمط  خالد الفتأٙ 1

 عرضٕ اجملمط اجلىاع٘ أوٍٗٛ العىزاٌ٘ االدرٖض٘ 2
 

 

 ػضـىا   27      :       ػـذد  األػضبء انغبئبُـٍ بـذوٌ ػــذر -
 

 "          "          " تٕفٗل بمٕجٕر 1

 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 2
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 "          "          " جنٗب رفٕش 17
 "          "          " عبد اجلمٗن بٍضعٕد 18
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   ػضى واحذ 0 :       غُز انًزاونٍُ يهبيهى ػـذد  األػضبء  -
 

ٌعتبر السٌد المصطفى الشهوانً مولوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعً إلى حٌن البث فً طلب العزل طبما لممتضٌات المادة : ملحوظة

 عضو. 85المتعلك بالجماعات وبالتالً، فعدد األعضاء المزاولٌن مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  113314من المانون التنظٌمً رلم  64
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 باسم هللا الرحمن الرحٌم

بجلسة ثالثة وسنتداول فً النمط التالٌة كما  2119دورتنا العادٌة لشهر أكتوبر اشغال نستأنف  الكرٌم  أٌها الحضور

هً مبرمجة فً الجدولة الزمنٌة:
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  07/01/9109الثالثة بتاريخ  جمللس مجاعة مراكش والنقط املتداول يف شانها خالل جلسة 9109اجلدولة الزمنية للدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

ترتيب 
 سلة اجل

ساع  بداي   تاريخ اجلسلة 
 اجلسلة  ومكانها

مدة 
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 من القانىن الجنظيمي املجعلق ةالجماعات وثهم ثدةري ةعض 472عزض ثقاريز الجدقيق النهائية املنجشة من طزف الهيئات املخجغة قانىنيا طتقا للمادة 

 :املزافق العمىمية الجماعية لاالثي

 .وزفل ٔقٕف العزبات املدبز وَ طزف شزنٛ التٍىٗٛ احملمٗٛ املضىاٚ "التجّٗش ٔالتٍىٗٛ ملدٍٖٛ وزانش" افمىار 

 .وزفل الٍكن احلرضزٙ ٔالضٗاي٘ 

 .)املطزح العىٕو٘( وزفك٘ تٍظٗف الطزقات ٔالضايات العىٕوٗٛ ٔمجع لٍفاٖات املٍشلٗٛ ٔاملشابّٛ هلا ٌٔكمّا اىل وزنش الطىز ٔ التجىني 

 

  الدراسة واملغادقة عىل اثفاقية رشالة وثعاون ةني مجلس جماعة مزالط وجمعية االعمال االججماعية ملىظفي ومجقاعدي جماعة مزالط 71

  التر يف طزيقة الجدةري املفىض للمحطة الطزقية لنقل املسافزين الجديدة املجىاجدة ةمنطقة العشوسية. 71

  الدراسة واملغادقة عىل لناش الجحمالت املجعلق ةالجدةري املفىض للمحطة الطزقية لنقل املسافزين الجديدة املجىاجدة ةمنطقة العشوسية. 02

  مزالط ورشلة الجنمية املحلية "حارضة االنىار". النجاعة الطاقية لجدةري مزفق االنارة العمىمية ةني مجلس جماعةالدراسة واملغادقة عىل ملحق اضايف الثفاقية  07

  الدراسة واملغادقة عىل اثفاقية رةط املحطة التيىلهزةائية ةالضتمة المهزةائية. 00
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

، أود إخباركم أن بعض النمط سٌتم تأجٌلها إلى رس النمط المدرجة فً جدول أعمال هذه الدورةلبل مواصلة تدا

ألنها لم تعد ذي موضوع، كما ان  31مع إلغاء النمطة رلم  21و 19دورة الحمة لعدم جاهزٌتها وهً النمطتان رلمً 

المتعلمة بدراسة مشروع مٌزانٌة جماعة مراكش  26هنان نمط ستؤجل إلى جلسة التمدٌد ومنها النمطة رلم 

 والتصوٌت علٌها.
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  عشرة السابعةالنمطة 

وَ الكاٌوُ التٍظيىي  472عزض تكاريز التدقيل الٍهائية املٍذشة وَ طزف اهليئات املختضة قاٌوٌيا طبكا لمىادة 
 وتهي تدبري بعض املزافل العىووية ادتىاعية كاآلتي:املتعمل بادتىاعات 

 مشفق وقىف العشباث املذبش من طشف  ششكت الخنميت املحليت املسماة الخجهيز والخنميت ملذًنت مشاكش "أفلماس" 

 مشفق النقل الحظشي والسياحي 

ا إلى مشكض الطمش والخثمين مشفق جنظيف الطشقاث والساخاث العمىميت وجمع النفاًاث املنزليت واملشابهت لها وهقله 

 )املطشح العمىمي(

                                                      

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

التمارٌر موضوع النمطة مرت بمراحل عدة لكن التمرٌر األخٌر صادر عن المجلس األعلى للحسابات 

الثالث، وطبما للمانون سنعرض علٌكم ملخص عن هذه التمارٌر وستتوصلون بها كاملة عبر وٌهم المرافك 

 اللوحات االلكترونٌة.

مرفك تنظٌف الطرلات والساحات العمومٌة وجمع النفاٌات المنزلٌة بإذن سنبدأ بالعرض األول الخاص 

 .والمشابهة لها ونملها إلى مركز الطمر والتثمٌن )المطرح العمومً(

 ذا الغرض أعطً الكلمة للسٌد رئٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى.وله

 

  لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرىرئٌس  عبد الغنً أوشنالسٌد 

، 2117إلى أبرٌل  2116أشهر من دجنبر  6خضع مرفك النظافة لجماعة مراكش لعملٌة افتحاص لمدة  

مرحلة افتحاص شملت جمٌع الوثائك المتعلمة بالمطاع ومعاٌنات أهمها  مراحل 3معتمدا منهجٌة تتمحور حول 

ومحطة البٌوغاز، وأٌضا مجموعة ممابالت مع  لمستودعات الشركات المفوض لها والمطرحٌن المدٌم والجدٌد

لانونً ومؤسساتً  عدد من األطر اإلدارٌة المدبرة للمطاع، ونتج عن هذه المرحلة محورٌن أساسٌٌن: األول

 .لثانً ٌهم طرق تدبٌر المشروعوا

بناء على إكراهات تهم الجانب المانونً وأخرى تتعلك مالحظات المجلس الجهوي للحسابات  جاءت  

 بالجانب التدبٌري:

غٌاب النصوص ، الجانب المانونً: عدم انهاء الدراسة المتعلمة بالمخطط المدٌري اإلللٌمً لعمالة مراكش -

لهذا التدبٌر، تغٌٌر مولع المطرح  المخطط الجماعً لتدبٌر النفاٌات المحدد للمعاٌٌر التمنٌة إلعدادالتطبٌمٌة 

العمومً، غٌاب إطار لانونً للتعاون بٌن الجماعات فً المطاع وكذا لربط المحطة البٌوكهربائٌة بالشبكة 

 الوطنٌة الكهربائٌة.

الفرز العشوائً للنفاٌات، نمل مولع مركز الفرز الجانب التدبٌري: صعوبة مرالبة عملٌة جمع النفاٌات،  -

مراكز التحوٌل، إزاحة  إلحداثتعبئة الوعاء العماري  والتحوٌل، غٌاب مطرح خاص بالنفاٌات الهامدة، صعوبة

 مخطط االستثمارات بالنسبة لمركز الطمر والتثمٌن.
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المطاع إضافة إلى تحسٌن مجموعة من التوصٌات هدفها تفادي اكراهات واختالالت انبثمت عنها لد و

: المالحظات والتوصٌات، وتجوٌد الخدمات، وعموما فملخص هذا االفتحاص ٌهم محطتٌن أساسٌتٌن

 محاور: 3فالمالحظات تنمسم إلى 

 6تصمٌم وتنفٌذ العملٌات المرتبطة بتدبٌر النفاٌات المنزلٌة والمماثلة لها بمدٌنة مراكش ) المحور األول: 

 مالحظات(

 مالحظة( 22تدبٌر خدمات النظافة ) الثانً:المحور  

 مالحظات( 11مركز طمر وتثمٌن النفاٌات المنزلٌة والمشابهة لها بمراكش ) المحور الثالث: 

منها تهم المحور األول وتتعلك  3توصٌة  21وانبثمت عن هذه المالحظات توصٌات عددها تمرٌبا  

 أساسا ب:

  إنجازهاطرٌمة إعداد المخططات المدٌرٌة وآجال 

 االتساق والتكامل بٌن جمٌع حلمات منظومة تدبٌر النفاٌات 

 أرصفة التحوٌل 

 توصٌة تهم مجاالت: 12ثالث وعرف المحور ال

 التنظٌم اإلداري لعملٌة النظافة 

 االستثمارات 

 التوازن المالً للعمود 

  التتبع والمرالبة 

 التواصل والتوعٌة 

تهمان تدبٌر المطرح الجدٌد وإعادة تأهٌل المطرح اما المحور الثالث فصدرت بخصوصه توصٌتان 

 المدٌم.

ولألخذ بالمالحظات والتوصٌات الواردة فً تمرٌر المجلس الجهوي للحسابات لامت جماعة مراكش 

 بمجموعة من اإلجراءات:

 تضمٌن برنامج عمل الجماعة إجراء خاص بإعداد المخطط الجماعً لتدبٌر النفاٌات 

  بٌن الجماعة والوزارة المكلفة بعد استكمال الدراسة المتعلمة مشروع الفرز من المصدر فً إطار اتفالٌة إنجاز

 به

 تدبٌر لطاع النظافة ومعالجة النفاٌات المنزلٌة من طرق لسم جماعً واحد بعد ان كان ٌدبر من طرف لسمٌن 

  2119ٌناٌر  4افتتاح مركز طمر وتثمٌن النفاٌات بجماعة المنابهة ٌوم 

 إحداث مؤسسة التعاون بٌن الجماعات المكونة لعمالة مراكش لتدبٌر مركز الطمر والتثمٌن 

 إنشاء حوض إضافً لجمع عصارة النفاٌات على مستوى مركز الطمر والتثمٌن 

 الكائنة بمولع المطرح  إعداد اتفالٌة مع المكتب الوطنً للكهرباء لربط المحطة البٌوكهربائٌة لتثمٌن البٌوغاز

 المدٌم بالشبكة الكهربائٌة
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 كما تم تحدٌد إجراءات لتضمٌنها فً العمد الجدٌد للتدبٌر المفوض لمطاع النظافة بمراكش وهً:

 تهٌئة نمط وسٌطٌة بالمعاٌٌر المتعارف علٌها. 

 إنشاء وتهٌئة مستودعات الكنس بكل الملحمات اإلدارٌة 

 د البشرٌة الالزمة وتمكٌنها من التكوٌنات األساسٌة للمرالبة عن بعد باستعمال دعم مصلحة النظافة بالموار

 التمنٌات المعلوماتٌة

 إحداث نظام معلوماتً مندمج خاص بتدبٌر النفاٌات المنزلٌة 

 ًإلزامٌة إدراج وإعداد برنامج سنوي تواصلً، توعوي وتحسٌس 

 ًإلزامٌة العمل بنظام محاسباتً تحلٌل 

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

ملخص عن المالحظات والتوصٌات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات إذن فمد تم إطالعكم على 

فٌما ٌخص تدبٌر لطاع النظافة بمدٌنة مراكش، وكذا مجموع اإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة فً هذا 

 .الشأن

ولوف العربات وكذا  النمل الحضري والسٌاحًر التدلٌك النهائٌة الخاصة بمرفمً اما بالنسبة لتمارٌ

فسٌتم عرضها  المدبر من طرف  شركة التنمٌة المحلٌة المسماة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "أفلمار"

 خالل جلسة تمدٌد الدورة.
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الثامنة عشرةالنمطة 

الدراصة واملضادقة عمى اتفاقية شزاكة وتعاوُ بني زتمط مجاعة وزاكش ومجعية االعىاه االدتىاعية ملوظفي 
                                                         ووتكاعدي مجاعة وزاكش

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

التنمٌة للجنة المكلفة بالشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة ولٌفة الشحٌمً رئٌس اخبداٌة أعطً الكلمة للسٌد 
 .االجتماعٌة و اشران المجتمع المدنً لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه النمطة 

 

 و اشران المجتمع المدنً  رئٌس اللجنة المكلفة بالشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة  خلٌفة الشحٌمًالسٌد 
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 18 ي رق ةحوه النقط

 مبا يمي: جملمس مجاعة وراكش واملتعمقتني 9109ون جدوه اعىاه الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 :18النقطة رقي 

 الدراسة واملصادقة عمى اتفاقية شراكة وتعاون

 بني

 جممس مجاعة وراكش 

 ومجعية االعىاه االجتىاعية ملوظفي ووتقاعدي مجاعة وراكش. 
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 العادٌدةفً جدول اعمال الددورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  الموجهة 23/19/2119 بتارٌخ 18112 رلم لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2119 اكتوبرلشهر 

بالشددؤون الثمافٌددة والرٌاضددٌة والتنمٌددة االجتماعٌددة واشددران اللجنددة المكلفددة اجتمدداع والمجلددس للحضددور والمشدداركة فددً أشددغال 
صددباحا بماعدددة  الحادٌدددة عشددرعلددى السدداعة  2119 شددتنبر 31 االثندددٌنٌددوم  المددذكورة اجتماعددا عمدددت اللجندددة ،المجتمددع المدددنً

 االتٌة: نمطة لتدارس الرئٌس اللجنخلٌفة الشحٌمً السٌد  االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة

 العاصىة األفزيكية لمجكافة بني زتمط مجاعة وزاكش واحتاد املدُ  2020لدراصة واملضادقة عمى ومحل تكىيمي لالتفاقية االطار وزاكش ا
 واذتكووات احملمية االفزيكية.

  تٍظيي  حوه الفزيكيةزتمط دهة وزاكش اصفي و احتاد املدُ واذتكووات احملمية االدراصة واملضادقة عمى اتفاقية بني زتمط مجاعة وزاكش و
 عاصىة افزيكيا لمجكافة. 2020وزاكش 

  الدراصة واملضادقة عمى ومحل تعديمي التفاقية ختضيط وٍحة صٍوية لفائدة مجعية االطمط الكبري يف إطار دعي وشزوع الٍكن املدرصي
 مبكاطعة الٍخين.

  ومجعية االعىاه االدتىاعية ملوظفي ووتكاعدي مجاعة وزاكش.الدراصة واملضادقة عمى اتفاقية شزاكة وتعاوُ بني زتمط مجاعة وزاكش 
  2019دعي ادتىعيات واالٌدية الزياعية الٍاشطة مبديٍة وزاكش بزصي الضٍة املالية. 

 
 

 : السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
  عبد الهادي فاري، دمحم اٌت بوٌدو، دمحم لكبار، عبد الهادي بن عال. 

 

 :السادةوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 النائب الثانً لرئٌس المجلس الجماعً :  عبد السالم سً كوري

 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً :  ي. الحسن المنادي
 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  عبد الرزاق جبور
 )عضو اللجنة( لرئٌس المجلس الجماعً التاسعة ةالنائب :  عواطف البردعً

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
عبد المجٌد اٌت الماضً،  ي. عبد الحفٌظ المغراوي، ي احفٌظ لضاوي العباسً،حفٌظة مجدار، دمحم الزراف، ٌوسف اٌت رٌاض، دمحم بالة، 

، إبراهٌم بوحنش، دمحم بنلعروسً، إسماعٌل لمغاري، دمحم االدرٌسً، عادل المتصدق، جوٌدة لعوٌدي، عبد الهادي وٌسالت، المصطفى الوجدانً
 السعٌد اٌت المحجوب.

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  األمريعبد العزٌز 
 رئٌس مصلحة الشراكة ودعم مشارٌع الجمعٌات :   عادل نزار

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد الرحمان الخاضري

 الرٌاضة والتربٌةعن لسم الشباب، الثمافة،  :  المصطفى المادري
 عن مماطعة النخٌل :   ملٌكة الصبري

 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 دمحم الكنٌدري رئٌس جمعٌة االطلس الكبٌر :وحضر االجتماع من ممثلً جمعٌات المجتمع المدنً السٌد -

 مجاعة مراكشجملس 
 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

بالشؤون الثقافية والرياضية والتننية تقرير اجتناع المجنة املكمفة 

 االجتناعية واشراك اجملتنع املدني

 18رلم  النمطة
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 : 2019وَ ددوه اعىاه الدورة العادية لشهز اكتوبز  الجاوٍة عشزالٍكطة 

 .الدراصة واملضادقة عمى اتفاقية شزاكة وتعاوُ بني زتمط مجاعة وزاكش ومجعية االعىاه االدتىاعية ملوظفي ووتكاعدي مجاعة وزاكش 
 

بخصوص ملحك  التعدٌالت الممترحة تتضمنبخصوص هذه النمطة وبعد تمكٌن السادة األعضاء من ورلة تمدٌمٌة 

مصحوبا بنص هذا  شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش وجمعٌة االعمال االجتماعٌة لموظفً ومتماعدي جماعة مراكشالتفالٌة 

اوضح السٌد رئٌس اللجنة اهمٌة طرح الموضوع للنماش اٌمانا بمحورٌة المورد البشري فً ، الملحك والمرفمٌن بالتمرٌر

لٌة وتدابٌر المرب و تشجٌعا له على المردودٌة بإنتاجٌه افضل من جهة و ضمان صلب تنفٌذ السٌاسات التنموٌة المح

ٌأتً فً  ، هو امتداد لالتفالٌة السارٌة المفعول،استمرارٌة الخدمات الى ما بعد سن التماعد، مشٌرا الى ان الملحك المعروض

ألهلٌة والكفاءة وحسن التدبٌر فً ظل محدودٌة سٌاق تغٌٌرات جوهرٌة عرفتها هٌكلة الجمعٌة بانتخاب مكتب جدٌد ٌشهد له با

 االمكانٌات المالٌة واللوجٌستٌكٌة.

وفً هذا السٌاق، وتبعا لطلب الجمعٌة الطرف فً االتفالٌة بدعمها، تناول الكلمة السٌد النائب الثانً لرئٌس المجلس 

مشٌرا الى  فاءة ونزاهة طالمها البشري،الذي عبر بدوره عن ارتٌاح مكتب المجلس للتدبٌر الحالً للجمعٌة وكالجماعً  

موضحا ان االكراهات  ،ملٌون سابما، وذلن فً السنة األولى 51ملٌون سنتٌم بدل  151صبح ٌل   %151بنسبة  الدعم سٌتم رفع

 بمبلغ الدعم المطلوب.المادٌة لمٌزانٌة الجماعة ال 

 االتفالٌة حٌث عبرت تدخالتهم :بعد ذلن تم فتح المجال للسادة األعضاء إلبداء اراءهم حول هذه 

 الذي ٌعتبر للجهاز االداري بالجماعة   دعم الجمعٌة بمنحة محترمة وكافٌة لتغطٌة أنشطتها هو تحفٌز للموظف ومكافأة

 جهازها التنفٌذي .

  جدٌة مكتبها الجدٌد ونزاهة اداءه .لطلب الرفع من لٌمة منحة المجلس للجمعٌة بالنظر 

 ًملٌون حتى ٌغطً برامجها الطموحة  211المبلغ الممنوح للجمعٌة الى  التراح إعادة النظر ف. 

 . طلب إحالة موضوع الصٌانة والترمٌم واإلصالح على المجلس الجماعً لتخفٌف عبء الجمعٌة عند اإلمكان 

  سنوات الى سنتٌن حتى تكون إمكانٌة تعدٌلها متاحة فً الرب اآلجال عند الحاجة  4التراح تملٌص مدة االتفالٌة من

 الى ذلن .

 . مطالبة البعض بإعطاء السادة أعضاء صفة مستفٌد من أنشطة ومرافك الجمعٌة 

حٌث اكد على ان انتخاب  جلس الجماعًالثانً لرئٌس الم نائبالوجوابا على بعض تدخالت السادة األعضاء تدخل السٌد 

مكتب جدٌد ٌتمٌز بالجدٌة وٌتمتع باحترام وثمة الموظفٌن شجع المجلس على حسن التفاعل مع طلب الرفع من المنحة كما ان 

 ، موافماخصوصا اذا عبرت الجمعٌة عن مزٌد من الجدٌة والكفاءةا بمى واردٌفً السنوات المادمة  ها تدرٌجٌاإمكانٌة تطوٌر

ملٌون سنتٌم اذا أجمعت اللجنة على ذلن رغم ان ذلن سٌتطلب ادخال بعض  211رفع المبلغ الممنوح للجمعٌة الى على 

 التعدٌالت على مستوى اعداد المٌزانٌة وذلن بشرط ان تلتزم الجمعٌة بتكالٌف الصٌانة واإلصالح والترمٌم .

الثانً  نائبال غلى ضوء تدخل السٌد  ال التعدٌالتانكبت اللجنة على تالوة نص االتفالٌة مع ادخ ،بعد ذلن  

 وجاءت كما ٌلً: لرئٌس المجلس الجماعً
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 مالحظة اللجنة اكما عدلته منطوق املادة على اللجنة تكما عرض منطوق املادة مر.
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 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 

تهذف هزه إلاجفاكُت إلى دعم خذماث ومجهىداث جمعُت 

ل وضشف الذعم  إلاجخماعُت،ألاعماٌ  جحذًذ ششوط وكىاعذ جحٍى

 شاهش والبال ملاملالي العىىي املخطظ مً كبل املجلغ الجماعي 
لفائذة جمعُت  (000,00 000 3ثالثة ماليين درىم )

ملىظفي ومخلاعذي جماعت مشاهش غمً إطاس  ألاعماٌ إلاجخماعُت

 جىظُمي وكاهىوي ًخىخى الذكت والحيامت في البرمجت وإلاهجاص والخدبع.
 

