
 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

 



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

 2016 ماي احملضر العام للدورة العادية لشهر

 للدورة االربعفهرست اجللسات 
 

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

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : األولىحافظة الجلسة  • 

 ة الزمنية افتتاحية والجدولكلمة  •

 

 01 - 04 
05 – 11 

 

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

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

 بالجماعات. 

 
 تم إطالع المجلس 

 
 

12 – 19 

2  

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

20 - 47 

3  

 . الربتغالية بورتو ومدينة مراكش مدينة  بيـن تعاون اتفاقية عىل املوافقة

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 
48 – 56 

4  

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

 الموافقة 

 

 
57 - 65 

 

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

 (مراكش عمالة عامل  الوايل السيد من قاساب واردة نقطة)                                                                      

 
 تم إحاطة المجلس 

 
66 – 76 

 

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

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

 
 الموافقة 

 

 
 

77 - 83   

 

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

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

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

  الموافقة 
 

84 - 91 

 
8 

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

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

 .جليز  مقاطعة تراب بنفوذ

 
 الموافقة 

 
  

92 - 100 

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

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

 .التهيئة طرق إلنجاز ستخصص جليز  مقاطعة تراب بنفوذ

 

 الموافقة 

 
 

101 - 108 

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

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

 

 الموافقة 
 

109 - 117 

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

 . جماعيالعام البامللك  M/11044العقاري 

 

 الموافقة 

 
 

118 - 126 

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

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

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

 

 الموافقة 

 
 

127- 141 

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

 . اإليجارية القيمة يف البث مع   الرتحيل عملية من املستفيدين

 

 الموافقة 

 

142 - 169 

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

 . منه املستفيدين

 

 الموافقة 

 

170 - 196   

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

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

 . 2016 بناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ عيل

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  

12/05/2016  

 

197 - 202 



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

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

 .املسجد بهذا يلحقان وساحة للوضوء كمرفق  جليز  بمقاطعة االزدهار

 

 الموافقة 

 

203 - 210   

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

 الموافقة 

 

211 - 219 

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

 .عيل بن يوسف سيدي الريايض املركب من املستخرج

 

 الموافقة 

 

220 - 238   

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

 . عيل بن يوسف سيدي الريايض املركب من املستخرج( الثاني

 

 الموافقة 

 

239 - 254 

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

 .املحمدي الحي التجاري باملركب

 

 الموافقة 

 

255 - 270 

 
21 

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

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

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

 بتفويــت  املتعلـق  التحمــالت  كنــاش  تعديــل  وكذا  املعـدل  التخصيـص  ضـوء  عىل  املذكـورة

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

 

 الموافقة 

 

 

 

271 - 280 

 
22 

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

 والرياضـة  الشـباب  ووزارة  مـراكش  ملدينـة  الجمـاعي  املجلـس  بيـن  رشاكة  باتفاقية   واملتعلق

 الخميس. باب املغطى املسبح وتنشيط تدبري حول للسباحة امللكية والجامعة

 

 الموافقة 

 

281 - 293 

 
 

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

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 االحاطة علما  •

 

 01 -  04 

05- 07 

08 -  10 
 
 
 
 
 

 
 

24 

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

 :ييل ما خالل من BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق

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

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

 

الموافقة على النظام 
 األساسي 

 
 

 
11 - 67 

 
 
25 

  الطاقية   للنجاعة  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال

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

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

 

تم تأجيل البث في 

جلسة النقطة إلى    

19/05/2016  

 
 
 
68 
  

 

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

 . واملصادقة للمناقشة مراكش، بعمالة  التقليدية الصناعة ومنتوج

 (شاكمر  عمالة عامل الوايل السيد من واردة نقطة)                                                           

 

 الموافقة 

 
 

69 - 115 

 
27 

 

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

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
30/05/2016  

 
116 –  124   



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 
 

 
15 

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

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

 . 2016 بناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ عيل

 
 

 الموافقة 

 

 
 

125 –  127 

 

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

 . بالجملة والفواكه

 

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

 
128 - 141 

 

35 
 

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

 الموافقة 
 

142 - 151   

 
28 

 الطـرق   حدود تخطيـط  موضوع االرضيتيـن  بالقطعتيـن  الخاصة  التعويض  مبالـ   عىل  املوافقة

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

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

 
 في البث تأجيل تم

جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
152 

 
29 

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

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

 .   تحناوت وطريق السادس محمد شارع

 

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

 
152   

 

30 
 

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

 . الشتوي بالحي  والرياضة الشبيبة

 

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

 
 
152 
 

 
31 

 

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

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

 
  في البث  تأجيل تم

دورة   إلى  النقطة
 الحقة 

 
 

153   

 
32 

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

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

 
 الموافقة 

 
154 –  161 

 

36-37 
 .املسلميـن االموات نقل مرفق تدبري مراكش جماعة مجلس اسرتجاع عىل املوافقة

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

 

األغلبية عدم توفر 
المطلقة المطلوبة 

 قانونيا 

 
162 - 175 

 
23 

 

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

 . االخرية املستجدات ضوء عىل )افلمار(

 
 

 تم إطالع المجلس 

 
 

176 - 209 

 
38 

 

 .2016 املالية السنة برسم امليزانية فصول بعض اعتمادات تحويل

 

 

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

 
 
210 

 

39 
 

 .2016 سنة برسم ياملدن املجتمع جمعيات مشاريع دعم
 

 الموافقة 
 

211 - 250 

 

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

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثالثةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 
 

05- 08 
 

 
 
 

 

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

 املواطنة  واملشاركة املحلية الحكامة مرشوع اطار

 
 الموافقة 

 

 
09 - 22 

 
 
 

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

 .مراكش جماعة  ومتقاعدي وظفيمل 

 

 
 الموافقة 

 
23 - 38 

 
43 

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

 الجماعة   ومتقاعدي  وأعوان  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  وجمعية  مراكش  ملدينة  الجماعي

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

 
 الموافقة 

 
39 – 40   

 
 

 

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

 . عيل بن يوسف وسيدي

 
 الموافقة 

 
41 – 72 



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

 
 

 

 

45 
 

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

 .الزهور

 

 
 الموافقة 

 
 

73 - 89 

 
 

46 

 

 

 .املستعملة السيارات بسوق كشك باستغالل متعلق التحمالت كناش يف البث
 

 الموافقة 
 

90 - 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
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   2016ماي  الدورة العادية لشهر                      مراكشلالمجلس الجماعي 

 علنية سةجل                                          

 2016 مايحمضر الدورة العادية لشهر 

  30/05/2016الرابعة بتاريخ اجللسـة 

 متديد الدورة إطاريف 
 

المتعلـق بالجماعات وكذا   113.14طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم  

لمجلس جماعة مراكش قد افتتحت بشكل    2016  مايالنظام الداخلي لمجلس الجماعة، وحيث ان الدورة العادية لشهر  

بتاريخ   القانونية في    05/05/2016قانوني  يوما متتالية دون ان    19/05/2016وانتهت مدتها  بعد مرور خمسة عشر 

يستنفذ المجلس دراسته كل النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة المذكورة، وتبعا لقرار التمديد الصادر عن رئيس  

  ماي  25بتاريخ    12197ي عدد  القاضي بتمديد الدورة، وتبعا إلرسالية السيد رئيس المجلس الجماع  المجلس الجماعي

مراكش    2016 لمدينة  الجماعي  المجلس  عقد  الزمنية،  بالجدولة  المرفق  بالتمديد  المجلس  اعضاء  اخبار  شأن  في 

الساعة العاشرة وخمسون دقيقة    لىع  2016  ماي  30يوم االثنين    رابعةبجلسة    2016  ماياشغال دورته العادية لشهر  

للم  صباحا الرسمية  الجلسات  بلقابقاعة  العربي  محمد  السيد  رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  الجماعي  د ئجلس 

السيد   وبمحضر  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  الفنامنطقة  الرئيس    رشيد صادقيرئيس  جامع  ممثال   الحضرية 

 ية بالوالية بالنيابة. يد المذكور موطاعي رئيس قسم الجماعات المحلللسيد الوالي عامل عمالة مراكش والس

 :     حضـر من  اطـر جماعة مراكش بصفة استشارية الســادة -

 للمصالح   العامالمدير  :  عبد الكريم الخطيب

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 اسبة رئيسة قسم الميزانية والمح  :   وفـاء منياتي 

 رئيس قسم المرافق الكبرى العمومية المحلية   :   عبد االله روحني 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية  :    محمد ارفا

 رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت :   خديجة العبيدي

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   الحسين الزواق

 د البشرية رئيس قسم الموار :   محمد بنيطو 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  العزيز االمريعبد 

 رئيس قسم التعمير واعداد التراب :   عادل الشراط 

 بالنيابة  رئيس قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل :   حسن وهبي  

 رئيسة مصلحة تنظيم جلسات المجلس :   سعيدة احميدي

 اللجن  رئيس مصلحة تنظيم اعمال :   رشيد البوزيتي 

 عن قسم اعمال المجلس  :   خليل موليح 

 عن قسم اعمال المجلس  :   سعد نجاي

  

 عضوا  86 :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا  86 :     عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

عضوا63 :       عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

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

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3
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 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4
 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش يناداملموالي احلسن  6

 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خذجية الفضي 7

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 8

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9

 ة مراكشجملس مجاعالنائب العاشر لرئيس  مجال الدين العكرود 10

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 11
 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 12

 

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 14

 "          "          " توفيق بلوجور 15
 "          "      "     اهلادي ويسالتعبد  16
 "          "          " عادل املتصدق 17

 "          "          " عبد اهلادي فاري 18
 "          "          " حممد الزراف 19

 "          "          " عبد االله الغلف 20
 "  "          "         امينة العمراني االدريسي 21
 "          "          " لشافقيعبد الواحد ا 22
 "          "          " امحد حمفوظ 23

 ""          "          " عدنان بن عبد اهلل 24

 "          "          " خليل بوحلسن 25

 "          "          " محيد خورزك 26

 "          "          " حممد بنبال 27

"          "     "      أمحد عبيلة 28  

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 29

 "          "          " حسن بباوي 30

 "          "          " إشراق البويسفي 31

 "          "          " مريم خاي 32
 "          "          " عبد العزيز مروان 33
"          "   "        السعيد ايت احملجوب 34  
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 "          "          " عبد اجمليد بناني 35

 "          "          " حممد احلر 36
 "          "          " رشيد التمادلي 37

 "          "          " حممد بنلعروسي 38

 "          "          " حممد باقة 39

"        "          "   املصطفى الوجداني 40  

 "          "          " عبد الصمد العكاري 41
 "          "          " ابراهيم بوحنش 42
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 43

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 44

"          "   "        احلسني نوار 45  

 "          "          " نسعودعبد اجلليل ب 46
 "          "          " يوسف بن الزاهر 47

 "          "          " حسن اهلواري 48
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 49

 "          "          " ثورية بوعباد 50

 "          "          " طوباموالي البشري  51

 "          "          " يوشغين درعبد ال 52

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 53

 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 54

 "          "          " حفيظة جمدار 55

 "          "          " امساعيل امغاري 56

 "          "          " حممد ايت الزاوي 57

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 58

 "          "          " حليمة باحممد 59

 "          "          " حممد بوغربال 60

 "          "          " فاطمة ملكهون 61

 "          "          " أمحاد أطرحي 62
 "          "          " جويدة العويدي 63
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 ال احد  :    عضـاء الغائبيــن بعـــذراأل  عـدد  -
 

 عضـوا    23 :        عـدد  األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -

 
 النائب الثامنة لرئيس جملس مجاعة مراكش أمال ميصرة 1

 عضو اجمللس اجلماعي عبد اهلل األمكاري 2
 "          "          " الرمحان وافاعبد  3

 "          "          " سفيان بنخاليت 4
 "          "          " حياة املشفوع 5

 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 6

 "          "          " عبد الصمد العمراني 7

 "          "          " حممد ايت بويدو 8
 "          "          " حممد لكبار 9
"          "       "    زكية ملريين 10  

 "          "          " حبيبة الكرشال 11

 "          "          " عبد العزيز البنني 12

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 13

""          "           محيد الشهواني 14  

 "          "          " املصطفى الشهواني 15

 "          "          " يالدريسحممد ا 16

 "          "          " عفيفة الزجناري 17

 "          "          " جنيب رفوش 18
 "          "          " سعيدة ساللة 19

 "          "          " حممد نكيل 20

 "          "          " خليفة الشحيمي 21
"          "         "  عبد اللطيف أبدوح 22  
 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 23