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 

تهذف هزه إلاجفاكُت إلى دعم خذماث ومجهىداث جمعُت 

ل وضشف  ألاعماٌ إلاجخماعُت، جحذًذ ششوط وكىاعذ جحٍى

الذعم املالي العىىي املخطظ مً كبل املجلغ الجماعي 

 (002220222022)درىم  مميهني شاهش والبال مل
لفائذة جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت ملىظفي ومخلاعذي 

جماعت مشاهش غمً إطاس جىظُمي وكاهىوي ًخىخى الذكت 

 والحيامت في البرمجت وإلاهجاص والخدبع.

 
 

الدعم في تحدٌد مبلغ 
  درىم 002220222
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 اإلتفاقية دة: مالثالثة املادة

( قابمة لمتجديد 4أربع سظهت ) جحذد مذة هزه إلاجفافُت في
ً كبل  تمقائيا ما لم ٌعشب أحذ الطشفين عً سغبخه في فسخها شهٍش

 إهطشام أجل إهلػائها.

 اإلتفاقية دة: مالثالثة املادة

( قابمة لمتجديد 0) سظتين إلاجفافُت فيجحذد مذة هزه 
ما لم ٌعشب أحذ الطشفين عً سغبخه في فسخها  تمقائيا

ً كبل إهطشام أجل إهلػائها.  شهٍش

 
تحدٌد مدة االتفالٌة 

قابمة  سظتينفً 
 لمتجديد تمقاءيا
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 يناملتعاقد نيالتزامات الطرفرابعة: الاملادة 

 التزاماث  الجمعيت* 
إلاعخماد املالي املخطظ مً كبل مجلغ جماعت مشاهش إدساج  -

 غمً ميزاهُت الجمعُت.

 ضشف إلاعخماد املزوىس حعب البرهامج العىىي املخفم علُه. -

مُت املخعللت بػمان  - إجخار مخخلف الخذابير وإلاجشاءاث الخلٍى

 حعً ظير الجمعُت.

حعُين محاظب عمىمي ملعً ومخابعت مخخلف عملُاث الطشف  -

 الذعم املالي املزوىس.املخعللت ب

ش مىخظمت ول ظخت ) - ( أشهش إلى مجلغ جماعت مشاهش 6سفع جلاٍس

حٌى الىغعُت املالُت واملحاظباجُت املخعللت بعير وجىفُز هزه 

إلاجفاكُت جخػمً جشدا ملخخلف عملُاث الطشف وطبُعت العملُاث 

 املىجضة.

الجمعُت بطشف الذعم املالي املزوىس في جمُع أهىاع  غشوسة إلتزام -

 هفلاتها.

   :جماعت مشاكش التزاماث *
ثالثة ماليين درىم قدره   جخطُظ غالف مالي -
ا لخىفُز بشهامج إلاجفاكُت ًىدع في  (000,00 000 3) ظىٍى

 الحعاب البىيي الخاص بالجمعُت. 

ل مبل  الذعم املالي دفعت واحذة بعذ  - جلذًم الجمعُت لبرهامجها ًخم جحٍى

 العىىي املزوىس أعاله.

دعم الىلىج وإلاظخفادة مً خذماث الجامعاث أو الششواث املفىع لها  -

ىت مع املجلغ الجماعي بئمخُاصاث خاضت للمىظفين  أو الشٍش

.ً اغت والخأطير والخيٍى  واملخلاعذًً، والىلل والعىً والٍش

الجطعية  إلصالح والتجييز بطقرالتكفل باألشغال الضرورية كالترميم وا -
 والطرافق التابعة ليا0

 يناملتعاقد نيالتزامات الطرفرابعة: الاملادة 

 التزاماث  الجمعيت* 
إدساج إلاعخماد املالي املخطظ مً كبل مجلغ جماعت  -

 مشاهش غمً ميزاهُت الجمعُت.

 ضشف إلاعخماد املزوىس حعب البرهامج العىىي املخفم علُه. -

مُت املخعللت  إجخار - مخخلف الخذابير وإلاجشاءاث الخلٍى

 بػمان حعً ظير الجمعُت.

حعُين محاظب عمىمي ملعً ومخابعت مخخلف عملُاث  -

 الطشف املخعللت بالذعم املالي املزوىس.

ش مىخظمت ول ظخت ) - ( أشهش إلى مجلغ جماعت 6سفع جلاٍس

مشاهش حٌى الىغعُت املالُت واملحاظباجُت املخعللت بعير 

فُز هزه إلاجفاكُت جخػمً جشدا ملخخلف عملُاث وجى

 الطشف وطبُعت العملُاث املىجضة.

غشوسة إلتزام الجمعُت بطشف الذعم املالي املزوىس في جمُع  -

 أهىاع هفلاتها.

االدالء بالتقريرين االدبي والطالي مصادقا عميو  -
 0من طرف خبير محاسباتي

   :جماعت مشاكش التزاماث *
درىم  مميهنيقدره  جخطُظ غالف مالي -
ا لخىفُز بشهامج إلاجفاكُت ًىدع   (2 000 000,00) ظىٍى

 في الحعاب البىيي الخاص بالجمعُت. 

ل مبل  الذعم املالي دفعت واحذة بعذ جلذًم الجمعُت  - ًخم جحٍى

 لبرهامجها العىىي املزوىس أعاله.

دعم الىلىج وإلاظخفادة مً خذماث الجامعاث أو الششواث  -

ىت مع املجلغ الجماعي بئمخُاصاث خاضت  املفىع لها أو الشٍش

اغت والخأطير  للمىظفين واملخلاعذًً، والىلل والعىً والٍش

.ً  والخيٍى

 
 
 
 

اضافة التزام جدٌد 
 للجمعٌة:

االدالء بالتقريرين 
االدبي والطالي مصادقا 
عميو من طرف خبير 

 محاسباتي
 
 
 

مع حذف التزام 
 الجماعة :

التكفل باألشغال 
الضرورية كالترميم 
واإلصالح والتجييز 

والطرافق الجطعية  بطقر
 التابعة ليا0
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 : جلنة التتبع والتقييهاخلامشةاملادة 

 لذساظت وجلُُم معخىي جىفُز البرهامج العىىي. ًخم إحذار لجىت  -

سئِغ جماعت مشاهش أو مً ًىىب عىه، وجػم في  اللجىت ًترأط  -

تها:  عػٍى

  اغُت والخىمُت إلاجخماعُت سئِغ اللجىت امليلفت بالشؤون الثلافُت والٍش

 وإششان املجخمع املذوي.

  .سئِغ جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت ملىظفي ومخلاعذي جماعت مشاهش 

ًمىً للعُذ سئِغ اللجىت بهذف إلاظدشاسة دعىة ول شخظ ًشي  - 

 فائذة في حػىس أشغالها.

عىذ  ( أشهر للوقوف6كل ستة )تعقد اللجنة اجتماعاتها  - 

اث جيشُط مشافم الجمعُت ودسجت جلذم أوشطتها وبشامجها،  معخٍى

ومخخلف العملُاث املالُت واملحاظباجُت املخعللت بشتى أوجه الطشف 

ش ًشجع إليها عىذ الحاجت.  وإلاهفاق مع إعذاد جلاٍس

ذ ًمىً للجىت الخدبع والخلُُم علذ إجخماعاث إظخثىائُت بطلب مً أح -

 الطشفين املىكعين على إلاجفاكُت.

في حالت إخالٌ ألاطشاف املىكعت باإللتزاماث املزوىسة، ًخم عشع املىغىع 

على أهظاس لجىت الخدبع والخلُُم، وعىذ عذم الىضٌى إلى حل ًخم إشعاس 

ًىما بشظالت مػمىهت مع إشعاس  03الطشف املخل في ظشف ال ًخعذي 

هزا ألاجل دون الىفاء بئلتزاماجه ًخم فسخ هزه  بالخىضل، وعىذ إهطشام

 إلاجفاكُت بشيل جللائي.

 : جلنة التتبع والتقييهاخلامشةاملادة 

لذساظت وجلُُم معخىي جىفُز البرهامج  ًخم إحذار لجىت  -

 العىىي.

سئِغ جماعت مشاهش أو مً ًىىب عىه، وجػم في  اللجىت ًترأط  -

تها:  عػٍى

  اغُت والخىمُت سئِغ اللجىت امليلفت بالشؤون الثلافُت والٍش

 0نائبواو جخماعُت وإششان املجخمع املذوي إلا 

   سئِغ جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت ملىظفي ومخلاعذي جماعت

 مشاهش.

ًمىً للعُذ سئِغ اللجىت بهذف إلاظدشاسة دعىة ول شخظ  - 

 ًشي فائذة في حػىس أشغالها.

 ( أشهر للوقوف6تماعاتها كل ستة )تعقد اللجنة اج - 

اث جيشُط مشافم الجمعُت ودسجت جلذم أوشطتها  عىذ معخٍى

وبشامجها، ومخخلف العملُاث املالُت واملحاظباجُت املخعللت بشتى 

ش ًشجع إليها عىذ الحاجت.  أوجه الطشف وإلاهفاق مع إعذاد جلاٍس

طلب ًمىً للجىت الخدبع والخلُُم علذ إجخماعاث إظخثىائُت ب -

 مً أحذ الطشفين املىكعين على إلاجفاكُت.

في حالت إخالٌ ألاطشاف املىكعت باإللتزاماث املزوىسة، ًخم عشع 

املىغىع على أهظاس لجىت الخدبع والخلُُم، وعىذ عذم الىضٌى إلى 

ًىما بشظالت  03حل ًخم إشعاس الطشف املخل في ظشف ال ًخعذي 

هزا ألاجل دون  مػمىهت مع إشعاس بالخىضل، وعىذ إهطشام

 الىفاء بئلتزاماجه ًخم فسخ هزه إلاجفاكُت بشيل جللائي.

 
 اضافة نائب رئٌس

المكلفة بالشؤون 
الثمافٌة والرٌاضٌة 
والتنمٌة اإلجتماعٌة 
وإشران المجتمع 

 )بالنٌابة( المدنً

 

بعد استنفاذ المنالشة وابداء الراي، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء ان االمر ٌتعلك بملحك لالتفالٌة السارٌة 
جمعٌة األعمال اإلجتماعٌة لموظفً ومتماعدي وفك مجموعة من التعدٌالت الممترحة والممدمة من طرف رئٌس  المفعول

، و 5و 3،4، 2اللجنة الدائمة الجماعٌة انصبت على المواد ، وبعد ان تم ادخال تعدٌالت جدٌدة على مستوى جماعة مراكش

اٌمانا منهم بمسالة االرتماء بالشأن االجتماعً وتنمٌة الخدمات لفائدة المنتسبٌن للجمعٌة بالنظر لجدٌتها ومصدالٌتها فً 
مجلس  تفالٌة شراكة  بٌنالملحك انتظار رصد دعم اكثر مستمبال سواء مالٌا او لوجٌستٌكٌا، فمد ابدت اللجنة موافمتها على 

كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس تمدٌم  مراكشلموظفً ومتماعدي جماعة وجمعٌة األعمال اإلجتماعٌة  جماعة مراكش
 ملتمسات ألخذها بعٌن االعتبار و تتعلك بما ٌلً:

 التماس استفادة أعضاء المجلس من بعض مرافك وانشطة الجمعٌة 

  اتجاه الصنادٌك االجتماعٌةو كذا  العاملٌن بالجمعٌة ومستحماتألجور التماس أداء المجلس 

 التماس أداء المجلس لفواتٌر الماء والكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعٌة 
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 رئٌس اللجنة     
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 اململكت املغشبيت

 وصاسة الذاخليت 

 والًت جهت مشاكش أسفي   

 عمالت مشاكش 

 جماعت مشاكش  

 املذًشيت العامت للمصالح   

 قسم الشباب، الثقافت، الشياطت والتربيت                                
 

 وسقت جقذًميت:
بشأن النقطت املخعلقت بمششوع الذساست واملصادقت على إجفاقيت الششاكت والخعاون بين مجلس جماعت مشاكش 

 ملىظفي ومخقاعذي جماعت مشاكش وجمعيت ألاعمال إلاجخماعيت
 

بطلب خىل إدساج هقطت طمن جذول أعمال دوسة املجلس   4302شدنبر  30جىصلذ سئاست جماعت مشاكش بخاسيخ 

ملىظفي  في مىطىع دعم إجفاقيت الششاكت والخعاون املىقعت بين مجلس جماعت مشاكش وجمعيت ألاعمال إلاجخماعيت

ومخقاعذي جماعت مشاكش وفق فصل امليزاهيت املخصص لهزا الغشض، ورلك ختى جخمكن الجمعيت من جلبيت 

الطلباث والحاجياث إلاجخماعيت للمنخشطين، وجنفيز مخططاث ومشاسيع البرامج السنىيت للجمعيت التي حعزس القيام 

 مليىن دسهم. 34اوص بها في السنخين ألاخيرجين لغياب السيىلت املاليت التي جخج

بمششوع إجفاقيت الششاكت كئجفاقيت جكميليت وملحقت إلجفاقيت الششاكت  4302شدنبر  47كما جم الخىصل بخاسيخ 

 السابقت.
 

 وفي ماًلي الخعذًالث املقترخت من طشف الجمعيت:

غشذ  42بنىد إلاجفاقيت املؤشش عليها بخاسيخ 

2430 

 الخعذًالث املقترخت

 يىضىع اإلحفبقُتانًبدة األونً: 
تهدددددددف تددددددإل اتتداد ددددددة الدددددد  ت د ددددددد شددددددر    قواعددددددد    

ت ويدددددددل  عدددددددرف الددددددددعص المدددددددال  ال دددددددنو  الم  ددددددد  
مددددددا قجددددددل المجلددددددر الجمدددددداع  لمد نددددددة مددددددرا    ال ددددددال  

لدائدددددددددد   (000,00 500) خطسمممممممممطائة ألممممممممم  درىمممممممممم
لمدددددددددوعد   متقاعدددددددددد   جمع دددددددددة اتعمدددددددددا  اتجتما  دددددددددة

جماعددددددددددة مددددددددددرا   وددددددددددما ا ددددددددددا  تن  مدددددددددد   قددددددددددا و   
 . توخ  الدقة  ال كامة ف  الجرمجة  ات جاز  التت ع

 يىضىع اإلحفبقُتانًبدة األونً: 
دمات ومجيممممهدات دعممممم خممممتهدددددف تددددإل اتتداد ددددة الدددد     

، ت د دددددد شدددددر    قواعدددددد جطعيمممممة األعطمممممال اإلجتطا يمممممة
ت ويدددددل  عدددددرف الددددددعص المدددددال  ال دددددنو  الم  ددددد  مدددددا 

ثالثممممممة قجددددددل المجلددددددر الجمدددددداع  لمد نددددددة مددددددرا    ال ددددددال  
لدائدددددددددد  جمع دددددددددة  (000,00 000 3ماليمممممممممين درىمممممممممم )

اتعمددددددددددا  اتجتما  ددددددددددة لمددددددددددوعد   متقاعددددددددددد  جماعدددددددددددة 
مددددددرا   وددددددما ا ددددددا  تن  مدددددد   قددددددا و    تددددددوخ  الدقددددددة 

 .از  التت ع ال كامة ف  الجرمجة  ات ج
تجديممممد و  (0) سممممظتينت دددددة مددددد  تددددإل اتتدا  ددددة فدددد    

مدددا لدددص حعدددرر أندددد التدددرف ا عدددا   جتددد  فددد   ممممرا وا مممدا
 ف  ها شهريا قجل ا  رام أجل ا قضائها.

( قابمة 4أربع سظهت )ت دة مد  تإل اتتدا  ة ف    
ما لص حعرر أند الترف ا عا   جت  ف   لمتجديد تمقائيا

 ا  رام أجل ا قضائها.ف  ها شهريا قجل 
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   :جماعت مشاكش * التزاماث
خطسممممممطائة ألمممممم   قددددددد ل ت  دددددد    دددددد ف مددددددال  -

سدددددددددنويا لتند دددددددددإ  ر دددددددددام   (000,00 500) درىمممممممممم
اتتداد دددددددددة  دددددددددوة  فددددددددد  ال  دددددددددار الجن ددددددددد  ال دددددددددا  

 بالجمع ة. 
 ددددتص ت ويددددل مجلدددد  الدددددعص المددددال  ةفعددددة  انددددد  بعددددد  -

 أع ل.تقدحص الجمع ة لجر امجها ال نو  المإكو  
 

   :جماعت مشاكش * التزاماث
ثالثممممة ماليممممين درىممممم  قددددد ل ت  دددد    دددد ف مددددال  -
سدددددددددددددددددددنويا لتند دددددددددددددددددددإ  ر دددددددددددددددددددام    (000,00 000 3)

اتتداد ددددددددددة  ددددددددددوة  فدددددددددد  ال  ددددددددددار الجن دددددددددد  ال ددددددددددا  
 بالجمع ة. 

 دددددتص ت ويدددددل مجلددددد  الددددددعص المدددددال  ةفعدددددة  اندددددد  بعدددددد  -
 تقدحص الجمع ة لجر امجها ال نو  المإكو  أع ل.

 دعممممم الهلممممها واإلسممممتفادا مممممن خممممدمات الجامعممممات  -
الشممممممممركات الطفممممممممه  ليمممممممما أو الشممممممممري ة مممممممممع  أو

الطجممممممس الجطممممماعي بامتيمممممايات خاصمممممة لمطمممممه فين 
والطتقاعممممدينل كالظقممممل والسممممم ن والريا ممممة والتممممم طير 

 والتكهين0
التكفممممل باألشممممغال الضممممرورية كممممالترميم واإلصممممالح  -

 يا0والتجييز بطقر الجطعية والطرافق التابعة ل
 

 : نجُت انخخبغ وانخقُُىانخبيضتانًبدة  -

 ( أشمممممممير3) ثالثمممممممةكمممممممل تعقدددددددد اللجندددددددة اجتماعاتهدددددددا   
للوقددددددددددوف عنددددددددددد م ددددددددددتويا  تن دددددددددد   مرافدددددددددد  الجمع ددددددددددة 
 ة جددددددة تقدددددددم أ  ددددددتتها  عرامجهددددددا،  م تلدددددد  العمل ددددددا  

المتعلقدددددددة ب دددددددت  أ جددددددد  ال دددددددرف  المال دددددددة  الم اسددددددد ات ة
  ات داق مع اعداة تقا ير  رجع ال ها عند ال اجة

 : نجُت انخخبغ وانخقُُىانخبيضتانًبدة  -

 ( أشممممممممير6كممممممممل سممممممممتة )تعقددددددددد اللجنددددددددة اجتماعاتهددددددددا   
للوقدددددوف عندددددد م دددددتويا  تن ددددد   مرافددددد  الجمع دددددة  ة جدددددة 
تقددددددددم أ  دددددددتتها  عرامجهدددددددا،  م تلددددددد  العمل دددددددا  المال دددددددة 

المتعلقدددددددة ب دددددددت  أ جددددددد  ال دددددددرف  ات دددددددداق   الم اسددددددد ات ة
 مع اعداة تقا ير  رجع ال ها عند ال اجة.
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 ممحق

 تفاقية شراةة  ال 

 نـيـب

 جممص مجاعة مراةش

 و

 مجعية األعنال اإلجتناعية 

 ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراةش
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 41.3.. رلم الجوظّمُ الكاهٍن لجوفّز( 02.1 ٍِلٍّز  20 ) 341. رمضان 02 فُ العادر 1.11.1. رلم الصسِف الظٌّس غلَ بواءو 
 .بالجماغات المجػلق

  ولَ  24العادر فُ  11.1401.بواء غلَ الظٌّس الصسِف غرد
أ
ِضبط بمٍجبي حق  .51.هٍهبس  1.المٍافق لـ  .40.جمادى ال

سّس الجمػّات، كما ثم ثػرِلي بمٍجب الكاهٍن غرد 
أ
 21بجارِخ  1201021.العادر بجوفّزى الظٌّس الصسِف رلم  01122ثا

 201251بجوفّز الكاهٍن  0225فبساِس  ..ر فُ العاد125145.،والظٌّس الصسِف رلم 0220ٍِلٍّز 
  بسن هظام المحاسبة الػمٍمّة  02.0هٍفمبس  04المٍافق لـ  345.ربّع الول  3العادر فُ  .01.0131بواء غلَ المسسٍم غرد

 للجماغات ومؤسسات الجػاون بّن الجماغات1
  ول غرد

أ
 01ولة والمجالس الموجذبة والجمػّات العادرة بجارِخ المجػلكة بالصساكة بّن الر 010224بواء غلَ دورِة الٍزِس ال

 الجمػّات1بّن الرولة والمجالس الموجذبة و المجػلكة بالصساكة  0224ٍِهٍّ  00المٍافق لـ   300.ربّع الثاهُ 
  بواء غلَ موصٍر السّر وزِس الرادلّة غردD 2185  ٍع دغم الجمػّات من ظسف  ..02ابسِل  21العادر بجارِخ فُ مٍض

 لجماغات الجسابّة وابسام اثفالّات الجػاون والصساكة مػٌا1ا
  ُغمال اإلججماغّة لمٍظفُ ومجكاغري جماغة مساكشجمػّة  ل وبواء غلَ الملف الكاهٍه