 

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

 الرحيم بسم هللا الرحمان 

 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة و السيدات األعضاء المحترمين 

 طر االدارة الجماعية دة أالسا

 أيها الحضور الكريم

العادية  دورتنا  أشغال  جلستها    هاته   نستأنف  التمديد في  اطار  في  النقط   الرابعة    المتبقية   لدراسة 

 المدرجة بالجدولة الزمنية وهي على الشكل التالي:
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 تمديد اليف اطار  2016ماي  30ريخ بتا ملدينة مراكش  يللمجلس اجلماع  2016ماي لدورة العادية لشهر ا جللسة زمنيةالدولة  اجل

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجلسة 
 الرابعة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االثنينيوم 

30/05/2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
الساعة العاشرة  
صباحا بقاعة  
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
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استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة للتنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت 
 من خالل ما يلي: BHNSات خدمة عالية ذ
 . BHNSلتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  من رأمسال شركة التنمية احمللية الرفعاملوافقة على *
التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة ادخال جهة مراكش اسفي كشريك جديد يف شركة *

 . BHNSعالية 
التنمية احمللية لتدبري النقل احلضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية الساسي للشركة تعديل النظام ا*

BHNS.  
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املسماة "حاضرة  استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية احمللية للنجاعة الطاقية
 يلي:لتدبري مرفق االنارة العمومية من خالل ما  االنوار"
o حاضرة االنوار" الدراسة واملوافقة على النظام االساسي لشركة التنمية احمللية". 
o  اطالع اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على الوثائق التدبريية والتنظيمية والتعاقدية لشركة التنمية

 احمللية "حاضرة االنوار".

 

 
 

27 

 

 .بعرصـة املعـاش على طبقاتالبث يف طريقة تدبري مرفق موقف السيارات املبين 
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  اتفاقية شراكة بني مجاعة مراكش ووزارة الثقافة لتجهيز اخلزانات البلدية.الدراسة واملوافقة على 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 محمد العربي بلقائد                 
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 :(2016/ 05/ 30)جلسة تاريخ   2016لشهر ماي  من جدول اعمال الدورة العادية   النقطة الرابعة والعشرون

طريق    عن  النقل  لتدبير  املحلية  للتنمية  شركة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال 

 : من خالل ما يلي BHNSحافالت ذات خدمة عالية 

 . BHNSيق حافالت ذات خدمة عالية الدراسة واملوافقة على النظام االساسي لشركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طر ▪
 . BHNSمن رأمسال شركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  الرفعاملوافقة على  ▪
التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية ادخال جهة مراكش اسفي كشريك جديد يف شركة  ▪

BHNS. 
 . BHNSالتنمية احمللية لتدبري النقل احلضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية للشركة تعديل النظام االساسي  ▪

 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

النظام االساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير النقل عن طريق حافالت  سبق ان ابدينا الموافقة على  

عالية   خدمة  الجلسة    BHNSذات  المنعخالل  بتاريخ  الثانية  معلقة    2016ماي    12قدة  نقط  ثالثة  وبقيت 

 سنتداول بشأنها اليوم وهي كاالتي: 

 . BHNSيق حافالت ذات خدمة عالية من رأمسال شركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طر الرفعاملوافقة على  ▪
عالية  قل عن طريق حافالت ذات خدمةالتنمية احمللية لتدبري النادخال جهة مراكش اسفي كشريك جديد يف شركة  ▪

BHNS. 
 . BHNSالتنمية احمللية لتدبري النقل احلضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية تعديل النظام االساسي للشركة  ▪

 

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

اللجنةالعام   أعدته  وال  الذي  المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجة  مع  المشترك  اجتماعها    برمجة في 

 . 24رقم   بخصوص النقطة

 

 السيد ابراهيم بوحنش 
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 .  25  – 42النقطتان ذات الرقمين:                                                                                       المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

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

 الجلسة االولى 

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

المع النقط  نوعية  و  لطبيعة  المكلفة وبالنظر  اللجنة  اجتمعت  للدراسة  والخدما  روضة  العمومية  ت  بالمرافق 

ترأس اجتماع مشترك  في  والبرمجة  المالية  بالميزانية والشؤون  المكلفة  ابراهيم  ـواللجنة  السيدين  كل من  ه 

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

 : محمد الخامس، وذلك لتدارس النقطتين االتيتين  الكبرى بالقصر البلدي شارع االجتماعات

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

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

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

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

  تعديل النظام االساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير النقل الحضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  ▪
BHNS 

 

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

o  التنمية المحلية "حاضرة االنوارالدراسة والموافقة على النظام االساسي لشركة " 
o   اطالع المجلس الجماعي لمدية مراكش على الوثائق التدبيرية والتنظيمية والتعاقدية لشركة التنمية المحلية

 . االنوار " " حاضرة 
 

 حضر االجتماع  من اعضاء اللجنتين الســــادة :  -

 المغراوي حفيظة مجدار، عبد الرحيم الفيرامي، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاري، موالي عبد الحفيظ    
  

  :  شارك في االجتماع من اعضاء المجلـــس الســـادة -

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

   : ادة بصفة استشارية  الســـ ـةـــر الجماعــرك من اطكما شــا -

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

 

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

بتدارس كل نقطة مدرجة في جدول اعمال اللجنة على حدة حسب   كذاالجلسة بالتعاون بين رئيسي اللجنتين من جهة و

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

 :  من خالل ما يلـــي  BHNSت خدمة عالية طريق حافالت ذا

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

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

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

النق ▪ لتدبير  المحلية  التنمية  النظام االساسي لشركة  ل الحضري عن طريق حافالت ذات تعديل 
 BHNS خدمة عالية 

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

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

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

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

جد تدخل  في  اللجنة  اعمال  التأسيسول  مسطرة  اطار  دراسة  في  تتطلب  والتي  التأسيس  بعد  وشاملة   وما    معمقة 

 لجماعي. لتحضيرها للجمع العام للمجلس ا

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

واالدا القانوني  بالمسار  بدوره  ذكر  في  الذي  المضمنة  التفويض  لمسطرة  تبعا  الشركة،  تأسيس  به ملف  مر  الذي  ري 

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

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

القانونية   االحتياطات  جميع  اتخاذ  تم  انه  المصلحة  رئيس  السيد  اوضح  االساسي،  النظام  اعداد  سياق  وفي 

غة النظام االساسي للشركة وفق مقاربة تشاركية، تنسيقية وتشاورية مع ذوي االختصاص والتدابير الالزمة في صيا 

اء فيها اثن روع وذلك تفاديا للثغرات التي تم الوقوع  شالمركز الجهوي لالستثمارات الذي ساهم في تهيئ هذا المومنهم   

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

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

 لغرض، المقر و المدة  الشكل، التسمية، ا : الباب االول

 راس المال، الحصص واالسهم :  الباب الثاني 

 ادارة الشركة  : الباب الثالث 

 الحسابات مراقبو  : الباب الرابع 

 الجمعيات العامة  : الباب الخامس 

 اعالم المساهمين  : الباب السادس 

 السنة المالية، القوائم التركيبية، االرباح  : الباب السابع 

  منازعات لحل، التصفية، الا : الباب الثامن 
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اعي المكلف  ولمعرفة رأي الجهاز المدبر، اعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد نائب رئيس المجلس الجم    

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

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

المجلس من خالل التعجيل بإخراج المشروع لحيز الوجود وانتقاء مشاريع حديثة تساير التطور التكنولوجي ومصاحبة 

التكنولوجمشروعا متميزا يبصم على جيل جديد  للبيئة باعتماد طاقة كهربائية نظيفة الشيء الذي سيجعل منه   يا  من 

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

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

 شركة.  التنمية المحلية والذي سيفرض الرفع من رأسمال ال

قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية ليستعرض مكونات المشروع    سياق متصل، تدخل السيد رئيسوفي  

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

 او من الناحية المؤسساتية والمالية.  

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

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

 لحيز الوجود بتسريع وثيرة االنجاز والتأسيس. 

ال  البعد  استحضار  يتطلب  الجهة كشريك  طبيعادخال  النقل  جهوي في  في  المشروع سواء  هذا  تأسيس  ة 

 الحضري او بين المدن في اطار الجهة في مراحل الحقة.

 اهمية استحضار وادماج البعد البيئي في انجاز هذا المشروع .  

 التحفظ على التسمية المقترحة لعدم تجانس جزئيها الالتيني والعربي .  

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

عل االطالع  وبعد  الشركة،  أتأسيس  االساسي،  النظام  ومضمون  محتوى  مسطرة ى  على   موافقتها  اللجنة  بدت 

 يلي:   استكمال اجراءات التأسيس من خالل ما

 الموافقة على النظام االساسي للشركة على اساس تغيير تسميتها.  ➢

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

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

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

 المجلس في الموضوع. 

مكانية تقديم مقترحات اضافية تخص النظام االساسي للشركة عند ظهور اي مستجد، يعرض على  ا ➢

 انظار المجلس في جلسته العامة للتداول.  

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 والبرمجةنائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية   رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد     

على    وافقنامن جديد أقول أن هذا الموضوع هو ذو أهمية كبرى بالنسبة للمدينة، وقد سبق لنا أن  

في الجلسة الثانية من    األساسي  ا وعلى نظامه  عن طريق الشركة في دورة سابقة   هذا المرفق وتدبير  احداث  

الد فقط  ورةهذه  من  تأجل  ،  الرفع  معها    مال رأسالموضوع  نناقش  كنا  حيث  الجهة،  مع  االتفاق  خالل  من 

تفيد    كمؤسسة كبيرة لكي تكون شريكا معنا وأبدت موافقتها على ذلك، و توصلنا بمراسلة السيد رئيس الجهة 

 مايلي: 

الحضري    النقل  بير مرفقعلق بشركة التنمية المحلية لتد"عالقة بالموضوع المشار اليه أعاله والمت  

التنمية   في  ومساهمته  للمواطن  اليومية  بالحياة  الوطيد  الرتباطه  القطاع  ألهمية  ونظرا  حضري،  البي  و 

لمجال الترابي للجهة، يشرفني أن أخبركم أن مجلس جهة مراكش اسفي ال يسعه اال أن ينخرط  لاالقتصادية  

   "  %35في رأسمال الشركة بنسبة    في هذا المشروع الهام وذلك من خالل عزمه المساهمة

بالرفع من رأسمال الشركةبخصوص   المقرر    مشروع  ، فانالنقطة المعروضة علينا االن والمتعلقة 

بالموافقةصوت  نالذي س يتعلق  الرفع من  عليه  على 

BHNS

1.000.000,0065% 

%1.000.000,0065 رأسمال المحدد في السابق في الوبالتالي أصبح 

 . عليه سنعرضه للتداول والتصويتي ، هذا هو المقرر الذ

 الكلمة للسيد كاتب المجلس للتصويت. 

 عضو المجلس الجماعي السيد أحمد عبيلة

 أال يمكن التدخل بخصوص هذه النقطة ؟ 

 كاتب المجلس  السيد خالد الفتاوي

   . يجب أن نكمل التصويت

 عضو المجلس الجماعي السيد أحمد عبيلة

 أن يسجل بأن هذه النقطة تمت بدون مناقشة.  لالسيد العامأطلب من السيد ممثل 
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 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

 ب : والية و هي المتعلقة ونمر الى النقطة الم جميعا،أشكركم 

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

 . BHNS عالية
 

كمساهم في رأسمال الشركة  فبناء على الرفع من رأس المال سنوافق على ادخال جهة مراكش اسفي  

 هي على الشكل التالي: و كما هي معروضة عليكم   ستصبح التركيبة المالية وبالتالي %35بنسبة  

 أي مليون درهم التي سبق لنا أن وضعناها في رأس المال. %65 مراكش: جماعة   

 درهم ، 538.461.53  حصتهاكون تو بالتالي س   %35  اسفي:جهة مراكش  

ال سيجعل  درهم، وعليه فمن الطبيعي أن الرفع من رأس الم  1.538.461.53  وبالتالي فالمبلغ سيصبح هو 

 قريبا. الجهة تأخذ حقها المتمثل في الثلث ت

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة  

 عضو المجلس الجماعي السيد أحمد عبيلة

رد   و  فقد  اللجنة،  تقرير  في  جاء  ما  تهم  مالحظات  شركةلدي  التقرير  هذا  المحلية    التنمية   في 
 المضافة ؟  تها م "أفلمار" وأتساءل ماذا وقع لهذه الشركة ؟ وماهي قي 