أ
سست فُ ال

أ
، الكائن 11111111، الجُ ثا

ا  ثحت غرد:  11111111 ، بمٍجب وظل اإلِراع المسلم بجارِخ   11111111، والمٍدع ملفٌا الكاهٍهُ بموعكة  مساكش 11111111 مكًس
 1111111  

  غمال اإلججماغّة لمٍظفُ ومجكاغري جماغة مساكش غرد
أ
ضجوبس  00بجا رِخ  3..01وبواء غلَ إرسالّة السّر رئّس جمػّة ال

 بصان مصسوع إثفالّة ثكمّلّة وملحكة إلثفالّة الصساكة السابكة1 02.5
 (جلسة بتاريخ  ..... ) 02.5كش خالل دورته العادية لشهر اكتوبر مجلس الجماعي لمدينة مراوتبعا لمداوالت ال 

 عقد اتفاق بني
 

 جملس مجاعة مراكش

 .ذ ا السيذ دمحم العربي بلقائبرئيسه ممثلةالقصر البلذي بشارع دمحم الخامس ا بالكائه مقره

 
 مجعية األعنال اإلجتناعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش

 عبذ الرحمان مازغ . السيذ برئيسها ممثلة الكائن مقرها ......................................... 
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 ومت االتفاق عمى ما يمي:

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 

ل دعم خذماث ومجهىداث جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت،  تهذف هزه إلاجفاكُت إلى جحذًذ ششوط وكىاعذ جحٍى

درىم  مميهنيقدره  شاهش والبال ملوضشف الذعم املالي العىىي املخطظ مً كبل املجلغ الجماعي 
ملىظفي ومخلاعذي جماعت مشاهش غمً إطاس جىظُمي  لفائذة جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت( 2 000 000,00)

 وكاهىوي ًخىخى الذكت والحيامت في البرمجت وإلاهجاص والخدبع.
 اإلتفاقية دة: مالثالثة املادة

ما لم ٌعشب أحذ الطشفين عً سغبخه في فسخها  ( قابمة لمتجديد تمقائيا0سظتين ) جحذد مذة هزه إلاجفافُت في

ً كبل إهطشام أجل   إهلػائها.شهٍش

 يناملتعاقد نيالتزامات الطرفرابعة: الاملادة 

 التزاماث  الجمعيت* 

 إدساج إلاعخماد املالي املخطظ مً كبل مجلغ جماعت مشاهش غمً ميزاهُت الجمعُت. -

 ضشف إلاعخماد املزوىس حعب البرهامج العىىي املخفم علُه. -

مُت املخعللت بػمان حعً ظير الجمعُت. إجخار -  مخخلف الخذابير وإلاجشاءاث الخلٍى

 حعُين محاظب عمىمي ملعً ومخابعت مخخلف عملُاث الطشف املخعللت بالذعم املالي املزوىس. -

ش مىخظمت ول ظخت ) - ( أشهش إلى مجلغ جماعت مشاهش حٌى الىغعُت املالُت واملحاظباجُت املخعللت بعير 6سفع جلاٍس

 فُز هزه إلاجفاكُت جخػمً جشدا ملخخلف عملُاث الطشف وطبُعت العملُاث املىجضة.وجى

 غشوسة إلتزام الجمعُت بطشف الذعم املالي املزوىس في جمُع أهىاع هفلاتها. -

 الادالء بالخقشيشين الادبي واملالي مصادقا عليه من طشف خبير مداسباحي. -

   :جماعت مشاكش التزاماث * 
ظىىٍا لخىفُز بشهامج إلاجفاكُت ًىدع في الحعاب   (2 000 000,00درىم ) مميهنيقدره   جخطُظ غالف مالي -

 البىيي الخاص بالجمعُت. 

ل مبل  الذعم املالي دفعت واحذة بعذ جلذًم الجمعُت لبرهامجها العىىي املزوىس أعاله. -  ًخم جحٍى

ىت مع املجلغ الجماعي بئمخُاصاث  دعم الىلىج وإلاظخفادة - مً خذماث الجامعاث أو الششواث املفىع لها أو الشٍش

.ً اغت والخأطير والخيٍى  خاضت للمىظفين واملخلاعذًً، والىلل والعىً والٍش
 

 : جلنة التتبع والتقييهاخلامشةاملادة  -

 لذساظت وجلُُم معخىي جىفُز البرهامج العىىي. ًخم إحذار لجىت  -

تها: اللجىت ًترأط  -  سئِغ جماعت مشاهش أو مً ًىىب عىه، وجػم في عػٍى

 اغُت والخىمُت إلاجخماعُت وإششان املجخمع املذوي  او نائبو0 سئِغ اللجىت امليلفت بالشؤون الثلافُت والٍش
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  .سئِغ جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت ملىظفي ومخلاعذي جماعت مشاهش 

 إلاظدشاسة دعىة ول شخظ ًشي فائذة في حػىس أشغالها.ًمىً للعُذ سئِغ اللجىت بهذف  - 

اث جيشُط مشافم الجمعُت ودسجت جلذم أوشطتها  ( أشهر للوقوف عند6كل ستة )تعقد اللجنة اجتماعاتها  -  معخٍى

ش ًشجع إليها  وبشامجها، ومخخلف العملُاث املالُت واملحاظباجُت املخعللت بشتى أوجه الطشف وإلاهفاق مع إعذاد جلاٍس

 عىذ الحاجت.

 ًمىً للجىت الخدبع والخلُُم علذ إجخماعاث إظخثىائُت بطلب مً أحذ الطشفين املىكعين على إلاجفاكُت. -

في حالت إخالٌ ألاطشاف املىكعت باإللتزاماث املزوىسة، ًخم عشع املىغىع على أهظاس لجىت الخدبع والخلُُم، وعىذ 

ًىما بشظالت مػمىهت مع إشعاس بالخىضل،  03ظشف ال ًخعذي  عذم الىضٌى إلى حل ًخم إشعاس الطشف املخل في

 وعىذ إهطشام هزا ألاجل دون الىفاء بئلتزاماجه ًخم فسخ هزه إلاجفاكُت بشيل جللائي.

 

 .6102غشت  62باقي بنود اإلتفاقية املصادق عميها  بتاريخ الشادسة: املادة  -

خ  ت املفعٌى بئظخثىاء الخعذًالث املبِىت أعاله. 6306غشذ  66 جبلى باقي بىىد إلاجفاكُت املطادق عليها  بخاٍس  ظاٍس
 التأشرية:  شابعةاملادة ال -

ت املفعٌى إال بعذ  العُذ الىالي عامل  وجأشيرةاملجلغ الجماعي ملشاهش ،  مطادكتال جطبح هزه الخعذًالث ظاٍس

 عمالت مشاهش عليها.

نًىظفٍ  رئُش جًؼُت األػًبل اإلجخًبػُت جًبػت يزاكش رئُش

 ويخقبػذٌ جًبػت يزاكش

 

 آصفٍانضُذ وانٍ جهت يزاكش اشز ػهُهب 

 ػبيم ػًبنت يزاكشو

 .......................................................في : 
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 .وحــــــة مفتـــــالمنالشاب ـــــببعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، 

 

 النائب االول لرئٌس المجلس الجماعً السٌد ٌونس بنسلٌمان

ام ٌجب ان تبمى تحت  ،اتساءل هل ٌحك للجمعٌة صٌانة الممتلكات الجماعٌة الموضوعة رهن اشارتها

 مسؤولٌة الجماعة . 

ملٌون درهم هو مبلغ مرتفع ٌجب  2، لذلن الول ان مبلغ شخصٌا افضل ان تبمى تحت مسؤولٌة الجماعة

 ملٌون درهم . 1تخفٌضه الى 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بو لحسن

الترح تكلٌف المحاسب الخاص الذي تنتدبه الجماعة لتتبع صرف منح الجمعٌات لتدلٌك عملٌات صرف هذه 

 6مد لجنة التتبع االجتماعات كل الترح تحوٌل مبلغ هذه المنحة للجمعٌة على دفعتٌن انسجاما مع ع االمنحة. كم

 اشهر.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

عة و االن التمرٌر نص على ن االمر ٌتعلك بموظفً الجمااش، ألفان هذا الموضوع ال ٌحتاج الى نم ،فً رأًٌ

لٌل على هذه الشهادة ان هذه الجمعٌة ارسلت الى كل السادة االعضاء جدٌة ومصدالٌة هذه الجمعٌة. وخٌر د

بما فٌها العناٌة بالمرضى و ارسال بعض الموظفٌن  ،ضمنا جمٌع االعمال التً لامت بهاتمرٌرها المالً و االدبً مت

 .العمرة و الحج وتكرٌم المتماعدٌنألداء مناسن 

 او ربما اكثر . فالٌةفً االت المبلغ الممترحاعتماد لذلن البد من  

  النائبة السادسة لرئٌس المجلس الجماعً السٌدة خدٌجة الفضً

لمدنً فً اطار الحكامة الجدٌدة، المجتمع ا ات االخرى ونحن ندبر منح جمعٌاتان هذه الجمعٌة كالجمعٌ

ة ، بل ٌجب التدرج ملٌون درهم دفعة واحد 211ملٌون درهم الى  51لذلن ال ٌعمل ان ترتفع منحة هذه الجمعٌة من و

 ملٌون السنة المادمة اذا تبٌن ان البرنامج ٌستدعً ذلن . 151ملٌون تم الى  111اوال الى 

 عضو المجلس الجماعً السٌد سعٌد اٌت المحجوب

رهن اشارة  حراالممابل نرٌدها ان تضع لاعة االف اننا ال نعترض على رفع منحة هذه الجمعٌة لكننا فً

 المواطنٌن بثمن معمول وعادل .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الوحد الشافمً

مون بها تجاه الجماعة وهذه االلتفاتة والشن والموظفٌن و جمعٌاتهم نظرا للخدمات التً ٌم تحفٌز ال بد من

ٌس بالمبلغ الكبٌر بالنظر الى ملٌون ل 211الموظفٌن على مزٌد من العطاء و المردودٌة مع العلم ان  ستدفع وتشجع

 المجهودات و االنشطة التً تموم بها هذه الجمعٌة .
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 )نمطة نظام( عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

و التً كنت اود ان ٌتم تناولها بعد  34و  33، االولى و تتعلك بالنمطتٌن لدي مالحظات حول جدول االعمال

ثانٌا ان االنارة العمومٌة و الملن العمومً و النمل و النظافة بشمٌها اي  حولها .تالوة التمارٌر حتى ٌكتمل التصور 

مٌزانٌة  مرارات التً ستتخذ بشأنها لد ترهكو ان ال ،العمومً هً نمط ذات اهمٌة بالغة و المطرح الجمعو  الكنس

  .الى جلسة التمدٌد 24و  21وكذا النمطتٌن  .عدة لذلن اطلب تأجٌل هذه النمطة المجلس الجماعً لسنوات

اجل مزٌد من  اما بخصوص منحة جمعٌة الموظفٌن فانً اعتبر هذه المنحة هً بمثابة تحفٌز للموظفٌن من

 3111. وتجدر االشارة الى ان هذه الجمعٌة تتحمل عن المجلس الجماعً عبئ ما ٌمارب من العطاء و المردودٌة

لول ان الل ما الرٌاضً و الجانب الثمافً لذلن ا ملها للجانبن باإلضافة الى تحٌاسرة هً اسر الموظفٌن الجماعٌ

 .ملٌون  211ٌمكن ان نمنحه لهذه الجمعٌة هو مبلغ 

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

الشكر . لكن ما اثار انتباهً هو تدخل ة و المصدالٌة و تستحك التمدٌر وان هذه الجمعٌة موصوفة بالجدٌ

ل الذي طالب بتخفٌض هذه المنحة وكأن اللجنة التً اجتمعت و تدارست هذا الموضوع و اوصت السٌد النائب االو

و لذلن الول انه ٌجب ان ٌبمى االحترام و التمدٌر لعمل الممترح لٌست لها اٌة مصدالٌة،  برفع المنحة الى المبلغ

 اللجنة و ان ٌبمى مبلغ المنحة كما اوصت به اللجنة. 

 عضو المجلس الجماعً دروٌشالسٌد عبد الغنً 

موضوع المنحة هو ضرورة توفر العملٌة مٌعا لكن ما ٌجب الحرص علٌه فً ان مصلحة الموظفٌن تهمنا ج

 مهمة .  لاالستثمارٌة اي احداث مشارٌع لفائدة هذه الجمعٌة تعود علٌها بمداخٌ

لذي طالما طالبت به الجمعٌة واذكر بالمناسبة المولع الكائن بجوار ممر مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً و ا

 من اجل احداث ممهى.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الحفٌظ المغراوي

ملٌون درهم   2ملٌـون درهم لكن اللجنة لم توافـك اإل على مبلغ  3لمد كانت الجمعٌـة تطالب بمدخر لـدرها 

 ملٌون درهم  بل ٌجب االلتزام بما وافمت علٌه اللجنة . 1انماصها الى  لذلن فلٌس من المعمول األن

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت بوٌدو

ملٌون درهم تشجٌعا لها على االعمال التً تموم  2لمد وافمت اللجنة على تمدٌم منحة لهذه الجمعٌة بمبلغ 

المرضى لذلن ارجو من المجلس المولر الموافمة على هذا بها لفائدة الموظفٌن وعوائلهم وكذا الٌتامى واالرامل و

 المبلغ.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 ملٌون درهم فال ٌسعنا إال االستجابة لطلبهم. 2مادام السادة االعضاء ٌطالبون بمنح الجمعٌة مبلغ 

 الٌة بحسب ماهً مرفمة بتمرٌر اللجنة.ان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، ننتمل للتصوٌت على االتف

 



خ ) مشاهشملجلغ جماعت  2019محػش الذوسة العادًت لشهش أهخىبش   (17/10/2019الجلعت الثالثت بخاٍس

26 
 

 2102اةتوبر  04بتاريخ  01/2102/ 724مقرر عدد      

 املتعمقـة: 2102من جدول أعنال دورة أةتوبر  الثامنة عشرة النقطـة      
 

 الذساست واملصادقت على اجفاقيت ششاكت وحعاون ب

 بين مجلس جماعت مشاكش وجمعيت الاعمال الاجخماعيت ملىظفي ومخقاعذي جماعت مشاكش 
 

 17المنعمدة بتارٌخ  الثالثة خالل جلسته العلنٌة 2119العادٌة لشهر اكتوبر ش المجتمع فً دورته ـمراك ةإن مجلس جماع 

رئٌس المجلس الجماعً   العربً بلمائددمحمبماعة الجلسات الرسمٌة بشارع دمحم السادس تحت رئاسة السٌد  2119 اكتوبر

 ممثال للسٌد الوالً عامل عمالة مراكش . الدائرة الحضرٌة جامع لفنارئٌس  احمد العطاريمراكش وبمحضر السٌد ل

  منه. 92المادة المتعلك بالجماعات وخاصة  113314وطبمـا لممتضٌات المانون التنظٌمً رلم 

 حول بالشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وادماج المجتمع المدنً المكلفةللجنة اجتماع  د تمدٌم نص تمرٌرـوبع 

 النمطة.

 .وبعـد تدخل السٌد رئٌس مجلس جماعة مراكش فً الموضوع 

 .وبعـد فتح باب المنالشة وابداء الرأي حول النمطة 

 . وبعد االتفاق على تبنً ما جاء به تمرٌر اللجنة الدائمة المختصة 

  ان الملحك هو التفالٌة جاري بها العمل وشمل الدعم المخصص، المدة، بعض االلتزامات و لجنة التتبع والتمٌٌم على وحٌث

 .سارٌة المفعولتبمى  2116غشت  26علٌها  بتارٌخ  المؤشربالً بنود اإلتفالٌة ان 

 .وبعـد إجــراء التصوٌـت العلنـً طبمـا للمانــون 

 : ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفـرت على ما ٌلـــ 

43 
43 

وهـم الســـادة :43
 

خدٌجة  ٌونس بن سلٌمان، عبد السالم سً كوري، عواطف البردعً، احمد المتصدق، امال مٌصرة، دمحم العربً بلمائد،
الفضً، عبد الرزاق جبور، عبد المجٌد اٌت الماضً، عبد الهادي وٌسالت، محمـد زراف، حمٌـد خـوزرن، احمد عبٌلـة، 

حفٌظة مجدار، سعٌـدة ساللة،  لعوٌدي،حسن بباوي، ي عبد الحفٌظ المغراوي، احمد محفوظ، اشراق البوٌسفً، جوٌدة 
ابراهٌم  ثورٌة بوعباد، الحسٌن نوار، احماد اطرحً، عبد الهادي بن عال، ي البشٌر طوبا، عبد الكرٌم لمشوم، دمحم لكبار،

المصطفى الوجدانً، محمـد  محمـد بنلعروسً، دمحم اٌت بوٌدو، دمحم بالة،  دمحم أٌت الزاوي، ٌوسف اٌت رٌاض، بوحنش،
عبد الواحد الشافمً، عبد االله الغلف، عبد الغنً درٌوش، عبد  حــر، عادل المتصدق، دمحم بن بال، عبد المجٌد بنانً،ال

 ي احفٌظ لضاوي العباسً.     الصمد العكاري،
 

 ال أحـــــد

ال أحـــــد 

 يمـــي ما يقـرر
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 شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية االعنال االجتناعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكشملحق التفاقية 
 

 41.3.. رلم الجوظّمُ الكاهٍن لجوفّز( 02.1 ٍِلٍّز  20 ) 341. رمضان 02 فُ العادر 1.11.1. رلم الصسِف الظٌّس غلَ بواءو 
 .بالجماغات المجػلق

  ولَ  24العادر فُ  11.1401.بواء غلَ الظٌّس الصسِف غرد
أ
ِضبط بمٍجبي حق  .51.هٍهبس  1.المٍافق لـ  .40.جمادى ال

سّس الجمػّات، كما ثم ثػرِلي بمٍجب الكاهٍن غرد 
أ
ٍِلٍّز  21بجارِخ  1201021.العادر بجوفّزى الظٌّس الصسِف رلم  01122ثا

 201251بجوفّز الكاهٍن  0225فبساِس  ..ر فُ العاد125145.،والظٌّس الصسِف رلم 0220
  بسن هظام المحاسبة الػمٍمّة  02.0هٍفمبس  04المٍافق لـ  345.ربّع الول  3العادر فُ  .01.0131بواء غلَ المسسٍم غرد

 للجماغات ومؤسسات الجػاون بّن الجماغات1
  ول غرد

أ
ربّع  01ولة والمجالس الموجذبة والجمػّات العادرة بجارِخ المجػلكة بالصساكة بّن الر 010224بواء غلَ دورِة الٍزِس ال

 الجمػّات1بّن الرولة والمجالس الموجذبة و المجػلكة بالصساكة  0224ٍِهٍّ  00المٍافق لـ   300.الثاهُ 
  بواء غلَ موصٍر السّر وزِس الرادلّة غردD 2185  ٍع دغم الجمػّات من ظسف  ..02ابسِل  21العادر بجارِخ فُ مٍض

 لجماغات الجسابّة وابسام اثفالّات الجػاون والصساكة مػٌا1ا
  ُغمال اإلججماغّة لمٍظفُ ومجكاغري جماغة مساكشجمػّة  ل وبواء غلَ الملف الكاهٍه

أ
سست فُ ال

أ
، الكائن 0221، الجُ ثا

ا  ، بمٍجب  للجُ المحمريبالملحكة الدارِة ، والمٍدع ملفٌا الكاهٍهُ  مساكش ضارع فلسعّن الحُ المحمري الراودِات مكًس
   .422ثحت غرد:   02.0/../03المسلم بجارِخ  )ثجرِر( وظل اإلِراع 

  غمال اإلججماغّة لمٍظفُ ومجكاغري جماغة مساكش غرد
أ
ضجوبس  00بجا رِخ  3..01وبواء غلَ إرسالّة السّر رئّس جمػّة ال

 1بصان مصسوع إثفالّة ثكمّلّة وملحكة إلثفالّة الصساكة السابكة 02.5
  1( 2/02.5./0.)جلسة بجارِخ   02.5وثبػا لمراولت المجلس الجماغُ لمرِوة مساكش دالل دورثي الػادِة لصٌس اكـجٍبس 

 عقد اتفاق بني
 

 جملس مجاعة مراكش

 .ذ ا السيذ دمحم العربي بلقائبرئيسه ممثلةالقصر البلذي بشارع دمحم الخامس ا بالكائه مقره

 
 ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش مجعية األعنال اإلجتناعية

 عبذ الرحمان مازغ . السيذ برئيسها ممثلة  مساكش  الكائه مقرها شارع فلسطيه الحي المحمذي الذاوديات

 ومت االتفاق عمى ما يمي:

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 

ل وضشف دعم خذماث ومجهىداث جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت،  تهذف هزه إلاجفاكُت إلى جحذًذ ششوط وكىاعذ جحٍى

( 2 000 000,00درىم ) مميهنيقدره  شاهش والبال ملالذعم املالي العىىي املخطظ مً كبل املجلغ الجماعي 

ملىظفي ومخلاعذي جماعت مشاهش غمً إطاس جىظُمي وكاهىوي ًخىخى الذكت  لفائذة جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت

 والحيامت في البرمجت وإلاهجاص والخدبع.
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 اإلتفاقية دة: مالثالثة املادة

ً  ( قابمة لمتجديد تمقائيا0سظتين ) جحذد مذة هزه إلاجفافُت في ما لم ٌعشب أحذ الطشفين عً سغبخه في فسخها شهٍش

 إهلػائها.كبل إهطشام أجل 

 يناملتعاقد نيالتزامات الطرفرابعة: الاملادة 

 التزاماث  الجمعيت* 

 إدساج إلاعخماد املالي املخطظ مً كبل مجلغ جماعت مشاهش غمً ميزاهُت الجمعُت. -

 ضشف إلاعخماد املزوىس حعب البرهامج العىىي املخفم علُه. -

مُت املخعللت بػمان حعً ظير الجمعُت. إجخار -  مخخلف الخذابير وإلاجشاءاث الخلٍى

 حعُين محاظب عمىمي ملعً ومخابعت مخخلف عملُاث الطشف املخعللت بالذعم املالي املزوىس. -

ش مىخظمت ول ظخت ) - فُز هزه ( أشهش إلى مجلغ جماعت مشاهش حٌى الىغعُت املالُت واملحاظباجُت املخعللت بعير وجى6سفع جلاٍس

 إلاجفاكُت جخػمً جشدا ملخخلف عملُاث الطشف وطبُعت العملُاث املىجضة.