جاء في التقرير كذلك مشروع الجيل الجديد في التكنلوجيا وهي وحيدة على الصعيد المغربي وأتساءل  

 لوجيا الجديدة . وهل فكرتم جيدا في الصيانة و توابع التكن

ش الجهة  المدار  كون  داخل  النقل  توسيع  ذلك  شأن  من  ألن  له،  نصفق  أمر  هو  الموضوع  في  ريك 

 هنا هي الموارد البشرية، لذلك أتساءل هل فكرتم فيها ؟  الغائبةحلقة الحضري، لكن ال

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الغني الدريوش

األ  من  مجموعة  وهناك  أهميته،  على  نختلف  ال  و  هو ضخم  المشروع  هذا  في  ان  تكتب  التي  مور 
لس مجموعة من األسئلة و أن يتم  الجرائد ونحن ال نتوفر على أجوبة لها، لذلك فمن الجيد أن تطرح في المج

ا نعرف  ال  لكننا  الجهة  عن  الحديث  تم  فمثال  عليها،  يدخلها  الجواب  المجلس  جعلت  التي  المباشرة  ألسباب 
أم البد من أن يصوت مجلس الجهة على مقرر    كشريك، فهل يكفي أن يتوصل المجلس برسالة من رئيسها 

ا الموضوع هل سيتم البحث عن شركاء آخرون ؟  بهذا الخصوص، و اذا لم يصوت مجلس الجهة على هذ
كما أنه ال يحضر أشغال اللجنة سوى عضوين أو ثالثة و في  وبالتالي هناك مجموعة من األسئلة التي تطرح،  

 يتطلب أن نناقشه بعناية وأن يخصص له الوقت الكافي. المجلس نمر الى التصويت، فهذا الملف  

 يعضو المجلس الجماع السيد خليل بولحسن

هو   كذلك  النظيفة،  الطاقات  يخص  فيما  الدولي  التوجه  مع  ينسجم  نوعي  مشروع  أمام  اليوم  اننا 
يتبوأ المرتبة األولى افريقيا، وبالتالي أنه سابقة و  اليوم أن نتحدث عنه على  فالجهة كانت    مشروع يمكننا 

ن  االنخراط من منطلق أوهي مشكورة على هذا    %35ذكية في االنخراط مع المجلس في هذا المشروع بنسبة  
هذا المشروع يستحق ذلك و ألن مدينة مراكش هي اآلن مدينة الريادة والثورة في التنمية ومدينة عالمية،  

الجلسة السابقة، لذلك فأنا أرى أن أي كالم اضافي هو  وبالتالي فقد استفضنا في مناقشة هذا المشروع في  
 الموضوع هو من باب المزايدة.   تنا لهذا ، ومناقش همن قبيل المزايدة، فالمجلس قال كلمت 
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 عضو المجلس الجماعي الحر السيد محمد 

 ضخم فسأحاول أن يكون تدخلي عبارة عن أسئلة. موضوع بما أن دقيقة ال تكفي لمناقشة  

أن الجهة ال تتوفر على اختصاص النقل الحضري داخل المدن، و أتمنى أن تشرحوا    ان ما أعرفه هو 

 االختصاص ؟  لي هل فعال لديها هذا

بالنسبة للتركيبة المالية ال أعرف من أين ستأتي الجماعة بحصتها؟ هل من خانة الحاضرة المتجددة؟  

 أم من شيء آخر؟ 

تصميم   الحضريان  من    يوصي   PDUالتنقالت  أقل  تكون  أال  يجب  الحافالت  وأسأل    12بأن  مترا، 

 متر؟   12كثر من السيد الرئيس بما أنه اطلع على هذه الحافالت هل هي أقل أم أ

هذه   فان  "مرجان"،  و  ايزيكي"  "دوار  أحياء  في  الصغيرة  الحافالت  استقبال  مراكز  يخص  فيما 

المخصصة لهذه المحطات    االعتماداتن مآل  أتساءل ع  فاني   الحافالت الصغيرة سيقف في المحطة الصغيرة 

لب منكم أن تنيرونا بخصوص  الصغيرة؟ فبحسب علمي فإنها ماتزال في الميزانية و يجب أن تصرف، لذلك نط

 هذه المواضيع. 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

قتها مباشرة بدون أية دراسة  بخصوص موضوع الجهة فقد ناقشناه، و ال يمكن للجهة أن تعطي مواف

اإلبداع و ليس فقط  أو استشارة، فهذا الموضوع طرحناه أثناء التأسيس مع ممثلي الجهة، فاليوم نحن نقوم ب

ا، قد نخطأ  التدبير العادي، ففي كل المواضيع حاول أن نبدع مناهج وأساليب وطرق لتنمية مدننا وتنمية جهتن

اتنا مقدسة بل هي قابلة للمراجعة، فنحن اليوم نؤسس لطريقة التقدم  جدال ويمكن أن نصحح، فليست كل مقرر

يقة القديمة واللجوء الى الحافالت ذات الخدمة العالية  ا الطرأوقفن  BHNSالى األمام، وطبعا بالنسبة لموضوع  

بالكهرباء،  تعمل  التي  للبيئة  الموضو  والصديقة  المغرب خاصة، وهذا  افريقيا عامة وفي  ع  وهذه سابقة في 

 يشجع عليه الجميع فنحن كلنا كمجلس نعمل لهذه المدينة الجميلة التي يسعد بها قاطنوها و كذا زائروها. 

، وحتى وزارة الداخلية تفكر ويمكن أن تدخل كشريك و يمكن أن  هناك نقاش  كانى الجهة  على مستو

الحافالت تأخرت ويجب أن نأتي بها  ، فاليوم نحن بصدد التأسيس ألن هذه  الشركة  نعيد النظر في رأس المال 

الملك مع هذه    "، أما فيما يخص طول هذه الحافالت فان االتفاق الذي وقع أمام جاللة22  كوبقبل انعقاد " 

مترا، فهذا   18" ستزودنا بالحافالت ذات   22مترا وبعد "كوب  12الشركة فإنها ستزودنا أوال بالحافالت ذات  

الستثمارات الطاقية وهي مؤسسة عمومية وتشتغل عليه على أعلى  الموضوع تقوده بالخصوص مؤسسة ا

 .تم التوقيع عليه أمام جاللة الملكفقد  مستوى، وكما تعلمون 

لكن نحن قمنا   فيه  بدأوا  به ولكن من سبقونا هم من  قام  التأسيس لموضوع لسنا من  فنحن بصدد 

لى هذا النموذج،  فليست جهة معينة هي من  بتطويره لكي يكون في مستوى يليق بمدينتنا والكل كلها تصبوا ا

خلفيات، وأكثر    قامت بهذا الموضوع و انما مجلس مدينة مراكش ويجب أن ننظر الى هذا الموضوع بدون

المغرب وستبدأ  فإنها ستستقر في  لالتفاقية  انما ووفقا  الحافالت و  ببيع  فقط  تقوم  لن  الشركة  فان  هذا  من 

ابإ الحافالت  من  النوع  هذا  فهذا  نتاج  المغرب،  خالل  من  كذلك  اوروبا  و  افريقيا  الى  بتصديرها  ستقوم  لتي 

ه ومن حق أعضاء المجلس معرفة ما يقع في هذه  منتوج عظيم جدا وسيقدم خدمة عالية، فكل هذا نتدارس

نما الى مجلس  او هيئة و  المشاريع التي تتم في المدينة، و كونوا على يقين بأن هذا لن ينسب الى شخص أ

 مراكش.   مدينة
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بالنسب التي سبقنا    ادخال  وعليه، فان المقرر يهم الموافقة على جهة مراكش اسفي كمساهم جديد 

و هي   اليها  بتنظيم  للجهة، ألن  %35للمجلس و%65وأشرنا  الخاصة  المحلية  المقتضيات  التنمية  شركات 

، لذلك اختارت الجهة  %34خول بأقل من  دال يسمح للمؤسسات العمومية بالعلى مستوى القانون التنظيمي  

    الجهوية اليوم هي متقدمة وستمنحها صالحيات   نمط  وبالنسبة لنا ليس من السهل أن توافق الجهة، و ،35%

القطا من  العديد  بتسيير  تقوم  لكي  في  مركزية  جدا  متقدمة  يعد خطوة  كشريك  معنا  فدخولها  وبالتالي  عات، 

 مجال الشراكة. 

 . اذا لم يكن هناك اي تدخل اضافي ويتاذن نمر الى التص 

 ) نقطة نظام (  عضو المجلس الجماعي  السيد عبد الفتاح رزكي 

 السابق.   امتناعي فيض، لذلك اسحب أشكر السيد الرئيس على هذا الشرح المست

 ) نقطة نظام (  عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

أحملك سيدي الرئيس المسؤولية  وألتمس منك أال تسمح بالمزايدات أو التجريح أثناء تدخل بعض   

هو أنه لم يتركنا نناقش  األعضاء، فنحن لسنا هنا للمزايدة وانما للمناقشة، فالخطأ الذي ارتكبه السيد الرئيس  

ف امتناعه  رزكي  الفتاح  عبد  المحترم  العضو  السيد  سحب  وكما  يقنعنا،  ألنه  لكي  امتناعي،  أسحب  أيضا  أنا 

وحسب تدخلك السيد الرئيس أقنعتنا بأننا يجب أن نصوت على هذا المشروع، لذلك ألتمس منك أال يتم تسبيق  

 ، ونحن مع جميع المشاريع التي فيها منفعة لهذا البلد. التصويت على النقاش، اذ يجب أن نناقش ثم نصوت

محمد الحر و لم يجب عليها السيد الرئيس وتتعلق ببعض  هناك نقطة أثارها السيد العضو المحترم  

 المبالغ المرصودة في الميزانية لبعض محطات وقوف الحافالت أتساءل عن مصيرها ؟   

 مراكشلاعي رئيس المجلس الجم السيد محمد العربي بلقائد

اطار مؤسساتي يدعم هذا النوع من المشاريع من    بالنسبة لموضوع مالية هذه الحافالت، فان هناك  

خالل حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى "صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين 

بالصرف يمكن االستفادة من عروض  FARTالمدن"   كآمر  الداخلية  المقدمة،تتكلف به وزارة  يدعم    فهو   ه 

لدعمنا في هذا المجال، فنحن ال نتوفر على المال لكنهم مستعدون    النقل الحضري بصفة عامة وهم مستعدون 

لكي يدعم هذا الصندوق مدينة مراكش في موضوع هذه الحافالت، فهذا هو المنطلق الذي اعتمدنا عليه منذ  

 البداية . 

، الموضوع  هذا  حول  النقاش  استنفاذ  التصويت   بعد  على  أعرض  جهة    فاني  ادخال  على  الموافقة 

ي كمساهم جديد في رأسمال شركة التنمية المحلية لتدبير النقل العمومي عن طريق حافالت ذات  مراكش اسف 

عالية   في    BHNSخدمة  بنسبة    1.538.461,53المحدد  تتوفر    %  35درهم   ان  على  الشركة  رأسمال  من 

 . رأسمال  ذا المن ه % 65جماعة مراكش على نسبة  

 درهم   1.000.000,00 %65 مجاعة مراكش

 درهم   538.461,53 %35 مراكش اسفي جهة  
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

وعلى   األفكار  على  منفتحون  الجميع،  على  منفتحون  فنحن  قلت  وكما  تجاوبكم،  على  أشكركم 
السيد   اليه  بما أشار  التذكير  أريد  أدنى شك، كما  فيه  التجارب والخبرات فهذا ليس  تبادل  االقتراحات وعلى 

اال  ال المحترمين  األعضاء  من  وألتمس  الوجداني  المصطفى  المحترم  مزايداعضو  هناك  يجيب    تتكون  وأال 
المواضيع   في  المتقدم  الوعي  فيكم  أقدر  فأنا  لذلك  التساؤالت،  عن  ستجيب  فالرئاسة  بعضا،  بعضهم 

في طبيعي  أمر  هذا  و  العادي  التدبير  على  فلنختلف  مراكش،  لمدينة  بالنسبة    الديمقراطيات،   االستراتيجية 
ري الذي سيكون هو النموذج األول في  األمور االستراتيجية المتعلقة بالنقل الحض  فالمشروع المقدم هو من

  بشراكة وتتبع وتنسيق   المغرب، وكذلك فيما يتعلق باإلنارة العمومية فانه بعد سنة سيكون نموذجا متطورا 
حثيث،   بشكل  الوزارة  قبل  المواضي  والتداول من  االستراتيجية  في هذه  والمعلومة  ع  االطالع  باب  من  يكون 

لمحترمين سواء في الجلسة أو خارجها أو حتى في مكتبي أن يطلعوا  وهذا حق للجميع، و يمكن لألعضاء ا
 عرفوا عن هذا الموضوع.توي

 من جدول اعمال دورتنا هاته وتتعلق بما يلي:     24نمر االن للشق الرابع من النقطة 

  التنمية املحلية لتدبير النقل الحضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية ساس ي للشركة تعديل النظام اال  ▪

BHNS . 