 غشوسة إلتزام الجمعُت بطشف الذعم املالي املزوىس في جمُع أهىاع هفلاتها. -

 الادالء بالخقشيشين الادبي واملالي مصادقا عليه من طشف خبير مداسباحي. -

   :جماعت مشاكش التزاماث * 
ا لخىفُز بشهامج إلاجفاكُت ًىدع في الحعاب   (2 000 000,00درىم ) مميهنيقدره   جخطُظ غالف مالي - ظىٍى

 البىيي الخاص بالجمعُت. 

ل مبل  الذعم املالي دفعت واحذة بعذ جلذًم الجمعُت لبرهامجها العىىي املزوىس أعاله. -  ًخم جحٍى

ىت مع املجلغ الجماعي بئمخُاصاث  دعم الىلىج وإلاظخفادة - مً خذماث الجامعاث أو الششواث املفىع لها أو الشٍش

.ً اغت والخأطير والخيٍى  خاضت للمىظفين واملخلاعذًً، والىلل والعىً والٍش
 

 : جلنة التتبع والتقييهاخلامشةاملادة  -

 لذساظت وجلُُم معخىي جىفُز البرهامج العىىي. ًخم إحذار لجىت  -

تها: اللجىت ًترأط  -  سئِغ جماعت مشاهش أو مً ًىىب عىه، وجػم في عػٍى

 اغُت والخىمُت إلاجخماعُت وإششان املجخمع املذوي  او نائبو0 سئِغ اللجىت امليلفت بالشؤون الثلافُت والٍش

  .سئِغ جمعُت ألاعماٌ إلاجخماعُت ملىظفي ومخلاعذي جماعت مشاهش 

 إلاظدشاسة دعىة ول شخظ ًشي فائذة في حػىس أشغالها.ًمىً للعُذ سئِغ اللجىت بهذف  - 

اث جيشُط مشافم الجمعُت ودسجت جلذم أوشطتها  ( أشهر للوقوف عند6كل ستة )تعقد اللجنة اجتماعاتها  -  معخٍى

ش ًشجع إليها  وبشامجها، ومخخلف العملُاث املالُت واملحاظباجُت املخعللت بشتى أوجه الطشف وإلاهفاق مع إعذاد جلاٍس

 عىذ الحاجت.

 ًمىً للجىت الخدبع والخلُُم علذ إجخماعاث إظخثىائُت بطلب مً أحذ الطشفين املىكعين على إلاجفاكُت. -

في حالت إخالٌ ألاطشاف املىكعت باإللتزاماث املزوىسة، ًخم عشع املىغىع على أهظاس لجىت الخدبع والخلُُم، وعىذ عذم 

ًىما بشظالت مػمىهت مع إشعاس بالخىضل، وعىذ  03ظشف ال ًخعذي  الىضٌى إلى حل ًخم إشعاس الطشف املخل في

 إهطشام هزا ألاجل دون الىفاء بئلتزاماجه ًخم فسخ هزه إلاجفاكُت بشيل جللائي.
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  عشرة التاسعةالنمطة 

 البح يف طزيكة التدبري املفوض لمىحطة الطزقية لٍكن املضافزيَ ادتديدة املتواددة مبٍطكة العشوسية.

 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  العشرونالنمطة 

التحىالت املتعمل بالتدبري املفوض لمىحطة الطزقية لٍكن املضافزيَ ادتديدة  الدراصة واملضادقة عمى كٍاش
 املتواددة مبٍطكة العشوسية.

                                 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

الحمة ألننا مازلنا فً حاجة سنؤجل البث فً هاتٌن النمطتٌن إلى دورة كما سبك أن أشرت فً بداٌة الجلسة، 

 على المزٌد من المشاورات فً الموضوع مع مختلف المتدخلٌن من والٌة ومهنٌٌن ووكالء.
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الواحدة والعشرونالنمطة 

ومحل اعايف التفاقية الٍذاعة الطاقية لتدبري وزفل االٌارة العىووية بني زتمط مجاعة وزاكش  الدراصة واملضادقة عمى
                                                          ".وشزكة التٍىية احملمية "حاعزة االٌوار

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

بداٌة أعطً الكلمة للسٌد إبراهٌم بوحنش رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة نص 
تمرٌر االجتماع المشترن بٌن لجنة المرافك العمومٌة والخدمات ولجنة المٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة المتعلك 

 بهذه النمطة.

 

 بالمرافك العمومٌة والخدمات رئٌس اللجنة المكلفة  السٌد إبراهٌم بوحنش
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  21النقطة رقي حوه 

 مبا يمي: جملمس مجاعة وراكش واملتعمقة 9109ون جدوه اعىاه الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 21النقطة رقي 

 

 الدراسة واملصادقة عمى ومحق اضايف التفاقية النحاعة الطاقية

 لتدبري ورفق االنارة العىووية

 بني جممس مجاعة وراكش وشركة التنىية احملمية "حاضرة االنوار".
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فدً جددول اعمدال  المدرجدة تحضٌر النمط استكمال ، وفً اطاروالتنظٌمٌة الجاري بها العملٌة للممتضٌات المانون طبما

لكدل مدن  الموجهدة 14/11/2119 بتدارٌخ 21417 رلدم لمجلدس جماعدة مدراكش، وتبعدا للددعوة 2119 اكتوبرلشهر  العادٌةالدورة 

بدالمرافك والعمومٌدة المكلفدة  بدٌن اللجندةاجتمداع المشدترن السادة أعضاء اللجنة والمجلدس للحضدور والمشداركة فدً أشدغال 

 األربعداءٌدوم  استأنفت اللجنة المشتركة المذكورة اجتماعها ،والخدمات واللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة

كدل  اسدةصباحا بماعة االجتماعات الكبدرى بالمصدر البلددي شدارع دمحم الخدامس برئ الحادٌة عشرعلى الساعة  2119 أكتوبر 9

المكلفدة  بالمرافك والعمومٌدة والخددمات والسدٌد الحسدٌن ندوار رئدٌس اللجندةالمكلفة  ةرئٌس اللجنإبراهٌم بوحنش السٌد من 

 االتٌة: نمطلتدارس ال بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة

  املٕافكٛ عمٜ اجزاء وبادلٛ يف شاُ العكارات املىمٕنٛ لمدٔلٛ ٔاملضتػمٛ وَ طزف مجاعٛ وزانش ٔأصّي ِذٓ االخريٚ يف رأمساه  :7الٍكطٛ رقي
   )ٌكطٛ وكرتيٛ وَ طزف الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش(                                           فٍدم املاوٌٕٗٛ مبزانش.

  ٔاملصادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ شزانٛ بني دلمط مجاعٛ وزانش ٔدلمط جّٛ وزانش اصف٘ يٕه اجناس وشزٔع ودٍٖٛ الفٍُٕ الدراصٛ  :8الٍكطٛ رقي
   ٔاالبداع.

  ٛالدراصٛ ٔاملصادقٛ عمٜ ومحل اضايف التفاقٗٛ الٍجاعٛ الطاقٗٛ لتدبري وزفل االٌارٚ العىٕوٗٛ بني دلمط مجاعٛ وزانش ٔشزنٛ  :12الٍكط
 زٚ االٌٕار".التٍىٗٛ احملمٗٛ "ياض

  ٛالدراصٛ ٔاملصادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ربط احملطٛ البٕٗنّزبائٗٛ بالشبهٛ الهّزبائٗٛ : 11الٍكط 
  ٛلتضادٖد دٖإُ    بني دلمط مجاعٛ وزانش ٔ الٕنالٛ املضتكمٛ لتٕسٖع املاء ٔالهّزبااء مبازانش   اتفاقٗٛالدراصٛ ٔاملصادقٛ عمٜ  :12الٍكط

                                                                                            .اصتّالك االٌارٚ العىٕوٗٛ
 

 : السادة اللجنتٌنحضر االجتماع من أعضاء -
، عبد االله الغلف، دمحم بالة، ٌوسف اٌت ، حفٌظة مجدار، أحمد عبٌلة، عبد الهادي وٌسالت، عادل المتصدقي. عبد الحفٌظ المغراوي

 .رٌاض
 

 :السٌدتانوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 )عضو اللجنة( لرئٌس المجلس الجماعً الرابعالنائب  :   احمد المتصدق

 )عضو اللجنة( لرئٌس المجلس الجماعً الخامسالنائب  :  ي الحسن المنادي
 . لرئٌس المجلس الجماعً السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
الحسن بباوي، خلٌفة الشحٌمً، دمحم لكبار، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري، خلٌل بولحسن، ثورٌة بوعباد، سعٌدة ساللة، عبد 

 الفتاح رزكً.
 
 

 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

مشرتك بني المجنة املكمفة باملرافق العنومية واخلدمات تقرير اجتناع 

 والمجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 

 21النمطة رلم 
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 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 لمصالح جماعة مراكشالمدٌر العام  :   عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :   سمٌر لعرٌبٌة
 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 رئٌس لسم المرافك العمومٌة الكبرى المحلٌة والبٌئة :  عبد الغنً اوشن

 رئٌسة مصلحة العاللة مع الوكاالت :   خدٌجة عبٌدي
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

  :السادة المصالح الخارجٌةوحضر االجتماع من ممثلً  -
 

 

 المدٌر العام لشركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار" :  Enrique Solanaانرٌكً سوالنو 

 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"مستشار ب :   عمر كنون
 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :  دمحم انس الٌسٌنً

 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :   حجٌبة حرشً
 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :   سعٌد بوشكارة
 الجهوي ألمالن الدولة بمراكشالمدٌر  :    علً الزواكً

 رئٌس لسم االستثمار بمدٌرٌة أمالن الدولة لمراكش :   جواد بواضري
 عن المدٌرٌة الجهوٌة ألمالن الدولة بمراكش :   ندى الزعٌم

 المحلٌة بوالٌة مراكشلسم الجماعات  :  سلمى بورزوق

  

 : 2019وَ ددوه اعىاه الدورة العادية لشهز اكتوبز  الواحدة والعشزوُالٍكطة 

الدراصة واملضادقة عمى ومحل اعايف التفاقية الٍذاعة الطاقية لتدبري وزفل االٌارة العىووية بني زتمط مجاعة وزاكش وشزكة 
 التٍىية احملمية "حاعزة االٌوار".

الوثائك المرجعٌة المتعلمة بها والمرفمة بعد تمكٌن السادة األعضاء من و ،هذه النمطة منالشةفً مستهل 

بالتمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌد النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً الذي أوضح أن الملحك موضوع النماش ٌأتً 

انمسمت إلى شمٌن األول ٌخص مساهمة  مكمال لالتفالٌة األصلٌة الخاصة بالنجاعة الطالٌة، حٌث أن هذه األخٌرة

الشرٌكٌن فً االستثمار أما الثانً فٌهم أخذ لرض الستكمال االستثمار، مشٌرا أن التركٌبة المالٌة ستؤدى على 

المتبمٌة ستلجأ شركة التنمٌة المحلٌة  %71تموٌل صاف ونسبة  %31سنوات نسبة  11امتداد مدة العمد أي 

ا عن طرٌك اخذ لرض، منبها إلى أن الضمانة الوحٌدة فً الحصول على المرض هو "حاضرة األنوار" إلى توفٌره

االتفالٌة وهذه سابمة على الصعٌد الوطنً، وهذا األمر ٌتطلب أن تكون االتفالٌة واضحة خاصة فً شمها الخاص 

لنماش لٌفصل باالستثمار كً ٌضمن البنن المانح للمرض الحصول على مستحماته، وهنا ٌأتً الملحك المعروض ل

فً كل األمور التً ستمكن الشركة من أداء مصارٌف االستثمار دون مخاطر عالٌة، مضٌفا  أن االستثمار حالٌا 

 . %41تعدى نسبة إنجاز 

بعدها ولتمدٌم مزٌد من اإلٌضاحات، تدخل السٌد رئٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى والبٌئة، 

اض كما كان متفما علٌه فً اتفالٌة النجاعة الطالٌة المبرمة بٌن جماعة مراكش لٌؤكد ضرورة اللجوء إلى االلتر

وشركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة األنوار" الستكمال تموٌل االستثمار، مشٌرا أنه للحصول على هذا المرض كان ال 

ة الطالٌة والترحت بد من استشارة مجموعة من األبنان التً اطلعت على الضمانة المتمثلة فً اتفالٌة النجاع

 تطعٌمها بمجموعة من اإلضافات للحصول على المرض، وهذه اإلضافات هً موضوع الملحك المعروض للدراسة.
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إثر ذلن، والطالع السادة األعضاء على المعطٌات التمنٌة المتعلمة بالنمطة، منحت الكلمة للسٌد ممثل شركة 

محاور  4)مرفك بالتمرٌر( حول منجزات الشركة تطرق فٌها إلى  التنمٌة المحلٌة "حاضرة األنوار" الذي لدم عرضا

 رئٌسٌة وهً:

وتهم التدخالت على مستوى أسوار المدٌنة العتٌمة، أو أثناء الزٌارات الملكٌة،  محور خدمات التشغٌل: (1

 خالل شهر رمضان أو فترة الدخول المدرسً.

بشك االستثمار الذي ال زال مستمرا والذي وهً موضوع االلتراض وتتعلك  محور األشغال الجدٌدة:( 2

ملٌون درهم وٌهم كافة أحٌاء  251ملٌون درهم من مجموع االستثمار اإلجمالً البالغ  121وصل حالٌا إلى مبلغ 
 (.من المشروع %41نمطة ضوئٌة مركبة حالٌا، أزٌد من نسبة  23.111مدٌنة مراكش )

تدخل لامت بها الشركة من بداٌة السنة إلى اآلن، ومعدل تولٌت التدخل  21.111أكثر من  محور الصٌانة:( 3

 دلٌمة. 45وساعات  4ٌبلغ حالٌا 

وصلت الشركة إلى خفض االستهالن المالً المرتبط بالفاتورة فً بعض المناطك  محور النجاعة الطالٌة:( 4

 . %89بنسبة 

ري لتوفٌر مبلغ االستثمار، ولد تم اللجوء إلى كما أكد السٌد ممثل الشركة أن اللجوء إلى المرض أمر ضرو

مكتب دراسات لمواكبة هذا األمر والذي الترح تعدٌالت شكلٌة على االتفالٌة المبرمة بٌن الجماعة والشركة لتفسٌر 

 بعض المصطلحات.

وبخصوص ممتضٌات الملحك موضوع النمطة، تدخل من جدٌد السٌد النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً 

من الملحك الذي ٌضمن للشركة كافة مستحماتها اتجاه الجماعة، كما تم حذف  27مؤكدا ان أهم ممتضى هو الفصل 

لمانح للمرض، لذلن تم التراح أن ٌتم المتعلك باالستثمار الذي هو الضمانة لدى البنن ا G4الغرامات من الجزء 

، مضٌفا أن بالً فصول الملحك هً شكلٌة G3و G1 ،G2تحوٌل الغرامات المفروضة على الشركة إلى األجزاء 

 ترتبط بمتطلبات البنن المانح للمرض.

 عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي حٌث جاءت تدخالت السادة األعضاء على الشكل اآلتً: 

 البة بشرح مفصل لمكونات المشروع األربعة المطG1 ،G2 ،G3 وG4 .والتركٌبة المالٌة 

  اإلشادة بعمل الشركة خاصة فً الشك المتعلك بسرعة التدخالت لمعالجة إشكاالت االنارة وكذا تملص حجم

 االستهالن.

  التنمٌة المحلٌة حاضرة األنوار التفكٌر فً تنظٌم ٌوم دراسً لالطالع على تفاصٌل مشروع االنارة العمومٌة لشركة

 وكذا لفهم تفاصٌل اتفالٌة النجاعة الطالٌة المرتبطة بالموضوع.

 ملزمة بأدائه فً حالة عجزت الشركة عن ذلن.وما إذا كانت الجماعة  االستفسار حول مبلغ المرض موضوع الملحك 

لمة مجددا للسٌد النائب الرابع بعض هذه التساؤالت وتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، أعطٌت الك إلجابة علىول

لرئٌس المجلس الجماعً مؤكدا ان بداٌة كل مشروع تكون فٌه األمور نظرٌة وغٌر واضحة، لكن مع مرور الولت 

تتضح معالم المشروع ومؤشرات تمدمه، مشٌرا أن أهم شًء فً موضوع النمطة المعروضة هو فهم االتفالٌة 

ذلن، الترح السٌد النائب تنظٌم ٌوم دراسً حول اتفالٌة النجاعة الطالٌة  والملحك اإلضافً المرتبط بها، ولتحمٌك

ومشروع شركة "حاضرة األنوار" ككل، مبٌنا أن الجماعة وصلت إلى مرحلة نضج فً فهم اإلشكاالت الحمٌمٌة فً 

لعدٌد من تدبٌر المشروع وتحدٌد أهدافه بدلة، وبدأت مؤشرات ذلن تظهر من خالل نسبة تخفٌض االستهالن فً ا

من مبلغ  %71المناطك كما هو مبٌن فً العرض، مضٌما أن حجم المرض الذي ستأخذه الشركة ٌبلغ نسبة 

 ملٌون درهم. 251االستثمار الكلً البالغ 
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واسترسل السٌد النائب فً تدخله أن شكاٌات المواطنٌن الخاصة باإلنارة العمومٌة تعالج بشكل ٌومً 

وأوتوماتٌكً، مضٌفا أن جماعة مراكش أصبحت تتوفر على خرٌطة طوبوغرافٌة دلٌمة ومفصلة لتجهٌزات االنارة 

خرت فً الحصول علٌه بسبب العمومٌة وهذا كان غائبا فً السابك، مؤكدا، بخصوص المرض، أن الجماعة تأ

النماشات العدٌدة التً عرفها هذا الموضوع سواء مع الشركة، األبنان أو على مستوى اإلدارة الجماعٌة، مؤكدا أن 

التزام الجماعة هو أداء مستحمات الشركة المنصوص علٌها فً االتفالٌة وتبمى عاللة البنن المانح للمرض مع 

األخٌر السادة األعضاء إلى الموافمة على الملحك الذي ٌعتبر تكمٌلٌا لالتفالٌة  الشركة ولٌس الجماعة، داعٌا فً

 ولضمان استمرارٌة المشروع. 

وتأسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أن الملحك موضوع النمطة هو وثٌمة تكمٌلٌة التفالٌة 

حلٌة "حاضرة األنوار"، ونظرا لحاجة النجاعة الطالٌة المبرمة بٌن مجلس جماعة مراكش وشركة التنمٌة الم

مشروع االنارة العمومٌة إلى الحصول على لرض فً شمه المتعلك باالستثمار لضمان استمرارٌته )مخطط 

االستثمار( كما هو مرفك بالتمرٌر، وحٌث أن أخذ المرض المذكور مرتبط بتوضٌح بعض بنوذ االتفالٌة باعتبار هذه 

التفالٌة النجاعة الطالٌة كما هو  1لحصول علٌه، وافمت اللجنة على ملحك رلم األخٌرة هً الضمانة الوحٌدة ل

 مرفك بالتمرٌر مع تحفظ السٌد ي عبد الحفٌظ المغراوي، رافعة لرئاسة المجلس الجماعً التوصٌة اآلتٌة:

 ًة حاضرة تنظٌم ٌوم دراسً لالطالع على تفاصٌل مشروع االنارة العمومٌة لشركة التنمٌة المحلٌ التفكٌر ف

 .فهم تفاصٌل اتفالٌة النجاعة الطالٌة المرتبطة بالموضوعوكذا  والمراحل التً لطعها، األنوار

 

 

 و لمجلسكم المولر واسع النظر
   
 

 
 رئٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات

 ابراهٌم بوحنش

 

 رئٌس لجنة المٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة

 الحسٌن نوار
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 االجتماع المشترن، باب المنالشة مفتوح.د تالوة نص التمرٌر عن ـبع

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الواحد الشافمً

اننً اتحدى ان ٌكون اي عضو لد اطلع على هذه االتفالٌة، و أتساءل هل تم اجراء دراسة جدوى لهذا 

ن ٌكون مبنٌا الموضوع وهل سبك الحد من اعضاء المجلس ان اطلع على هذه االتفالٌة، ان هذا المشروع ٌجب ا

 على دراسة عمٌمة و نتائج مضمونة .