الجهة اشراك  المشروع  ان  مما  تيق  في  األساسي  النظام  في  اليه  االشارة  ألنه   يتطلبضي    تعديله 

مضمون    يتضمن  شمل  فالتعديل  أنظاركم،  على  معروضة  وهي  بسيطة  هي  التعديالت  فهذه  الجماعة،  فقط 

 .  لفصل الثاني  ا

على أنه " يتمثل غرض الشركة في تحقيق جميع العمليات المتعلقة بتدبير النقل    ينص  فهذا الفصل 

  لحضري و البين الحضري" في تدبير النقل العمومي ا  الحضري العالي الجودة " و التعديل ينص على " ... 

فهذه   وبالتالي  الجهة،  مستوى  على  النقل  لتطوير  ستدخل  الجهة  على  ألن  جدا  مهما  مرفقا  ستدبر  الشركة 

 مستوى الجهة. 

على   ينص  األصلي  فالنص  بالمرفق،  المتعلقة  والتجهيزات  الحافالت  شراء  فيهم  الثاني  التعديل  أما 

بالن المتعلقة  التجهيزات  جميع  وتدبير  التجهيزات  "بناء  جميع  وتدبير  "بناء  فهو  التعديل  أما  العمومي،  قل 

 ن الحضري" حتى تكون الجهة داخلة في الموضوع. بي ال المتعلقة بالنقل العمومي

سيكون هناك    12بما أن الجهة أصبحت شريكا في المشروع، فانه فيما يتعلق بمجلس االدارة المادة  و

 بالمجلس االداري للشركة ". تعديل وهو " يخصص مقعدان لجهة مراكش اسفي 

لجماعة و الجهة أو أي شريك آخر محتمل  كذلك هناك تعديل فيما يتعلق بالتعديالت البسيطة فيما بين ا

خ من  الداخلية  البسيطة  كوزارة  التعديالت  لعرض  تفاديا  للمساهمين،  االستثنائي  العام  للجمع  التفويض  الل 

الحضري " و البين الحضري " على المجلس، فهذا الجمع سيقوم بالتعديالت التي ستهم النظام    المتعلقة ب" 

المحلية  التنمية  لشركة  خدمة     األساسي  ذات  حافالت  طريق  عن  حضري  والبين  الحضري  العمومي  النقل 

رقم   للقانون  طبقا  القانون   95-17عالية  المقتضيات  تطبيق  باستثناء  المساهمة  بشركات  في  المتعلق  ية 

 الموضوع المنصوص عليها صراحة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 

ئمة وللتكيف  المفي النظام األساسي، وهي تعديالت تقنية للاذن هذه هي المواد التي سيشملها التعديل  

  من خالل مساهمة الجهة في هذا األمر، لذلك اذا سمحتم سنصوت على هذا الموضوع ، وأريد   المستجدمع  

التأكيد فيما يتعلق بالشركة أن األمر ال يتعلق بالتدبير المفوض، وانما شركة ستدبر مرفقا على أن تعمل بشكل  

،  الموضوع  كون حازمين في المتابعة وغيرها، وقد أخذنا بعين االعتبار كل ما يلزم بخصوص هذ جيد وأن ن

انما كانت معنا   العملية، والتجربة السابقة  الذين عملوا مع   DGCLو  SIEفنحن لم نكن وحدنا و  نا في هذه 

 جعلتنا نضبط عملنا بشكل أكبر فيما يتعلق بالصيانة و المتابعة و التدبير. 



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

25 
 

 

ا التصويتستنفابعد  على  أعرض  فاني  النقطة،  هذه  حول  النقاش  النظام    ذ  في  المقترحة  االضافات 

للمساهمين للقيام بجميع التعديالت    ي االساسي التي اشرت اليها وكذا مسطرة التفويض للجمع العام االستثنائ 

البين احض النقل العمومي  لتدبير  التنمية المحلية  ري عن طريق حافالت  التي ستهم النظام االساسي لشركة 

باستثناء تطبيق المقتضيات    المساهمة    بشركات      المتعلق  17-95  لقانون رقمطبقا    BHNSذات خدمة عالية  

 القانونية في الموضوع المنصوص عليها صراحة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 
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 :(2016/ 05/ 30)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي    والعشرون  الخامسة النقطة 

  استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية للنجاعة الطاقية املسماة 

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

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

 االنوار". "حاضرة

 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

 

الل بالمرافق العمومية والكلمة للسيد ابراهيم بوحنش رئيس  المكلفة  تالوة نص  الخدمات لجنة 

في اجتماعها المشترك مع اللجة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية    الذي أعدته اللجنةالعام  التقرير  

 . 25رقم  النقطة  صوصبخ  والبرمجة

 

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

 بالمرافق العمومية والخدمات  ن اللجنة المكلفةاجتماع  مشترك بي
 واللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 الجلسة االولى 

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

اللجن اجتمعت  للدراسة  المعروضة  النقط  نوعية  و  لطبيعة  والخدمات  وبالنظر  العمومية  بالمرافق  المكلفة  ة 

بالميز المكلفة  ترأسواللجنة  اجتماع مشترك  في  والبرمجة  المالية  ابراهيم    هـانية والشؤون  السيدين  كل من 

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

 : محمد الخامس، وذلك لتدارس النقطتين االتيتين  عاالجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شار

استكمال االجراءات القانونية واالدارية المتعلقة بتأسيس شركة التنمية المحلية لتدبير النقل عن طريق   .26
 من خالل ما يلـــي :  BHNSحافالت ذات خدمة عالية 

لنقل عن طريق حافالت ذات خدمة  الدراسة والموافقة على النظام االساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير ا ▪
 BHNS عالية 

النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  الموا ▪ لتدبير  المحلية  التنمية  الرفع من رأسمال شركة  فقة على 
BHNS 

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

  ضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية التنمية المحلية لتدبير النقل الح  االساسي لشركةتعديل النظام   ▪
BHNS 

 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية المتعلقة بتأسيس شركة التنمية المحلية للنجاعة الطاقية المسماة   .27
 " حاضرة االنوار " لتدبير مرفق االنارة العمومية من خالل ما يلي : 

o التنمية المحلية "حاضرة االنوار" فقة على النظام االساسي لشركة والموا الدراسة 
o   اطالع المجلس الجماعي لمدية مراكش على الوثائق التدبيرية والتنظيمية والتعاقدية لشركة التنمية المحلية

 " حاضرة االنوار ". 
 