من  4ملٌار، فإذا تمكن حذف الغرامات من الفصل  17ملٌار و سٌصل المرض الى  25ان لٌمة االستثمار تبلغ 

االتفالٌة فلن تبمى هنان أٌة ضمانة ترغم الشركة على انجاز هذا االستثمار فً ظرف سنة ونصف، ولذلن اعتبر هذه 

 لغومة .االتفالٌة م

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

من السادة االعضاء ان  ورلة باللغة الفرنسٌة، فباهلل علٌكم هل ٌستطٌع احد 611ان هذه االتفالٌة تتضمن 

ٌمرأها، ناهٌن على ان ٌحٌط بمضمونها فً ظرف وجٌز، و باإلضافة الى ذلن فهً مفتمرة الى مصادلة وزارة 

 الداخلٌة و حتى المهندسٌن الجماعٌٌن المولعٌن علٌها لٌس لهم اختصاص فً مجال الكهرباء.

ولها، ألنً ارى ان كل البنود حالٌا هً فً لذلن فمبل الحدٌث عن االتفالٌة ال بد من اجراء ٌوم دراسً ح

صالح الشركة، وسٌكون لها الحك فً المناولة اي ستصبح فً نهاٌة االمر بمثابة وسٌط ال ألل و ال أكثر، ثم ان 

 التركٌبة المالٌة، التً لدمتها الشركة سابما، غٌر صحٌحة و لد تحفظنا حولها آنذان .

 G1ملٌار من المبلغ المخصص للصٌانة  4كٌف تم تحوٌل مبلغ  واطلب حضور الماضً الجماعً لٌشرع لنا

 . G3 و G2الى 

 عضو المجلس الجماعً السٌد ي عبد الحفٌظ المغرواي

بالمناسبة، لمد طالبت بإدراج نمطة فً جدول االعمال من أجل االطالع بدلة على التزامات الشركة لكن هذا 

 التحمالت لكننً لم أتلك أي جواب. الطلب لم ٌلك أي اهتمام، كما طالبت بكناش

أما عن موضوع النمطة، فان االمر ال ٌتعلك فمط بملحك وانما بتعدٌل لكناش التحمالت، اضافة الى ذلن فهنان 

ملحك لم ٌتم عرضها على المجلس. أما على ارض الوالع، فمد الحظنا ازالة مصابٌح تم تركٌبها منذ فترة وجٌزة  18

 ن االجدى لو أعطٌنا هذه المصابٌح للجماعات المجاورة عوض أن تأخذها الشركة.بباب دكالة، ولد كان م

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

بحسب ممتضٌات النظام الداخلً للمجلس الجماعً، فان أعضاء المجلس الجماعً المنتدبٌن داخل مجالس  

ارٌر حول أنشطتهم داخل هذه المؤسسات، أما عن شركات التنمٌة المحلٌة وغٌرها من المؤسسات ملزمون بتمدٌم تم

خٌار انشاء شركة التنمٌة المحلٌة هو خٌار استراتٌجً، ولذلن فان طلبً بتأجٌل البث فً هذه النمطة هو من أجل أن 

 .ا الموضوع اال تأكٌد لهذا المطلبتكتمل الصورة لدى المجلس الجماعً وما توصٌة اللجنة بعمد ٌوم دراسً حول هذ
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 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

بعمدة النجاعة الطالٌة"، فبالنظر الى التعدٌالت  1المالحظة االولى وتتعلك بتسمٌة هذا الملحك " الملحك رلم 

الواردة فٌه، فان األمر ال ٌتعلك فمط بملحك تعدٌلً وانما بتعدٌل للعمد برمته، ألن األساسً فً هذا العمد، فً اطار 

المالٌة والمروض والغرامات،   تالجماعة والتزامات شركة التنمٌة المحلٌة لإلنارة العمومٌة، هو االلتزاما التزامات

 وبالتالً فان أي تعدٌل ٌطالها هو تعدٌل لجوهر العمد.

ملٌار، لكننا نبهنا آنذان الى  أن  85أما عن حجم االستثمار، فمد لٌل أثناء دراسة المشروع أنه ٌصل الى 

النهائٌة ستكون اكثر من هذا المبلغ، وتساءلنا ان كان للجماعة االمكانٌة لتموٌل هذا المبلغ ولم تكن حٌنها أٌة  التكلفة

 اشارة الى أن الجماعة ستلجأ الى االلتراض مما نعتبره اثماال لكاهل الجماعة.

والمتعلمة بتبعات فسح العمد، فان الجماعة ملتزمة حتى  13هذا وبالنظر الى الممتضٌات الواردة فً الصفحة 

فٌما ٌتعلك  12فً حالة فسخ العمد، ألسباب تتعلك بشركة التنمٌة المحلٌة، ٌدفع تعوٌضات ولد جاء كذلن فً الصفحة 

ركة ٌوما إلخبار الش 15بالغرامات أنه ٌمكن حذف كل الغرامات باستثناء اٌجارات المجموعة الرابعة، كما أن أجل 

 بذلن ٌعد غٌر كاف.

 وفً االخٌر اتساءل ما مصٌر الرؤوس المضٌئة التً تم ازالتها وهل هنان تمرٌر بشأنها . 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

لمد لٌل لنا فً اطار اللجنة أن كل ما فً االمر بخصوص هذا الملحك هو أن المجلس الجماعً سٌعطً  

دم المرض للشركة، فاذا كان هذا فعال هو المطلوب فانً أتساءل لماذا تمت اضافة عدة بنود ضمانات للجهة التً ستم

أخرى الى هذا الملحك، ولماذا ال ٌتم التصوٌت على هذا االمر بمفرده، علما أن ما ٌفترض فً الجماعة أن تلتزم به 

 المرض . لٌس ضمان المرض وانما ضمان أداء مستحمات الشركة حتى تتمكن هذه من تسدٌد

هنان معطٌات ال ألول أنها مغلوطة لكن ٌجب أن تظهر فً المٌزانٌة ومن هذه المعطٌات الممدمة هً أن 

، واذا كان ضرورٌا أن %41تكالٌف االنارة العمومٌة لد انخفضت وٌجب أن ٌكون ذلن تبعا للمعطٌات فً حدود 

مثل االعمدة الكهربائٌة التً تعرلل السٌر وكذلن  نضٌف ملحما لالتفالٌة فانه ٌجب أن ٌتعلك بحل المشاكل العالمة

 االعمدة المنكسرة والتً من الواجب استبدالها باألعمدة الكهربائٌة التً تم نزعها من الشوارع الرئٌسٌة.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

من االسهم،  %61وتملن فٌها نسبة ٌجب أن ال ننسى أن هذه الشركة هً فً االصل منبثمة عن الجماعة 

ولذلن ٌنبغً للمجلس الجماعً أن ٌعمل على انجاحها زٌادة على النجاح الذاتً الذي تحممه فً ما أوكل الٌها من 

 ، ما ٌعد لٌمة مضافة للمدٌنة. %94مهام بحٌث أن نسبة االنارة العامة لد وصلت الى نسبة 

على أن  %31بدأ تموٌلها حسب مخطط االستثمار بنسبة  أما عن موضوع النمطة، فمعلوم أن الشركة لد

عن طرٌك المروض مثل ما تفعل كل الشركات فً العالم، ومعلوم كذلن على أن  %71تستكمل النسبة المتبمٌة وهً 

 G4المروض تحتاج الى ضمانات ولد طلبت من الشركة أن تخصص لها المبالغ التً ستدفع فً اطار االستثمار أي 

 رض وهذا كل ما فً االمر .كضمانة للم

 واالن أعطً الكلمة للسٌد احمد المتصدق لمزٌد من التوضٌح حول لهذا الموضوع . 
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 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً السٌد احمد المتصدق
 

 1811بخصوص هذا الموضوع، فمد تم اجراء دراسة جدوى مفصلة من طرف البنن الدولً مكونة من 
 الطالٌة هً االخرى لد واكبت معنا هذا االمر اضافة الى وزارة الطالة . تصفحة، كما أن شركة االستثمارا

 وG2 و G1، فهً لم تحذف وانما فمط تم تحوٌلها لتؤخذها من البنود G4أما بالنسبة للغرامات المتعلمة بالشك 
G3 . 

حتى تتمكن الشركة من الحصول على  G4خول أما عن الملحك، فاألمر االساسً فٌه هو ضمان الجماعة لمد
 المرض المتعلك باستكمال االستثمار، وهذا الضمان هو من بٌن الوثائك االدارٌة التً ٌطلبها  البنن.

 
 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد اٌت المحجوب

ارٌد أن اشٌر فمط الى بعض االمور التً التزمت بها الشركة ولم توف بها ومنها مشكل الدواوٌر فً المحامٌد  
ودوار اٌزٌكً وغٌرها، حٌث االنمطاعات المتكررة للكهرباء مثل ما حدث مؤخرا فً دوار السراغنة حٌث انمطعت 

 الكهرباء ألربعة أٌام متواصلة.
 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

هذا الموضوع ٌفوق اختصاصات الشركة، وٌجب أن ٌعالج على مستوى مصالح الوالٌة، ألنه من غٌر المعمول  
أن تبمى بعض الدواوٌر مرتبطة بشبكة االنارة العمومٌة، بل ٌجب أن ٌطلبوا الربط الفردي وان ٌحصلوا على 

 عداداتهم الخاصة .
 

 المجلس الجماعً عضو السٌد دمحم الحر
ان االمر ال ٌتعلك بتعدٌل، بل هو تغٌٌر كامل لالتفالٌة، الن الشركة لد فازت بالصفمة بشروط معٌنة، لكنها  

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

 
 عضو المجلس الجماعً لواحد الشافمًالسٌد عبد ا

كما لال السٌد العضو دمحم الحر فان هذه الشركة لم تفز بهذه الصفمة اال ألنها وافمت على الشروط المذكورة،  
واال لكانت احدى الشركات المنافسة لد فازت بها، ولذلن فان الغاء هذه الشروط بعد حٌازة الفوز بالصفمة ٌعد محالفا 

 ٌطرح اشكاال فً حالة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها أثناء تنفٌد االتفالٌة. للمانون، وهذا
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت بوٌدو
ان حاضرة االنوار هً مشروع ضخم ولد ارتمى بالمدٌنة الى مصاف المدن المتمدمة فً مجال االنارة  

نا نعانً منها فً هذا المجال، وأصبح حل كل المشاكل فورا العمومٌة، بحٌث لم نعد نعانً من المشاكل المزمنة التً ك
وفمط بواسطة االتصال عبر تطبٌك الواتساب دون تحٌز أو محاباة الحد وباحترافٌة شدٌدة لذلن فان دعم هذه الشركة 

 هو أمر ضروري.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش
ملٌون درهم، لذلن نطلب من السٌد رئٌس  21الى  15بٌن  ان استهالن الدوواٌر ٌكلف المجلس الجماعً ما

المجلس االتصال بالسٌد الوالً من أجل اٌجاد الحل المالئم لتمكٌن ساكنة الدواوٌر من الحصول على الربط الخاص 
 حتى ال تبك مالٌة الجماعة مثملة بهذه االستهالن غٌر المانونً للكهرباء المأخوذة من شبكة االنارة العمومٌة.

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

أشكر السادة االعضاء على مالحظاتهم، واذا كان هنان من غموض فان الٌوم الدراسً كفٌل بتوضٌح كل 
 .االشكاالت واالن ننتمل الى التصوٌت على هذه النمطة 
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثة الجلسة) 2119العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  الخامسة والعشرونالنمطة 

  TRANSPORTالدراصة واملضادقة عمى اتفاقية احداخ زتىوعة ادتىاعات الرتابية "وزاكش لمٍكن
MARRAKECHوَ ادن تدبري الٍكن اذتغزي والشبه اذتغزي ظهة وزاكش اصفي ".  

 )ٌكطٛ ورضافٛ وَ طزف الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش(                                                                                
 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

نص تمرٌر اجتماع لتالوة  والخدماتبالمرافك العمومٌة رئٌس اللجنة المكلفة  إبراهٌم بوحنشالكلمة للسٌد 
 المتعلك بهذه النمطة.لجنة المرافك العمومٌة والخدمات 

 

 رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات  إبراهٌم بوحنشالسٌد 
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  25حوه النقطة رقي 

 جملمس مجاعة وراكش واملتعمقة مبا يمي: 9109ون جدوه اعىاه الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 25النقطة رقي 

 الدراسة واملصادقة

 عمى اتفاقية احداث جمىوعة اجلىاعات الرتابية

 " MARRAKECH TRANSPORT "وراكش لمنقن 

 ون اجن تدبري النقن احلضري والشبه احلضري جبهة وراكش اسفي.
 )ٌكطٛ ورضافٛ وَ طزف الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش(                                                                                
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجداري بهدا العمدل، وفدً اطدار تحضدٌر الدنمط المدرجدة فدً جددول اعمدال 
الموجهة لكدل  23/19/2119بتارٌخ  18116 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلم 2119الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

، عمدد بالمرافك العمومٌدة والخددماتالمكلفة  اللجنةل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغا
علددى السدداعة الحادٌددة عشدر صددباحا بماعددة االجتماعدات الكبددرى بالمصددر البلدددي  2119أكتدوبر  18 الثالثدداءاجتمداع ٌددوم 

 لتدارس النمط االتٌة:رئٌس اللجنة  إبراهٌم بوحنششارع دمحم الخامس برئاسة السٌد 
 

  الدراسة واملصادقة عىل اثفاقية احداث مجمىعة الجماعات الرتابية "مراكش للنقلMARRAKECH  

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

 الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش( )ٌكطٛ جدٖدٚ()ٌكطٛ ورضافٛ وَ طزف                                                                                

  الدراسة واملغادقة عىل لناش الجحمالت املجعلق ةجمع النفايات املنشلية واملمادلة لها وثنظيف الطزقات والساحات

 العمىمية ونقلها اىل مزلش الطمز والجذمني.

 .التر يف طزيقة الجدةري املفىض للمحطة الطزقية لنقل املسافزين الجديدة املجىاجدة ةمنطقة العشوسية 

  الدراسة واملغادقة عىل لناش الجحمالت املجعلق ةالجدةري املفىض للمحطة الطزقية لنقل املسافزين الجديدة املجىاجدة

 .  ةمنطقة العشوسية
 
 

 السادة:  اللجنة حضر االجتماع من أعضاء -
 حفٌظة مجدار، عبد الرحٌم الفٌرامً، عادل المتصدق.

 
 وحضر من أعضاء مكتب المجلس الجماعً السٌد:  -

 

 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً :   أحمد المتصدق
 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 مراكشالمدٌر العام لمصالح جماعة  :   عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 رئٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى والبٌئة :  عبد الغنً أوشن
 رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم أرفا

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

 
ة الترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المعروضة فً بداٌة االجتماع، و بعد كلم

 للدراسة متفما على منالشة الجاهزة منها و هً كاالتً:

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 المجنة املكمفة باملرافق العنومية واخلدماتتقرير اجتناع 

 25النمطة رلم 
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  الدراسة واملصادقة عىل اثفاقية احداث مجمىعة الجماعات الرتابية "مراكش للنقلMARRAKECH  

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

 )ٌكطٛ ورضافٛ وَ طزف الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش( )ٌكطٛ جدٖدٚ(                                                                               
 

المرجعٌة الخاصة بها والمرفمة بالتمرٌر،  بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من الوثٌمة

ذكر السٌد رٌس اللجنة بأن االتفالٌة جاءت كممترح من طرف السٌد الوالً عامل عمالة مراكش، وذلن كتصور 

جدٌد من شأنه تجاوز المشاكل التً عانى منها لطاع النمل الحضري بالجهة من خالل معالجة جدٌدة تأخذ بعٌن 

 اركٌة فً التدبٌر وفك رؤٌة شمولٌة.االعتبار المماربة التش

، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث ثمن السادة األعضاء الشكل الجدٌد فً تدبٌر النمل عمب ذلن

 الحضري ٌأخذ بعٌن االعتبار مشاكل مدٌنة مراكش فً هذا المطاع.

صادٌة واالجتماعٌة ، ونظرا لحٌوٌة موضوع النمل الحضري واهمٌته فً الحركة االلتوتأسٌسا على ذلن

لمراكش والجهة ككل، وحرصا من اللجنة على تجاوز مشاكل هذا المطاع خاصة حالة التدبٌر المؤلت التً ٌعرفها، 

على اتفالٌة إحداث مجموعة فمد أبدت اللجنة موافمتها ورغبة منها فً تشجٌع هذا الشكل الجدٌد من التدبٌر، 

من أجل تدبٌر النمل الحضري والشبه  MARRAKECH TRANSPOTRT "مراكش للنمل"  الجماعات الترابٌة

 الحضري بجهة مراكش آسفً.

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 رئٌس اللجنة  

 ابراهٌم بوحنش 

 
 

 بالنسبة لبالً النمط المدرجة فً جدول اعمال اللجنة، فمد تم تأجٌل تدارسها لعدم الجاهزٌةملحوظة: 
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  ادلملكة ادلغربية

 وزارة الداخلية

 أسفي-والية جهة مراكش

 عمالة مراكش

 

 

 اتفاقية إحداث

 الرتابية اجلماعاترلموعة 

 "للنقل"مراكش 
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 الديبـــــــــــــــــاجة 

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

استحضارا للتوجهات ادللكية السامية اذلادفة إىل تطوير النسيج احلضري للمملكة بشكلو ادلتناسق وادلتوازن،  -
 واالرتقاء بو إىل مستوى تطلعات الساكنة.

ويف إطار تفعيل السياسة احلكومية ادلتعلقة بسياسة ادلدينة والقائمة على مقاربة تشاركية تكفل التقائية  -
تدخالت قطاعات متعددة واذلادفة إىل ضمان منو منسجم ومتناسق للمدن وادلراكز احلضرية اليت تعرف 

 صوصا على مستوايت متعددة.تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا وخ
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ابجلهاتادلتعلق  111-41تطبيقا دلقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

 .( 0241يوليوز  20) 4181رمضان  02 بتاريخ 38-41-4
رقم  الصادر بتنفيذه الظهري الشريف ابجلماعاتادلتعلق  448-41تطبيقا دلقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

 .( 0241يوليوز  20) 4181رمضان  02 بتاريخ 31-41-4
بسن  0240نونرب  08ادلوافق ل 4182ربيع االول  21صادر يف  0.40.112ادلرسوم رقم  بناء على -

 نظام احملاسبة العمومية للجهات و رلموعتها.
بسن  0240نونرب  08ادلوافق ل 4182ربيع االول  21صادر يف  0.40.114ادلرسوم رقم  بناء على -

 نظام احملاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بني اجلماعات.
تدبري قطاع النقل احلضري و الشبو بناء على رغبة األطراف ادلتعاقدة كل حسب اختصاصاتو للمسامهة يف   -

        احلضري جبهة مراكش اسفي.
 0242خالل دوراهتا العادية لشهر أكتوبر  عنيةرلالس اجلماعات ادل ادلتخذة من طرف قرراتادلوبناء على  -

رلموعة اجلماعات اخلاص بتدبري النقل "مراكش حداث إبابدلصادقة على االتفاقية ادلتعلقة القاضية 
 .للنقل"

اليت صادقت  خالل دوراهتا العادية لشهر           وبناء على مقررات رلالس اجلماعات ادلعنية ادلتطابقة -
 .فيها على ىذه االتفاقية

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

دلشاركة يف مشروع تدبري النقل احلضري و الشبو احلضري برتاب اأبمهية  الرتابيةووعيا من رلالس اجلماعات  -
 جهة مراكش أسفي.
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 االتفاق على ما يلي:مت 
 موضوع االتفاقية: ادلادة األوىل 

تضم اجلماعات الرتابية  "رلموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقلحتدث مبوجب ىذه االتفاقية 
النقل احلضري و الشبو احلضري مبجموع تراب مراكش ادلشار إليها يف ادلادة الرابعة بعده من أجل تدبري 

 ة هبا، و كدا االنشطة ادلرتبة عنو.الكربى و اجلماعات احمليط
 اجملموعة وبدء اشتغاذلا تسمية : : ادلادة الثانية 

 ."رلموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقلتطلق على ىذه ادلؤسسة تسمية: 
سيتم الشروع يف شلارسة ادلهام ادلسندة جملموعة اجلماعات التعاون ىذه مباشرة بعد اإلعالن عن 

 تكوينها.
 أطراف االتفاقية: الثالثةادلادة  

 التالية :الرتابية  تضم ىذه االتفاقية اجلماعات
 جهة مراكش اسفي -1
 مراكشمجاعة  -2
 مشور القصبةمجاعة  -3
 تسلطانتمجاعة  -4
 سعادةمجاعة  -5
 السويهلةمجاعة  -6
 األودايةمجاعة  -7
 أيت إميورمجاعة  -8
 سيد الزوينمجاعة  -9

 أكفايمجاعة  -11
 الويدانمجاعة  -11
 أوالد حسونمجاعة  -12
 واحة سيدي ابراهيممجاعة  -13
 حربيلمجاعة  -14
 ادلناهبةمجاعة  -15
 أوالد دليممجاعة  -16
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من األقاليم اجملاورة بناء على مداوالت متطابقة  اجملموعةوديكن أن تنضم مجاعة أو مجاعات إىل ىذه 
وكذا رللس اجلماعة أو رلالس اجلماعات ادلقرتحة  جملموعة اجلماعات الرتابيةجملالس اجلماعات ادلكونة 

 ، وذلك وفقا التفاقية ملحقة ختصص ذلذا الغرض.اجملموعةمام ذلذه لالنض
 الراغبة يف ذلك طبقا للقانون. األخرى تقدمي خدماهتا للجماعات اجملاورة للمجموعةكما ديكن 

  الرتابية "مراكش للنقل" اجلماعات رلموعةمقر : الرابعةادلادة  
 ذلا.تتخذ رلموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل" مقرا 

 ديكن تغيري مقر اجملموعة أو امسها بعد مصادقة رللسها على ذلك.
 مسامهات األطراف: اخلامسةادلادة  

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

وديكن تعديل مبلغ أو نسبة ادلسامهة كلما اقتضت الظروف ذلك ويتم مبوجب اتفاقية ملحقة تصادق 
 عليها رلالس اجلماعات ادلعنية.

تعترب مسامهات اجلماعات الواجب حتويلها لفائدة رلموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل" مبثابة 
 ل مجاعة.ابلنسبة لك نفقة إجبارية

 للمجموعةادلوارد ادلالية : السادسةادلادة  
 شلا يلي:جملموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل" تتكون ادلوارد ادلالية 

 يف ميزانيتها؛ للمجموعةمسامهة اجلماعات الرتابية ادلكونة  -
 اإلمدادات اليت تقدمها الدولة؛ -
 الدعم واإلمدادات اليت تقدمها اجلماعات الرتابية األخرى؛  -
 ؛للمجموعةادلداخيل ادلرتبطة ابدلرافق احملولة  -
 األجور عن اخلدمات ادلقدمة؛األاتوى و  -
 مداخيل تدبري ادلمتلكات؛ -
 حصيلة االقرتاضات ادلرخص هبا؛ -
 اذلبات والوصااي؛ -
 مداخيل سلتلفة. -
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  موعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل"جملالرتايب ا  اجمل: السابعةادلادة  
 .للجماعات ادلكونة ذلاالنفوذ الرتايب رلموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل" يشمل رلال اختصاص 

 مدة االتفاقية: الثامنةادلادة  
 زمنية غري زلددة. ةدلد "للنقلمراكش "رلموعة اجلماعات الرتابية حتدث 

 متثيلية اجلماعات داخل اجملموعة : ادلادة التاسعة 
تسري رلموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل" من لدن رللس حيدد عدد أعضائو بقرار السلطة    

احلكومية ادلكلفة ابلداخلية. و دتثل ىذه اجلماعات الرتابية يف رللس اجملموعة حسب حصة مسامهاهتا و 
 ت ادلعنية.مبنتدب واحد على األقل لكل مجاعة من اجلماعا

من القانون التنظيمي دلدة تعادل مدة انتداب اجمللس  11و  21ينتخب ادلنتدبون وفق أحكام ادلادتني 
الذي ديثلونو. غري أنو إذا انقطع اجمللس الذي ديثلونو عن مزاولة مهامو نتيجة حلو أو ألي سبب من 

 األسباب، يستمر ادلنتدبون يف مزاولة مهامهم إىل أن يعني اجمللس اجلديد من خيلفوهنم.
ألي سبب من األسباب، انتخب رللس اجلماعة الرتابية ادلعين  إذا أصبح منصب أحد ادلنتدبني شاغرا

 خلفا لو وفق الكيفيات ادلنصوص عليها يف الفقرة الثانية اعاله داخل أجل شهر واحد على األكثر.
ينتخب رللس رلموعة اجلماعات الرتابية من بني أعضائو رئيسا و اربعة نواب يشكلون مكتب اجملموعة، 

 و التصويت ادلنصوص عليها ابلنسبة النتخاب اعضاء مكاتب رلالس.طبقا لشروط االقرتاع 
 من القانون التنظيمي. 08ينتخب أعضاء اجمللس وفق الشروط و الكيفيات ادلنصوص عليها يف ادلادة 

يساعد رئيس رلموعة اجلماعات الرتابية يف شلارسة صالحياتو ، مدير يتوىل، حتت مسؤولية الرئيس و 
لى إطار اجملموعة وتنسيق العمل االداري دلصاحلها و السهر على حسن سريه. و يقدم مراقبتو، االشراف ع

 تقارير لرئيس اجملموعة كلما طلب منو ذلك.
إدا تغيب الرئيس أو عاقو عائق دلدة تزيد على شهر، خلفو مؤقتا، حبكم القانون، يف مجيع صالحياتو، 

و النائب الثاين. و يف حالة تعدر ىذه الفقرة، يتم النائب االول، و إدا تعدر على ىدا االخري دلك، خلف
من  422اختيار من خيلف رئيس اجملموعة من بني أعضاء رللسها وفق الرتتيب ادلنصوص عليو يف ادلادة 

 القانون التنظيمي للجماعات. 
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 إدارة اجملموعة: العاشرةادلادة  
 .ومراقبتو اجملموعةعلى إدارة يشرف عليها مدير حتت مسؤولية رئيس رللس  اجملموعةتتوفر 

والسهر على حسن سريه. ويقدم تقارير لرئيس  اجملموعةيتوىل ادلدير تنسيق العمل اإلداري مبصاحل 
 لما طلب منو ذلك.اجملموعة كرللس 

 " من:مراكش للنقليتكون مستخدمو رلموعة اجلماعات "
 دى اجملموعة من طرف اجلماعات ادلكونة ذلا أو من لدن إدارات أخرى.ادلوظفني ادللحقني ل -
 األعوان وادلستخدمني الذين يتم توظيفهم من قبل اجملموعة. -
 ادلوظفني واألعوان الذين تضعهم الدولة أو اجلماعات الرتابية رىن إشارهتا وفقا للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل. -

  والتزامات األطرافحقوق : عشر احلاديةادلادة  
  رلال اختصاصها الرتايب. ، زلل اجلماعات ادلكونة ذلا يف"للنقلمراكش " رلموعة اجلماعات الرتابيةحتل  -
 .اجملموعةبعدم القيام ابدلهام ادلسندة إىل  ابجملموعةتلتزم اجلماعات ادلنخرطة  -

  مراجعة مقتضيات االتفاقية: عشر الثانيةادلادة  
كل مراجعة أو تعديل لبنود ىذه االتفاقية ال حيول دون السري العادي للمرفق الذي أحدثت من    
 .اجملموعةأجلو ىذه 

ا وتكون ىذه ادلراجعة أو التعديل قابال للتنفيذ بعد ادلصادقة عليها وفق الشكليات اليت خضعت ذل
 ذلذه األخرية. االتفاقية األصلية مبوجب ملحق

 االنسحاب من اجملموعة: عشر الثالثةادلادة  
دون ادلس ابلسري العادي للمرفق  اجملموعةأن تنسحب من ىذه  اجملموعةديكن جلماعة عضو يف 

وذلك بعد أن يتخذ رللسها مقررا يقضي ابدلوافقة على ذلك وبعد إخبار رللس اجملوعة  موضوع االتفاقية،
 تعتزم فيو القيام هبذا االنسحاب.( أشهر قبل التاريخ الذي 1ابدلقرر ادلذكور على األقل ستة )

الّتأكد من وفاء اجلماعة ادلعنية ويعلن عن االنسحاب بقرار السلطة احلكومية ادلكلفة ابلداخلية بعد 
 .اجملموعةجبميع االلتزامات الناجتة عن عضويتها حبظرية 

ادلوارد ادلالية ويف ىذه احلالة، ليس للجماعة ادلعنية احلق يف ادلطالبة ابسرتداد مسامهاهتا برسم 
 للمجموعة.
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 جلنة تتبع وتنفيذ بنود هذه االتفاقية :عشر الرابعةادلادة  
يتم تعيني جلنة حتت رائسة السيد الوايل، عامل عمالة مراكش أو من ينوب عنو، مكونة من شلثلي 

وادلساعدة على حسن تسيريىا يف  اجملموعةاألطراف ادلتعاقدة ويعهد إليها ابإلشراف على إحداث ىذه 
 حضوره. يف، كما ديكن ذلا أن تستدعي الجتماعاهتا كل شخص ترى فائدة مراحلها األوىل

 دخو  االتفاقية حيز التنفيذ: اخلامسة عشرادلادة  
لطة مبقتضى قرار الس اجملموعةيشرع يف تنفيذ بنود ىذه االتفاقية ابتداء من اإلعالن عن تكوين     

 .ادلكلفة ابلداخليةاحلكومية 
 حل النزاعات: السادسة عشرادلادة  

كل نزاع انتج عن أتويل أو تنفيذ ذلذه االتفاقية، يعرض على أنظار وايل اجلهة لدراستو وإجياد احللول 
ادلالئمة لو يف إطار الرتاضي. ويف حالة عدم إجياد حل للنزاع يعرض على أنظار السلطة احلكومية ادلكلفة 

 فيو كمرحلة تسبق اللجوء إىل القضاء بواسطة اإلحالة على احملاكم ادلختصة. تابلداخلية للب
 

  ........................................حرر بتاريخ 
  



خ ) مشاهشملجلغ جماعت  2019محػش الذوسة العادًت لشهش أهخىبش   (17/10/2019الجلعت الثالثت بخاٍس

80 
 

 
 

  

 

 

 رئيس رللس جهة مراكش اسفي 

 
 

 رئيس مجاعة مشور القصبة رئيس مجاعة مراكش

 رئيس مجاعة تسلطانت

 
 

 رئيس مجاعة السويهلة رئيس مجاعة سعادة

 رئيس مجاعة األوداية

 
 

 رئيس مجاعة أكفاي رئيس مجاعة أيت إميور

 رئيس مجاعة سيد الزوين

 
 

 رئيس مجاعة أوالد حسون رئيس مجاعة الويدان

 رئيس مجاعة واحة سيدي ابراهيم

 
 

 رئيس مجاعة أوالد دليم

 رئيس مجاعة ادلناهبة رئيس مجاعة حربيل

 

" من أجل للنقل"مراكش  جمموعة اجلماعات الرتابيةاتفاقية متعلقة بإحداث 

  النقل احلضري و الشبه احلضري مبحمع تراب مراكش الكربى تدبري 
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

من خالل تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بموضوع تدبٌر مرفك النمل الحضري والذي عرف نماشا موسعا حٌث 

كلل بالتمدٌد لشركة الزا فً استغالل المرفك، غٌر انه عوض ان نعرض كناش التحمالت، فمد ارتأت وزارة الداخلٌة 

، ان ٌدبر المرفك على مستوى الجهة فً شخص السٌد الوالً عامل عمالة مراكش، وبعد مشاورات مع مصالحها

 ككل ولٌس مدٌنة مراكش فمد و ذلن النخفاض التكلفة.

لذلن كان ال بد من اٌجاد الٌة لتدبٌر المرفك سواء الحضري او بٌن الحضري وبالتالً فان السلطات المحلٌة 

"مراكش للنمل"  اعات الترابٌةحداث مجموعة الجمإلاتفالٌة بوافتنا بنمطة ادرجت فً جدول اعمال هذه الدورة تتعلك 

MARRAKECH TRANSPOTRT  ي والشبه الحضري بجهة مراكش آسفً على اساس ان من أجل تدبٌر النمل الحضر

 مجموعة من الجماعات لد تداولت فً الموضوع عبى غرار جماعة مراكش.

 بــاب المنالشــة مفتـــوح.

 التصوٌت.ان لم ٌكن هنان اي تدخل، فانً اعرض النمطة على 
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  السادسة والعشرونالنمطة 

  والتضويت عميها 6363دراصة وشزوع ويشاٌية مجاعة وزاكش بزصي الضٍة املالية 
 

 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  السابعة والعشرونالنمطة 

  والتضويت عميها 6363دراصة حضابات الٍفكات وَ املبالغ املزصودة لمىكاطعات بزصي الضٍة املالية 

                                                       

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 لعدم الجاهزٌة. جلسة التمدٌدكما سبك أن أشرت فً بداٌة الجلسة سٌتم تأجٌل هاتٌن النمطتٌن إلى 
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الثالثة والعشرونالنمطة 

الدراصة واملضادقة عمى اتفاقية بني زتمط مجاعة وزاكش والوكالة املضتكمة لتوسيع املاء والكهزباء مبزاكش لتضديد 
    ديوُ اصتهالك االٌارة العىووية .

                                                      

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

لتالوة نص تمرٌر االجتماع المشترن بٌن لجنة المرافك العمومٌة  عبد االله الغلفبداٌة أعطً الكلمة للسٌد 
 والخدمات ولجنة المٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة المتعلك بهذه النمطة.

 

 المٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجةبرئٌس اللجنة المكلفة نائب  عبد االله الغلفالسٌد 
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  23النقطة رقي حوه 

 مبا يمي: جملمس مجاعة وراكش واملتعمقة 9109ون جدوه اعىاه الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 23النقطة رقي 

  

 بني اتفاقيةالدراسة واملصادقة عمى 

 جممس مجاعة وراكش و الوكالة املستقمة لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش 

                                                                                          .لتسديد ديون استهالك االنارة العىووية 
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فدً جددول اعمدال  المدرجدة تحضدٌر الدنمط اسدتكمال ، وفدً اطدارٌة والتنظٌمٌة الجداري بهدا العمدلللممتضٌات المانون طبما

لكل من السدادة  الموجهة 14/11/2119 بتارٌخ 21417 رلم لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2119 اكتوبرلشهر  العادٌةالدورة 
بدالمرافك والعمومٌدة والخددمات المكلفدة  اجتمداع المشدترن بدٌن اللجندةأعضاء اللجنة والمجلس للحضدور والمشداركة فدً أشدغال 

 أكتدوبر 9 األربعداءٌدوم  اسدتأنفت اللجندة المشدتركة المدذكورة اجتماعهدا ،واللجنة المكلفدة بالمٌزانٌدة والشدؤون المالٌدة والبرمجدة
السدٌد كدل مدن  صدباحا بماعدة االجتماعدات الكبدرى بالمصدر البلددي شدارع دمحم الخدامس برئاسدة الحادٌدة عشدرى الساعة عل 2119

المكلفددة بالمٌزانٌددة  بددالمرافك والعمومٌددة والخدددمات والسددٌد الحسددٌن نددوار رئددٌس اللجنددةالمكلفددة  ةرئددٌس اللجنددإبددراهٌم بددوحنش 
 االتٌة: نمطلتدارس ال والشؤون المالٌة والبرمجة

  املٕافكٛ عمٜ اجزاء وبادلٛ يف شاُ العكارات املىمٕنٛ لمدٔلٛ ٔاملضتػمٛ وَ طزف مجاعٛ وزانش ٔأصّي ِاذٓ االخاريٚ يف    :7الٍكطٛ رقي
   )ٌكطٛ وكرتيٛ وَ طزف الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش(                                          رأمساه فٍدم املاوٌٕٗٛ مبزانش.

  الدراصٛ ٔاملصادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ شزانٛ بني دلمط مجاعٛ وزانش ٔدلمط جّٛ وزانش اصف٘ يٕه اجناس وشازٔع ودٍٖاٛ    :8الٍكطٛ رقي
   الفٍُٕ ٔاالبداع.

  ٛالدراصٛ ٔاملصادقٛ عمٜ ومحل اضايف التفاقٗٛ الٍجاعٛ الطاقٗٛ لتدبري وزفل االٌاارٚ العىٕوٗاٛ باني دلماط مجاعاٛ وازانش        :12الٍكط
 ٔشزنٛ التٍىٗٛ احملمٗٛ "ياضزٚ االٌٕار".

  ٛالدراصٛ ٔاملصادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ربط احملطٛ البٕٗنّزبائٗٛ بالشبهٛ الهّزبائٗٛ : 11الٍكط 
  ٛلتضدٖد دُٖٕ  بني دلمط مجاعٛ وزانش ٔ الٕنالٛ املضتكمٛ لتٕسٖع املاء ٔالهّزباء مبزانش اتفاقٗٛصادقٛ عمٜ الدراصٛ ٔامل :12الٍكط

                                                                                            .اصتّالك االٌارٚ العىٕوٗٛ
 

 : السادة اللجنتٌنحضر االجتماع من أعضاء  -
 ، حفٌظة مجدار، أحمد عبٌلة، عبد الهادي وٌسالت، عادل المتصدق، عبد االله الغلف، دمحم بالة، ٌوسف اٌت رٌاض.ي. عبد الحفٌظ المغراوي

 

 :السٌدتانوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :   احمد المتصدق

 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  ي الحسن المنادي
 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً . :  عبد الرزاق جبور

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
 بوعباد، سعٌدة ساللة، عبد الفتاح رزكً.، خلٌل بولحسن، ثورٌة الحسن بباوي، خلٌفة الشحٌمً، دمحم لكبار، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :   سمٌر لعرٌبٌة
 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 رئٌس لسم المرافك العمومٌة الكبرى المحلٌة والبٌئة :  عبد الغنً اوشن

 رئٌسة مصلحة العاللة مع الوكاالت :   خدٌجة عبٌدي
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   الزرودعادل 

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

مشرتك بني المجنة املكمفة باملرافق العنومية واخلدمات تقرير اجتناع 

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةوالمجنة املكمفة 

 

 23النمطة رلم 
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  :السادة المصالح الخارجٌةوحضر االجتماع من ممثلً  -
 المدٌر العام لشركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار" :  Enrique Solanaانرٌكً سوالنو 

 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"مستشار ب :   عمر كنون
 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :  دمحم انس الٌسٌنً

 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :   حجٌبة حرشً
 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :   سعٌد بوشكارة
 الجهوي ألمالن الدولة بمراكشالمدٌر  :    علً الزواكً

 ار بمدٌرٌة أمالن الدولة لمراكشرئٌس لسم االستثم :   جواد بواضري
 عن المدٌرٌة الجهوٌة ألمالن الدولة بمراكش :   ندى الزعٌم

 لسم الجماعات المحلٌة بوالٌة مراكش :  سلمى بورزوق
 

 : 2019وَ ددوه اعىاه الدورة العادية لشهز اكتوبز  الجالجة والعشزوُالٍكطة   

لتضدديد   بني زتمط مجاعة وزاكش و الوكالة املضتكمة لتوسيع املاء والكهزباء مبزاكش اتفاقيةالدراصة واملضادقة عمى 
      .ديوُ اصتهالك االٌارة العىووية

من نسخة من االتفالٌة موضوع النمطة والمرفمة بالتمرٌر، ولمعرفة بعد تمكٌن السادة األعضاء و ،بداٌة

اسباب النزول، أعطٌت الكلمة للسٌدة رئٌسة مصلحة العاللة مع الوكاالت التً اوضحت ان عدم ضبط تمدٌرات 

ى ان االعتماد المرصود الستهالن االنارة العمومٌة فً مٌزانٌة الجماعة كان سببا فً خلك هذا االشكال، مشٌرة ال

مالٌٌن درهم بسبب اإلصالحات التً فرضها ملتمى المناخ  6ارتفع االستهالن بما ٌزٌد عن  2117و 2116سنتً 

ملٌون درهم لم ٌتم صرفه وهذا أدى إلى عدم تأدٌة فاتورة  21بمً مبلغ  2117، كما أنه خالل سنة COP22العالمً 

بسبب دفع لسط  2118ملٌون درهم عن سنة  25ا مبلغ استهالن الربع األخٌر من ذات السنة للوكالة، أضٌف إلٌه

لٌبلغ حجم الدٌن اإلجمالً موضوع  منه كمستحمات لشركة "حاضرة األنوار" وبمً لسط لإلنارة العمومٌة،

ملٌون درهم للسنة باتفاق مع الوكالة،  15اربع سنوات بمبلغ  ملٌون درهم تمت جدولته على مدة 61االتفالٌة 

    . 2119ت هذه األخٌرة عن الربع الثالث لسنة وسٌضاف إلٌه مستحما

لٌمة المبلغ الذي دفعته الجماعة عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي حٌث تساءل السادة األعضاء عن  

، وكذا عن أسباب عدم االستفادة من 2116كمستحمات استهالن للوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء منذ سنة 

المرتفعة فً السنوات األخٌرة لتسدٌد هذا الدٌن، مؤكدٌن على ضرورة وضع تمدٌرات معمولة الستهالن المداخٌل 

 االنارة العمومٌة عند وضع المٌزانٌة.

بعض هذه التساؤالت وتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، تدخل السٌد النائب الرابع لرئٌس المجلس  إلجابة علىول

، 2116الوكالة مسألة عادٌة سبك للجماعة أن لامت بها عن سنة  الجماعً الذي أوضح أن جدولة مستحمات

ملٌون درهم،  61لٌبلغ حجم الدٌن  2118 و 2117ملٌون درهم إضافة إلى سنتً  21وتبمى عن ذات السنة مبلغ 

جدات مشٌرا أنه عند إعداد المٌزانٌة وتحدٌد تمدٌرات استهالن االنارة العمومٌة غالبا ما تواجه هذه التمدٌرات مست

األمر الذي أدى  COP22التً عرفت تنظٌم مدٌنة مراكش للحدث العالمً  2117مفاجئة غٌر متولعة وكمثال سنة 

عرف لطاع االنارة العمومٌة بالمدٌنة مباشرة شركة  2118إلى ارتفاع ملحوظ فً االستهالن، مضٌفا أنه خالل سنة 

االستفادة من المبالغ التً تم وضعها لفصل االنارة "حاضرة األنوار" لمهامها أدى إلى ارتبان متعلك بمسطرة 

العمومٌة بالمٌزانٌة، مختتما تدخله بالتأكٌد على أنه سٌتم دفع كافة مستحمات الوكالة من خالل هذه االتفالٌة 

 عند تحدٌده.  2119بمجرد إضافة مبلغ استهالن الربع الثالث من سنة 
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وتأسٌسددا علددى ذلددن، وحٌددث تبددٌن للسددادة األعضدداء أن االتفالٌددة المعروضددة تتضددمن جدولددة لدددٌون االنددارة 

ملٌددون درهددم بشددكل ال تثمددل كاهددل الجماعددة، ونظددرا إلددى أن دفددع فددواتٌر  15العمومٌددة علددى مدددة اربددع سددنوات بمبلددغ 
دم تفدالم مسدتحمات الوكالدة المسدتملة لتوزٌدع استهالن االنارة العمومٌة ٌعتبر من النفمات االجبارٌة للجماعة وبغٌة ع

مجلدس جماعدة مدراكش و الوكالدة المسدتملة لتوزٌدع المداء الماء والكهرباء، ابدت اللجنة موافمتها علدى اتفالٌدة بدٌن  
كما هً مرفمة بالتمرٌر مع تحفظ السٌدٌن ي. عبد الحفٌظ  لتسدٌد دٌون استهالن االنارة العمومٌة والكهرباء بمراكش

                                                                                        اوي وخلٌل بولحسن.المغر
 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر 
 
 

 رئٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات

 ابراهٌم بوحنش

 

 رئٌس لجنة المٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة

 الحسٌن نوار
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لس    مج 
ال

ماعي    مراكس  ل الج 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اتفاقًة لتصفًة متأخرات مجاعة مراكش

اجتاه الىكالة املستكمة لتىزيع املاء والكهرباء  
 مبراكش خبصىص استهالك اإلنارة العمىمًة
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اصة   ة  خ  ي  اق  ق  ماعة  اي  ا خ رات  ج  ة  مت  ي  صف 
اه ل  مراكس  لت  ج 

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

ة   عمومي 
ال
ازه   ب  هلاك الإ 

صوص است 
خ   ت 

 

 بّن:

 
 1السّر دمحم الػسبُ بلكائر مساكش ممثلة فُ ضذط رئّسيل مجلس الجماغُال

 و
ٍكالة المسجكلة لجٍزِع الماء والكٌسباء ممثلة فُ ضذط المرِس الػام   1السّر 111111 بمساكشال

 

 ديباجة
  املتؼلق ابمجلاػات1 41.3..( بتنفيذ املاهون امتنظميي رمق 02.1يوميوز 7) 341.رمضان  02صادر يف  1.11.1.بناء ػىل امظيري امرشيف رمق 

  املمتتؼة ابمضخصية املدهية والاس تلالل املايل وكذا ( بضأ ن املاكثب امجلاغية 13..ص تنرب  .0) 4.3.جٌلدى الاوىل  00بتارخي  011314.3بناء ػىل املرسوم مق و

 امنظام ادلاخًل نلواكةل املس تلةل متوزيع املاء وامكيرابء ملراكش

  ومية1اس هتالك الإانرة امؼمبناء ػىل حمارض اثفاق بني جٌلػة مراكش وامواكةل املس تلةل متوزيع املاء وامكيرابء يف صأ ن حرص ادليون املتخدلة غن ػدم أ داء مس تحلات 

 مكيرابء اس هتالك الإانرة امؼمومية يف ذمة امجلاػة و اميت ميا أ اثر سلبية ػىل متويل املضاريع الاستامثرية نلواكةل املس تلةل متوزيع املاء وا وثفاداي مرتامك مس تحلات ديون

 ملراكش1

  تارخي 1111111 (1)جلسة ب  ..02وثبؼا ملداولت جملس جٌلػة مراكش املنؼلد يف دورثو امؼادية مضير اكتوبر 

 وقــــــع االتفـــــــــاق عمى ما يمــــــــــــي:

ول
أ
 االتفاقعقد موطوع : الفعل ال

انرة  ىل حرص وثصفية متأ خرات جٌلػة مراكش اجتاه امواكةل املس تلةل متوزيع املاء وامكيرابء خبصوص اس هتالك الإ هتدف ىذه الثفاكية اإ

ىل غاية   1 ..02دجنرب  .4امؼمومية اإ

خرات بذمة جماعة مراكش: الفعل الثاهُ
 
 قيمة المتا

ىل غاية  انرة امؼمومية اإ يف مبلؽ  ..02دجنرب  .4مت حرص كمية املتأ خرات اميت يه بذمة جٌلػة مراكش خبصوص اس هتالك الإ

 مطرفني1مالثفاكية لحئة امفواثري غري املؤداة يف ذمة امجلاػة حمصورة من ا .موضوع ملحق رمق درمه    010,60 150 60

خرات: الثالحالفعل 
 
 جدولة اداء المتا

 ثلزتم جٌلػة مراكش بأ داء كمية املتأ خرات املضار اميو اػاله ػىل دفؼات حسب اجلدوةل امزمنية الثية: 

  000,00 000 15   :0202ادلفؼة ال وىل يف س نة 

  000,00 000 15   : .020ادلفؼة امثاهية يف س نة  

  000,00 000 15 0020ادلفؼة امثامثة يف س نة   : 

  010,60 150 15 2023ادلفؼة امرابؼة يف س نة   : 
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  تفصيل المبالغ المستحقةالفعل السابع: 
مالثفاكية لحئة امفواثري غري املؤداة يف ذمة امجلاػة حمصورة من امطرفني ويؼيد ملدير امواكةل املس تلةل متوزيع املاء  .يضم ملحق رمق 

 ادلفع غند لك دفؼة نلجٌلػة1ثلدمي ايصالت  وامكيرابء

 
 تفعيل االتفاقيـــــة: الفعل الذامس

امتأ صري ػلهيا من دلن ثفؼيل ىذه الثفاكية بؼد  ومدير امواكةل املس تلةل متوزيع املاء وامكيرابء راكشملاجمللس امجلاغي  يؼيد مرئيس

 امسلطة احملتصة1

 
 فـــض النزاعــــــــاتالفعل السادس: 

جياد احللول املواثية اسفيأ ي خالف انجت غن ثأ ويل لإحدى مواد ىذه الثفاكية حيال ػىل أ هظار امس يد وايل هجة مراكش  ، دلراس تو واإ

طار امرتايض1  هل يف اإ

 بتارخي: 1111111111111111111111يف مراكش حرر                          

 

 التوقيعــــــــــــــــات

 

 ملشاهش سئِغ املجلغ الجماعي

 

 

ع املاء والىهشباء بمشاهش  املذًش العام للىوالت املعخللت لخىَص

 

 والي جهت مشاهش اظفي

 عامل عمالت مشاهش
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

االتفالٌة المعروضة تتضمن جدولة لدٌون االنارة العمومٌة على مدة اربع بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، ف
 بمراكش. الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباءملٌون درهم لفائدة  15سنوات بمبلغ 
 

 بــاب المنالشـة مفتـوح .

 عضو المجلس الجماعً السٌد م عبد الحفٌظ المغراوي

ملٌون درهم فً البند المتعلك باستهالن الكهرباء بٌنما بلغ حجم االستهالن  71برمجنا مبلغ  ،2116فً سنة 

 ملٌون درهم. 8ملٌون درهم بمعنى أن العجز فً هذا الباب هو  78

ملٌون  1ملٌون درهم، أي فائض لدره  79ملٌون درهم فً حٌن بلغ االستهالن  81برمجنا  ،2117و فً سنة 

 ملٌون درهم . 82ون درهم و بلغ االستهالن ملٌ 86برمجنا  2118و فً سنة  درهم،

 ملٌون درهم الذي تطالب به الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء. 61مبلغ  اتىلذلن أتساءل من أٌن 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

هً كافٌة لتسدٌد كل مستحمات الكهرباء، لذلن  2118 و 2117 و 2116ان المبالغ المرصودة فً مٌزانٌات  

ولد لٌل لنا فً اطار اللجنة أنه  ملٌون درهم المستحك على الجماعة فً هذا االطار. 61اتساءل من أٌن جاء مبلغ 

ملٌون درهم من المبالغ المرصودة الستهالن الكهرباء الى مشروع حاضرة االنوار، والسؤال هو لماذا ال  41تم نمل 

 ل المبالغ المرصودة الستهالن الكهرباء فٌما خصصت له . تصرف ك

 فألترح أن تكون على دفعتٌن فمـط . ،أمـا عـن الجدولة الزمنٌة 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الغلف

بمناسبة هذا الموضوع والذي تحرص فٌه الجماعة على أن تؤدي للوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء كل  

حماتها، ٌجب على الوكالة المستملة هً االخرى أن تمدم للمواطنٌن الخدمات التً ٌطلبونها ومنها على سبٌل مست

ألن الوكالة  المثال تمكٌنهم من الحصول على العدادات االضافٌة بدون اجراءات ادارٌة معمدة أو تكالٌف مالٌة باهظة

 رابح. - ود فً تعاملها مع المواطنٌن منطك رابحالمستملة هً فً الممام االول مؤسسة تجارٌة وٌجب أن ٌس

لذلن أطالب باستدعاء مدٌر الوكالة المستملة خالل دورة فبراٌر الممبلة لمنالشة هذا الموضوع والمواضٌع  

 األخرى العالمة مع الوكالة المستملة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

 الحدٌث عن بعض المواضٌع العالمة مع الوكالة المستملة.أرٌد  ،بعٌدا عن الحدٌث عن االتفالٌة 

لمد أجرت الوكالة المستملة حملة لمحاربة الموارض دون أن ٌكون للمجلس الجماعً أي علم بذلن، مما ٌشً  -

بغٌاب أي تنسٌك بٌن الوكالة والجماعة، الن المختصٌن من االطر الجماعٌة ٌصرون على ضرورة اجراء 

 حد حتى ٌتم المضاء على الموارض دفعة واحدة واال سٌنجو بعضها وتتكاثر مجددا .العملٌة فً تولٌت وا
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فلٌس هنان أي مخاطب رسمً لدى الوكالة ٌمكننا  ،بخصوص اصالح حفر الطرٌك الناتجة عن تمدٌد الشبكات -

التواصل معه بشأنها والمالحظ كذلن أن االشغال تتم بطرٌمة سٌئة ومن طرف عمال " المولف " ولٌس من 

 طرف مماولة مختصة دون متابعة وال مرالبة ال من طرف الوكالة وال من طرف المجلس الجماعً .

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

ان جزءا من هذا المبلغ المستحك لد تم تحوٌله لفائدة مشروع حاضرة االنوار، لذلن أتساءل هل ٌجوز من  

 الناحٌة المانونٌة اجراء مثل هذه العملٌة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

اطار كان ٌرصد دائما فً  2115هنان شًء غٌر واضح فً هذا الموضوع ذلن أن المجلس الذي بدأ سنة  

ملٌار. وكلنا  6ملٌار لفائدة الوكالة المستملة، لذلن اتساءل كٌف بمً فً ذمتنا للوكالة مبلغ  8النفمات االجبارٌة مبلغ 

ملٌار من بٌن المبالغ الملغاة أو تم  2ملٌار لفائدة حاضرة االنوار وأخشى أن ٌكون مبلغ  4نعلم أنه تم تحوٌل مبلغ 

 تحوٌله هو االخر لنفمات اخرى.

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

مما ٌعنً أن التمدٌرات التً  االنارة العمومٌة،ٌجب أن نعرف أنه ٌترتب فً كل سنة دٌون جدٌدة فً مجال  

وضعها المجلس الجماعً فً هذا الباب لم تكن كافٌة نظرا لتوسع المدٌنة فً االستهالن بالنظر الى التطور 

 واحداث تجزئات ومرافك ادارٌة وتجمعات سكنٌة جدٌدة.العمرانً 

مع الوكالة المستملة من  اتجدٌد، ولد كانت المجالس السابمة تعمد مثل هذه االتفالٌبلٌس الموضوع هذا  ان

 أجل تسدٌد الدٌون المترتبة عن الجماعة فً مجال استهالن الماء والكهرباء كلما لزم االمر.

 و المجلس الجماعًعض السٌد دمحم اٌت الزاوي

فان المجالس دائما تعمد اتفالٌات مع الوكالة المستملة من أجل تسدٌد  ،تفادٌا لتراكم الدٌون على الجماعة

 المؤسستٌن.وجدولة دٌونها فً هذا الباب وحتى تبمى العاللة سلسة بٌن 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

ان على اساس نمـر للتصوٌـت على هذه االتفالٌـة ن لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً،، وابعــد هذه المنالشة

 31بخصوص استهالن اإلنارة العمومٌة إلى غاٌة التً هً بذمتها تلتزم جماعة مراكش بأداء لٌمة المتأخرات 

 درهم  على دفعات حسب الجدولة الزمنٌة االتٌة:   010,60 150 60فً مبلغ  2118دجنبر 

  000,00 000 15   :0202ادلفؼة ال وىل يف س نة 

  000,00 000 15   : .020ادلفؼة امثاهية يف س نة  

  000,00 000 15 0020ادلفؼة امثامثة يف س نة   : 

  010,60 150 15 2023ادلفؼة امرابؼة يف س نة   : 
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الرابعة والعشرونالنمطة 

الدراصة واملضادقة عمى كٍاش التحىالت املتعمل ظىع الٍفايات املٍشلية واملىاثمة هلا وتٍظيف الطزقات والضاحات 
   العىووية وٌكمها اىل وزكش الطىز والتجىني.

                                                      

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 تأجٌلها لدورة الحمة. بعد اذنكم نظرا لعدم جاهزٌة النمطة للتداول، سنمرر
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  التاسعة والعشرونالنمطة 

 ( ممجمني جملمط مجاعة وزاكش  يف اجملمط االداري لشزكة التٍىية احملمية "باظ صييت وتذددة".0اٌتداب ثالثة ممجمني )

)ٌكطٛ وكرتيٛ صابكا وَ طزف الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش(                                                                                                              
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الثالثونالنمطة 

 "حاعزة االٌوار"      اجملمط االداري لشزكة التٍىية احملمية وزاكش يفاٌتداب ممجمي زتمط مجاعة 

 )ٌكطٛ ورضافٛ وَ طزف الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش(           

 

اذا سمحتم سنؤجل البث فً هذه النمطة، لكن لبل أن نمر للنمطة الموالٌة أعطً الكلمة للسٌد خلٌل بولحسن 
 فً اطار نمطة نظام .

 الجماعًعضو المجلس  

ان ممثلً مجلس جماعة مراكش فً المجلس اإلداري لشركة التنمٌة المحلٌة " حاضرة االنوار" لد تم التراح  
انتخابهم ال بسبب انتهاء المدة االنتدابٌة للمجلس االداري وانما بسبب أن تعٌٌن االعضاء السابمٌن لم ٌتم بطرٌمة 

 التصوٌت على المنتدبٌن فً هذه الدورة . لانونٌة وبالتالً أدعو رئاسة المجلس الى اجراء

لمراكش رئٌس المجلس الجماعً 

جوابا على نمطة النظام هذه، فان الممثلٌن الحالٌٌن لد تم انتدابهم و خضعوا للتصوٌت وفك ممتضٌات النظام  
االساسً وأن الممرر لد تم التأشٌر علٌه من طرف مصالح وزارة الداخلٌة وبالتالً فلٌس هنان أي خرق للمانون فً 

 هذا الباب .

 ة الحمة.اذا سمحتم سنؤجل البث فً هذه النمطة الى دور
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:(17/11/2119الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2119من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الواحدة والثالثونالنمطة 

     . ممجن واحد جملمط مجاعة وزاكش يف اجملمط اإلداري لشزكة املاووٌيةاٌتداب 
 

 لمراكش رئٌس المجلس الجماعً

 ك أن ذكرت وبما أن هذه النمطة أصبحت غٌر ذي موضوع فهً ملغاة.كما سب
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:(17/11/2119الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2119من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الثانٌة والثالثونالنمطة 

"وزاكش الكربى"  املكمفة بتدبري وزكش طىز و تجىني الٍفايات تعيني وٍتدبي ادتىاعة لدى وؤصضة التعاوُ بني ادتىاعات 
 .املٍشلية واملىاثمة هلا ملزاكش واملتواددة برتاب مجاعة املٍابهة

  )ٌكطٛ وكرتيٛ صابكا وَ طزف الضٗد الٕال٘ عاون عىالٛ وزانش(                                                                         
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الثالثة والثالثونالنمطة 

إحاطة اجملمط عمىا بتكاريز ممجمي اجملمط ادتىاعي املٍتدبني لدى اهليئات التداولية لألشخاظ االعتبارية ارتاععة 
  لمكاٌوُ العاً وباهليئات االصتشارية

 

 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الرابعة والثالثونالنمطة 

                                                         إحاطة زتمط مجاعة وزاكش عمىا بالكزارات املتخذة يف أدهشة شزكات التٍىية احملمية

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 الجاهزٌة.إذا سمحتم سنؤجل هاتان النمطتان إلى جلسة التمدٌد لعدم 

 .28أما اآلن فسنعود لتدارس آخر نمطة متبمٌة لهذه الجلسة وهً النمطة رلم 
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 9  (17/11/2119بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الثامنة والعشرونالنمطة 

                                                        .4302بزصي الضٍة املالية  دعي ادتىعيات واألٌدية الزياعية الٍاشطة مبديٍة وزاكش

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

بالشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة رئٌس اللجنة المكلفة  خلٌفة الشحٌمًالكلمة للسٌد بداٌة أعطً 

 التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.نص لتالوة  المدنًاالجتماعٌة وإشران المجتمع 

 

 ة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنًٌبالشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنماللجنة المكلفة رئٌس نائب  عبد الهادي فاريالسٌد 
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 28 ي رق ةحوه النقط

 مبا يمي: جملمس مجاعة وراكش واملتعمقتني 9109ون جدوه اعىاه الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 :28النقطة رقي 

 دعي اجلىعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة وراكش

 .2019برسي السنة املالية 
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 العادٌدةفً جدول اعمال الددورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  الموجهة 23/19/2119 بتارٌخ 18112 رلم لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2119 اكتوبرلشهر 

بالشددؤون الثمافٌددة والرٌاضددٌة والتنمٌددة االجتماعٌددة واشددران اللجنددة المكلفددة اجتمدداع والمجلددس للحضددور والمشدداركة فددً أشددغال 
صددباحا بماعدددة  الحادٌددة عشددرعلدددى السدداعة  2119 شددتنبر 31 االثنددٌنٌددوم  المدددذكورة اجتماعددا عمدددت اللجنددة ،المجتمددع المدددنً

 االتٌة: نمطة لتدارس الرئٌس اللجنخلٌفة الشحٌمً السٌد  االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة

 زتمط مجاعة وزاكش واحتاد املدُ العاصىة األفزيكية لمجكافة بني 1212لدراصة واملضادقة عمى ومحل تكىيمي لالتفاقية االطار وزاكش ا 
 واذتكووات احملمية االفزيكية.

  تٍظيي  حوه زتمط دهة وزاكش اصفي و احتاد املدُ واذتكووات احملمية االفزيكيةالدراصة واملضادقة عمى اتفاقية بني زتمط مجاعة وزاكش و
 عاصىة افزيكيا لمجكافة. 1212وزاكش 

  لفائدة مجعية االطمط الكبري يف إطار دعي وشزوع الٍكن املدرصي مبكاطعة الٍخين.وٍحة صٍوية  التفاقية ختضيطومحل تعديمي الدراصة واملضادقة عمى 
 .الدراصة واملضادقة عمى اتفاقية شزاكة وتعاوُ بني زتمط مجاعة وزاكش ومجعية االعىاه االدتىاعية ملوظفي ووتكاعدي مجاعة وزاكش 
 2019طة مبديٍة وزاكش بزصي الضٍة املالية دعي ادتىعيات واالٌدية الزياعية الٍاش. 

 
 

 : السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الهادي فاري، دمحم اٌت بوٌدو، دمحم لكبار، عبد الهادي بن عال.  

 

 :السادةوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 لرئٌس المجلس الجماعً الثانًالنائب  :  عبد السالم سً كوري

 لرئٌس المجلس الجماعً الخامسالنائب  :  المنادي ي. الحسن
 )عضو اللجنة( لرئٌس المجلس الجماعً السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور
 )عضو اللجنة( لرئٌس المجلس الجماعً التاسعة ةالنائب :  عواطف البردعً

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
عبد المجٌد اٌت  ي. عبد الحفٌظ المغراوي، ي احفٌظ لضاوي العباسً،حفٌظة مجدار، دمحم الزراف، ٌوسف اٌت رٌاض، دمحم بالة، 

المصطفى الوجدانً، إبراهٌم بوحنش، دمحم بنلعروسً، إسماعٌل لمغاري، دمحم االدرٌسً، الماضً، جوٌدة لعوٌدي، عبد الهادي وٌسالت، 
 ٌت المحجوب.عادل المتصدق، السعٌد ا

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد العزٌز األمري
 ودعم مشارٌع الجمعٌاترئٌس مصلحة الشراكة  :   عادل نزار

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد الرحمان الخاضري

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  المصطفى المادري
 عن مماطعة النخٌل :   ملٌكة الصبري

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

 دمحم الكنٌدري رئٌس جمعٌة االطلس الكبٌر :وحضر االجتماع من ممثلً جمعٌات المجتمع المدنً السٌد -

 جملس مجاعة مراكش
 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

بالشؤون الثقافية والرياضية والتننية تقرير اجتناع المجنة املكمفة 

 االجتناعية واشراك اجملتنع املدني

 28رلم  النمطة
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 : 2019وَ ددوه اعىاه الدورة العادية لشهز اكتوبز  الجاوٍة والعشزوُالٍكطة 

 

  2019الضٍة املالية دعي ادتىعيات واالٌدية الزياعية الٍاشطة مبديٍة وزاكش بزصي. 
 

، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من الوثائك المرجعٌة الخاصة بها والمرفمة فً بداٌة منالشة هذه النمطة
بالتمرٌر )محضر لجنة االنتماء االولً + لوائح دعم الجمعٌات والنوادي الرٌاضٌة(، ذكر السٌد نائب رئٌس اللجنة أن 

نٌة بالدعم بعد أن تم هذا الموضوع عرف لماءات متعددة للجنة االنتماء االولً لصد دراسة ملفات الجمعٌات المع
، بعدها لام بتالوة محضر االجتماع الخاص 2019ٌولٌوز  23تأجٌل البث فً النمطة خالل الدورة االستثنائٌة بتارٌخ 

 بلجنة االنتماء.

عمب ذلن، فتح باب النماش وإبداء الرأي حٌث تساءل السادة األعضاء حول مدى احترام لجنة االنتماء لمبالغ الدعم  
 طلبتها الجمعٌات، والمعاٌٌر المعتمدة فً هذا االنتماء وتحدٌد الدعم.التً 

ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، أعطٌت الكلمة للسٌد النائب الثانً لرئٌس المجلس الجماعً، الذي أكد أن لجنة  
ها واعتماد االنتماء األولً منصوص علٌها فً كناش التحمالت الخاص بدعم الجمعٌات، ولد سهرت على دراسة ملفات

معاٌٌر موحدة معمولة معتمدة من طرف الجامعة الملكٌة المغربٌة للرٌاضات المعنٌة لتحمٌك نوع من التوافك، مشٌرا 
 130ملٌون سنتٌم، واألولمبٌن  120أن بعض الجمعٌات طلبت دعما أكثر مما تم منحها كنادي المولودٌة لكرة المدم 

ملٌون درهم وهو لابل للمراجعة، مضٌفا أنه باإلمكان أخذ مبالغ من  50هما ملٌون وحددت لجنة االنتماء لكل واحد من
 صنف رٌاضً معٌن ومنحه لصنف آخر.

 وبعد منالشة مستفٌضة حول بعض الجمعٌات، تم االتفاق على ممترح التعدٌل اآلتً:

 المتخذ على مستوى اللجنة المعروض على اللجنة اسم النادي

 4113111 511.111 المراكشً أولمبٌن نادي

 4113111 511.111 المدم كرة فرع مراكش مولودٌة نادي

 7113111 611.111 الٌد لكرة مراكش مولودٌة نادي

 7113111 611.111 الٌد كرة فرع المراكشً الرٌاضً الكوكب نادي

 

وبه تكون اللجنة لد انهت تدارسها حول النمطة باالتفاق على الالئحة الممدمة المرفمة بالتمرٌر على اساس 
 االخذ بالتعدٌل اعاله 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 رئٌس اللجنة     
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 محضر اجتماع

صباحا بمكتب رئٌس جماعة مراكش  00:31 ةابتداء من الساع 9109شتنبر 08انعمدت لجنة االنتماء األولً بتارٌخ 

المتواجد بشارع دمحم السادس برئاسة السٌد نائب رئٌس لجنة الشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع 
العصب المدنً عبد الهادي فاري لدراسة موضوع توزٌع الدعم المالً لفائدة الفرق واألندٌة الرٌاضٌة المنضوٌة تحت لواء 

 والجامعات الرٌاضٌة ولد حضر هدا االجتماع السٌدة والسادة9
 مماطعة مراكش المدٌنةكرٌم سالم9   –هشام صامض  -
  مماطعة جلٌزدمحم بن بال9  -
  مماطعة المنارةدمحم الرباط9ً  -عبد الرزاق جبور -
  مماطعة النخٌلعبد العالً العوفً 9 –جوٌدة لعوٌدي  -
o كما شارن من اطر جماعة مراكش 
 عبد العزٌز االمري9رئٌس لسم الشباب والرٌاضة والتربٌة -
 عبد الرحمان الخاضري9 عن لسم العمل االجتماعً -
 عادل نٌزار9 رئٌس مصلحة الشراكة ودعم مشارٌع الجمعٌات -

وبعد تمكٌن  فً بداٌة االجتماع وبعد ان رحب السٌد نائب رئٌس اللجنة  عبد الهادي فاري بالسادة الحضور لتلبٌة الدعوة         
السادة أعضاء لجنة االنتماء االولً من لوائح الجمعٌات ذكر السٌد نائب الرئٌس بخالصتً عمل لجنة االنتماء األولً بتارٌخ 

مشٌرا  9109ماي 91 وكدا لجنة الشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً بتارٌخ 9109ٌونٌو96

ة مراكش لرر فً  اجتماعه بمناسبة عمد الدورة العادٌة لشهر ماي تأجٌل البث فً موضوع توزٌع الدعم الى ان مجلس جماع
على الفرق واألندٌة الرٌاضٌة الى دورة أكتوبر العادٌة سعٌا لالحاطة اكثر بمختلف المعطٌات المتعلمة بدات الموضوع مبرزا 

 ٌع هده المنح 9أٌضا ان لجنة االنتماء االولً اعتمدت معٌارٌن فً توز

المسم المزاول به9 وٌموم على توحٌد مختلف االعتمادات المالٌة للفرق واألندٌة الرٌاضٌة النشٌطة بنفس المسم مما ٌحافظ على  -0
 مبدأ المساواة والتكافؤ.

ان الفرق او األندٌة التً تحمك نتائج متمٌزة بما ٌخول لها الصعود الى لسم ما ٌتم منحها نفس الدعم  نالنتائج المحممة9 ذل -9
المخصص لمثٌلتها بنفس المسم على انه وفً ممابل دلن ٌتم خفض لٌمة الدعم الممنوح لها حالة نزولها الى احدى األلسام 

 األخرى.
فرق واألندٌة الرٌاضٌة بمدٌنة مراكش ال سٌما وان لاعدتها اخدت فً اتساع بالً التدخالت أجمعت على أهمٌة دعم ال        
 لٌتم بعد دلن إلرار ما ٌل9ً ملحوظ،

 ًالمتعلمة  9109ٌناٌر  99بتارٌخ  9663عدد -مكتب المدٌري-اعتماد الرسالة الموجهة من لبل نادي الكوكب الرٌاضً المراكش

 منح الفرق واألندٌة الرٌاضٌة. بطلب تجدٌد شراكة ضمن الطلبات المتعلمة بدعم
  فرٌك ونادي رٌاضً. 010درهم لفائدة  007.511.111.تخصٌص اعتماد مالً لدره 
  درهم لفائدة نادي الكوكب المراكشً لكرة المدم. 9.511.111.11تخصٌص اعتماد مالً لدره 
 ارٌر المالٌة الى غاٌة التوصل باٌجابات عدم صرف االعتمادات المالٌة لبعض الفرق واألندٌة موضوع مالحظات لجنة فحص التم

 دلٌمة حول المالحظات المثارة.
  دعوة مجلس جماعة مراكش الى دعم لسم الشباب الثمافة الرٌاضة والتربٌة بكفاءات فً المجال المالً ودلن لمرالبة وتتبع

 صرف االعتمادات المخصصة للجمعٌات المذكورة
 لمالً لفائدة اطر المسم سعٌا لتمكٌنهم من الٌات ومٌكانٌزمات مرالبة وتفحص عملٌات اعداد برنامج تكوٌنً فً مجال االفتحاص ا

 الصرف
 دعوة مصلحة االفتحاص الى تتبع ومرالبة مجاالت الصرف بشأن المنح المخصصة للجمعٌات المعنٌة 

الرٌاضٌة وفك الجدول المرفك بهذا وبشكل اجمالً فمد استمر رأي لجنة االنتماء االولً على توزٌع الدعم المخصص للفرق واألندٌة 

 07:91المحضر، لٌتم بعد دلن رفع اشغال هده اللجنة فً تمام الساعة  

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة 

 وعمالة مراكش والٌة جهة مراكش أسفً
 جماعة مراكش

 المدٌرٌة العامة للمصالح
 الثمافة الرٌاضة والتربٌة الشباب لسم

 مصلحة الشراكة ودعم مشارٌع الجمعٌات
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   رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

كما تعلمون تم عرض هذه النمطة فً الدورة االستثنائٌة السابمة وعرفت بعض الخالف مما جعلها تؤجل إلى 

هذه الدورة، وأرٌد أن أحٌطكم علما بطلب دعم تمدم به نادي الكوكب المراكشً لكرة المدم والذي ألترح علٌكم 

بمبلغ لدره  2119رسم السنة المالٌة إضافته ضمن الئحة النوادي المزمع دعمها من طرف المجلس الجماعً ب

بمعاٌٌر محددة واهداف  2121درهم على أساس إعداد اتفالٌة شراكة مع هذا النادي العرٌك سنة  135113111

 واضحة.
 

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.
 
   عضو المجلس الجماعً المصطفى الوجدانًالسٌد 

بالنسبة لنادي الكوكب المراكشً فمد تدخلت فً دورة سابمة مؤٌدا دعمه فً ممابل تحمٌك نتائج إٌجابٌة، فإذا 
به ٌهبط إلى الدرجة الثانٌة، أنا ال أعارض التراحن السٌد الرئٌس فكلنا لدٌنا غٌرة على نادي الكوكب وكافة أندٌة 

ون سنتٌم لكن ٌجب على مسؤولٌه أن ٌلتزموا معنا بتحمٌك ملٌ 151المدٌنة وأؤٌد دعم هذا النادي العرٌك بمبلغ 
 شرط أساسً وهو الصعود إلى المسم الوطنً األول.

 
   عضو المجلس الجماعً خلٌل بولحسنالسٌد 

بالرجوع للمبالغ الموزعة على الجمعٌات الرٌاضٌة، نجد عدة اختالالت وعدم خضوعها لمنطك تصنٌفات 
 413111لى أندٌة كرة المدم تم منح نفس المبلغ لصنفً هواة أ وهواة ب أال وهو األندٌة الرٌاضٌة، فباالطالع ع

درهم، أٌضا أندٌة األولمبٌن والمولودٌة فً صنف هواة أ تم منحها نفس المبلغ الممنوح لجمعٌة االتفاق صنف 
تنمالت ومصارٌف هذه ، كذلن نجد فرق كبٌر فً الدعم بٌن أندٌة المسم الشرفً األول وأندٌة الهواة ب رغم 3هواة 

 األخٌرة، لذلن أطلب رفع لٌمة دعم األندٌة المتواجدة فً صنف الهواة ب.
 183111وبالنسبة لرٌاضة كرة المدم المصغرة نجد الجمعٌة الرٌاضٌة سٌدي ٌوسف بن علً لد منحت مبلغ 

 درهم وهذا غٌر منطمً بالنظر إلى تواجدها فً المسم الثالث.
أما فٌما ٌتعلك برٌاضة كرة السلة نجد نادي الكوكب المراكشً الممارس فً الدرجة األولى منح مبلغ 

درهم رغم أن  2113111درهم فً حٌن تم دعم نادي هواة الكوكب المراكشً الممارس بمسم الهواة بمبلغ  8513111
 م فمط.دره 413111الفرق بٌن النادٌٌن درجة واحدة ونجد نادي الطالة منح مبلغ 

درهم فمط عكس  513111وفٌما ٌخص رٌاضة كرة الٌد نجد أندٌة تمارس فً المسم الوطنً األول منحت مبلغ 
 نفس المسم فً رٌاضة كرة السلة، إضافة إلى تواجد فوارق كبٌرة فً دعم أندٌة تمارس نفس الرٌاضة.

 
   عضو المجلس الجماعً دمحم االدرٌسًالسٌد 

ملٌون سنتٌم دعم ضئٌل، ألننا إن لم نمف مع  151كب المراكشً لكرة المدم بمبلغ أنا أرى أن دعم نادي الكو
ملٌون  211هذا النادي فً الظرف الحالً فسٌنزل حتى من المسم الثانً، لذلن ألترح رفع مبلغ دعم هذا النادي إلى 

 سنتٌم.
ٌة لكً ٌسهل علٌنا كنت أتمنى أن ٌضمن فً الالئحة المعروضة ممدار الدعم المطلوب من طرف كل جمع

 ممارنة هذا الدعم مع دعم السنة الماضٌة.
بالنسبة لرٌاضة كرة المدم، فمنح نفس المبلغ لكل من أندٌة الهواة أ والهواة ب مسألة غٌر منطمٌة لذلن 

 ألترح رفع مبلغ الدعم المخصص ألندٌة الهواة أ.
أما فٌما بخص رٌاضة كرة السلة، لدي مالحظة حول النادي الرٌاضً المراكشً المدٌنة حٌث فً الدورة 

درهم، هل هو  2113111االستثنائٌة السابمة وضع ضمن أندٌة المسم الثالث والٌوم نجده فً المسم الثانً ومنح مبلغ 
درهم فمط لذلن  413111ث وتم دعمها ب خطأ مطبعً؟ فً حٌن نجد أندٌة أخرى تمارس فً نمس المسم أي الثال

 ألترح رفع مبلغ دعم هذه األندٌة.
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   عضو المجلس الجماعً دمحم اٌت بوٌدوالسٌد  

تمرٌر اللجنة المختصة فً المستوى، والمجلس الحالً ٌحسب له دعم أندٌة لم تكن تمنح فً السابك بل حتى 
ق فً المبلغ الممنوح بٌن أندٌة تمارس نفس الرٌاضة راجع تمدٌم مبالغ دعم تفوق عدة مدن داخل المملكة، والفر

وبالنسبة لنادي الكوكب المراكشً لكرة المدم فهو لاطرة مدٌنة مراكش فً إلى المسم الذي ٌمارس فٌه كل نادي. 
هذه الرٌاضة ٌعٌش ظروفا جد صعبة لدرجة أننً سمعت أن العبً الفرٌك رفضوا ممارسة التدارٌب بسبب عدم 

ملٌون سنتٌم بٌمى مبلغ  151لى أجورهم، فرئٌس النادي شاب والمكتب المسٌر فً المستوى لكن مبلغ الحصول ع
 هزٌل لمساعدة هذا الفرٌك خاصة فً الظرف الحالً الذي ٌعٌشه.

 

   عضو المجلس الجماعً ي. عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

الكوكب المراكشً التً عرضت على لجنة لمد واكبت اجتماع اللجنة وسألت عن أسباب تأجٌل اتفالٌة نادي 
 االنتماء األولً رغم عدم أحمٌتها بالبث فٌها، فهذه اللجنة تختص فمط بالبث فً طلبات الجمعٌات الراغبة فً الدعم.

ملٌون وهً تمدم أبطاال للمدٌنة، كذلن  13وبالنسبة لرٌاضة السباحة فمن غٌر المعمول أن نمنح كافة أندٌتها 
 رٌاضة المالكمة. األمر فٌما ٌخص

 

   عضو المجلس الجماعً السعٌد اٌت المحجوبالسٌد 

السابك  بالنسبة لنادي الكوكب المراكشً لكرة المدم فالمجلس الجماعً لدم ٌد المساعدة للمكتب المدٌري
ارتكب خرولات ولم ٌمدم أوجه صرف الدعم الممدم له، والٌوم أتى مكتب جدٌد برئٌس شاب سندعمه بشروط كً ال 

 ٌرتكب نفس التجاوزات وٌعٌد االعتبار للمجلس الجماعً وأعضائه.
 

   عضو المجلس الجماعً دمحم اٌت الزاويالسٌد 

جماعً الدعم، لكن نادي الكوكب المراكشً هو أكبر  كافة األندٌة الرٌاضٌة المراكشٌة تستحك منا كمجلس
ملٌون  611نادي بالمدٌنة رغم الظروف التً ٌمر بها والتً نتحسر علٌها، فمد كنا ندعم هذا النادي العرٌك بمبلغ 

ملٌون سنتٌم وهو مبلغ غٌر كافً لكن ال بد لمسٌرٌه أن ٌلتزموا  211أو  151سنتٌم والٌوم لن ٌصعب علٌنا منحه 
المجلس بالصعود للمسم األول، ألن مدٌنة عالمٌة كمراكش تستحك ان تحظى بناد ٌنافس بالمسم الوطنً األول، مع 

 ونتمنى من المكتب المسٌر الجدٌد للنادي أن ٌكون فً مستوى التطلعات وفً أولوٌتها الصعود للمسم األول.
 

   عضو المجلس الجماعً عبد الغنً درٌوشالسٌد 

المجلس الجماعً كان ٌدعم نادي الكوكب المراكشً بمبلغ مرتفع ٌتماشى مع ما ٌحممه  المنطك ٌمول أن
النادي، لكن عٌن الصواب هو ما الترحته رئاسة المجلس والمكتب المسٌر، فعدم تحمٌك النادي لنتائج إٌجابٌة ال 

عً منحه وتجدٌد الشراكة ٌعنً عدم تمدٌم الدعم له فنادي الكوكب النادي األول على مستوى المدٌنة ومن الطبٌ
معه، وهذا الدعم هو رسالة للنادي أن المجلس الجماعً لم ٌتخلى عنه ولم ٌخضع الموضوع للحسابات الفارغة، 

 ملٌون سنتٌم على أساس إعداد شراكة وفك شروط محددة بمنطك رابح رابح. 151وبالتالً أؤٌد التراح منحه مبلغ 
 

   الجماعًعضو المجلس  عبد المجٌد بنانًالسٌد 

ملٌون سنتٌم مبلغ هزٌل لدعم نادي فً حجم الكوكب المراكشً الذي  151أضم صوتً للسٌد بوٌدو، فمبلغ 
ٌحتاج تنمالت بكافة ربوع المغرب، والملعب الكبٌر لمراكش ٌنهن مٌزانٌة النادي، كما أن هذا األخٌر لام بانتدابات 

 للٌل جدا.جدٌدة فً صفوفه، وبالتالً فالمبلغ الممترح لدعمه 
 

   رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

إذن وإن لم ٌتبك أي متدخل إضافً، سنمر الى عملٌة التصوٌت على النمطة وفك الئحة الجمعٌات واألندٌة 
درهم  135113111الرٌاضٌة المضمنة فً تمرٌر اللجنة مع إضافة نادي الكوكب المراكشً لكرة المدم بمبلغ دعم لدره 

على أساس إعداد اتفالٌة شراكة بأهداف وشروط محددة خالل  2119إلنماذ وضعٌة هذا النادي إلى غاٌة نهاٌة سنة 
 .2121سنة 
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   عضو المجلس الجماعً العربً بلمائدالسٌد 

مدٌد بالمناسبة سٌتم ترتنا هاته والتً وبه نكون لد انهٌنا المداوالت حول النمط المدرجة فً جدول اعمال دو

 حسب ممتضٌات المرار االتً: اشغالها

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

 جمللس مجاعة مراكش 2019 اكتوبريقضي بتنديد الدورة العادية لشهر 
 

 إُ رئٗاط دلماااط مجاعاااٛ وزاناااااااش
  ( بتٍفٗذ الكإٌُ التٍظٗى٘ 1224ٖٕلٕٗس  6)املٕافل  2325وَ رجب  12الصادر بتارٖذ  2.24.74بٍااااء عمٜ الظّري الشزٖف رقي

 وٍْ . 23املادٚ املتعمال باجلىاعات ٔال صٗىا  222.23رقي 

  ٔاٌتّت  23/22/1228جملمط مجاعٛ وزانش قد افتتحت بشهن قإٌٌ٘ بتارٖذ  1228 انتٕبزٔيٗح اُ الدٔرٚ العادٖٛ لشّز
 بعد وزٔر مخضٛ عشز ٖٕوا وتتالٗٛ . 27/22/1228ودتّا الكإٌٌٗٛ يف 

 لعدً جاِشٖٛ بعض الٍكط. 27/22/1228الصتحالٛ اصتهىاه التدأه يف الٍكط املتبكٗٛ يف الًٕٗ االخري وَ الدٔرٚ اٙ  ٔ ٌظازا 
 ٗح اُ المجَ الدائىٛ بصدد اصتهىاه حترضريِا لبعض الٍكط املدرجٛ يف جدٔه اعىاه الدٔرٚ املذنٕرٚ ٔي. 

 يلــي * * يقــرر ما

 : الفصل االول

( اياو متتانيت مه اياو انعمم وذنك ابتداء 1جملهس مجاعت مساكش ملدة سبعت ) 9102 اكتىبسديدد اجم اندوزة انعاديت نشهس 

. 9102 اكتىبس 90 االثننيمه يىو  
 : الفصل الثاني

 .9102 اكتىبس( مه 92) انتاسع وانعشسونيبدأ سسيان مفعىل هرا انقساز  ابتداء مه تازخيه اىل غايت 
 :الفصل الثالث

اجلدونت انصمنيت.اعي املقسز عقدها  يف اطاز جهساث اجملهس اجلماجلهست او  د حيدد مىع  
 :الفصل الرابع

قصد االخباز ونكم غايت مفيدة كما يعهق ويبهغ نهعمىو جبميع انىسائم انالشمت. مساكشيبهغ هرا انقساز  اىل  انسيد انىايل عامم عمانت 

 .................................حرر بمراكش فً 

 رئٌس مجلس جماعة مراكش
 دمحم العربً بلمائد                   

 

            

 

       

 

 
  المملكة المغربٌة

    وزارة الداخلٌة 
 والٌة جهة مراكش اسفً

 عمالة مراكش
 جماعة مراكش  

 المدٌرٌة العامة للمصالح
 لسم اعمال المجلس    
 منٌن وتتبع اعمال امجلسمصلحة ت

 عدد             

 مراكش فً