 حضر االجتماع  من اعضاء اللجنتين الســــادة :  -

 المغراوي ويسالت، عبد الصمد العكاري، موالي عبد الحفيظ   م الفيرامي، عبد الهاديحفيظة مجدار، عبد الرحي  
  

  :  شارك في االجتماع من اعضاء المجلـــس الســـادة -

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

   : ادة ة استشارية  الســـصفب  ـةكما شــارك من اطـــر الجماعــ -

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

 

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

  ي جدول اعمال اللجنة علىبتدارس كل نقطة مدرجة ف  بترأس الجلسة بالتعاون بين رئيسي اللجنتين من جهة وكذا

      :الترتيب االتيحدة حسب 
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الطاقية   .25 للنجاعة  المحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  المتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال 

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

 

o ة التنمية المحلية " حاضرة االنوار " الدراسة والموافقة على النظام االساسي لشرك 
o   لشركة والتعاقدية  والتنظيمية  التدبيرية  الوثائق  على  مراكش  لمدية  الجماعي  المجلس  اطالع 

 . التنمية المحلية " حاضرة االنوار " 
 

وبعد ان ذكر السيد رئيس الجلسة انه سبق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش خالل دورته    ،النقطة في بداية  

ان ابدى موافقته على احداث مرفق عمومي جماعي يتعلق باإلنارة العمومية وكذا على    2015  لشهر فبراير  العادية

االجراءات   التخاذ  الجماعي  المجلس  لرئاسة  التفويض  اساس  على  المحلية  التنمية  شركة  بإحداث  تدبيره  طريقة 

لتقديم المزيد من    محليةة شركات التنمية الأعطى الكلمة للسيد رئيس مصلحاالدارية والقانونية التأسيسية للشركة،  

 التوضيحات في الموضوع. 

الصدد،   المصلحة  قدم  هذا  رئيس  لشركة   السيد  والتأسيسي  القانوني  الجانبين  من  الموضوع  حول    عرضا 

 . "حاضرة األنوار"  التنمية المحلية المدبرة لمرفق االنارة العمومية والمسماة  

التوضيح،    من  ال  وللمزيد  النا تدخل  الرابع  سيد  الجماعيئب  المجلس  على    لرئيس  االشراف  اليه  المفوض 

في ظل فشل  الممنهج    باألسلوب  مشيدا تدبير شركات التنمية المحلية ليذكر بالمسار الذي قطعه المشروع من جهة،  

ابتغاء   وحماية قانونية  ترمي الى ترسيخ    تجارب سابقة خاصة تجربة شركة "أفيلمار"، مؤكدا على أن هذه الخطوة

تقني العمومية  تطور  اإلنارة  قطاع  تدبير  تدبيرفي  ان  على  االعضاء  السادة  مخبرا  شركة  ،  إلى  سيعهد    المرفق 

ENERTKA  وشركة االستثمار  صاحبة  تكلفة   المغربية،  Entourage-éclairage  اإلسبانية  على  الضوء  مسلطا 

انه،   حيث  العقد  ومدة  التقنية  مكوناته  من  وبعض  أالمشروع  مكلف  هميتهعلى  غير  قيمته  اذ    فهو    486إلى  تصل 

كلم من األسالك    75  أن هذا االستثمار الضخم يضم حواليو    درهم سيتم توفيرها على مدى سنتين ونصف،  مليون

افة إلى عملية الصيانة التي ستتكلف بها الشركة عكس ما كان عليه األمر الكهربائية، مصابيح ذات جودة عالية باإلض

السابق  العقديرا  ، مشفي  سنوات حيث أن الشركة ستنكب خالل الشهرين األولين على   (10)  هي عشر  إلى أن مدة 

 .العمومية  لإلنارةالقيام بالدراسات إلنجاز المخطط المديري 

لن يصبح نافذا إال بعد موافقة المجلس الجماعي    هذا المشروع  على أن  معرض تدخله، اكد السيد النائب  وفي

إقرار لجنة التتبع    بعض ميكانيزمات واليات التنفيذ من قبيل  حماية قانونية للجماعة، مشيرا إلىعليه مما في ذلك من  

الشركة،   مراحل عمل  كل  ممثلينبا  ،في عضويتها والتي ستضم    لمراقبة  إلى  الجماعي    اثنين  إلضافة  المجلس  عن 

الشركة   اثنين  وممثلين المسا  ، عن  لالستثمارات  الوطنية  الشركة  عن  واحد  بنسبة  ممثل  المشروع  في    %10همة 

 . كطرف حكم
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للتوضيحات،    بعدو المناقشةاالستماع  باب  االعضاء    فتح  السادة  خالله  سجل  الرأي،  االستفسارات  وابداء 

 والمالحظات التالية: 

 . تثمين المشروع لما سيقدمه من تطور في مجال اإلنارة العمومية في مدينة من حجم مراكش ➢

 . ة العمومية الجماعيين في المشروعيتم بها إدماج تقنيي اإلنارالتساؤل حول الكيفية التي س ➢

 . ذا كان المشروع سيشمل كافة تراب مدينة مراكش أم سيقتصر على الشوارع الكبرىاالستفسار حول ما إ  ➢

 . التساؤل حول مدى مراعاة هذا التدبير لتداخل االختصاص مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ➢

مواكب ➢ للضرورة  الشركة  التدبير  ة  مدة  وأن  خاصة  العمومية  االنارة  ميدان  في  التكنولوجية    10تطورات 

 . سنوات

   .التساؤل حول الكيفية التي ستدبر بها المرحلة االنتقالية ➢

 .هذا الحجممن  ضرورة التسويق اإلعالمي المناسب لمشروع  ➢

 

االستفسارات  هذه  بعض  على  للسي   ،ولإلجابة  جديد  من  الكلمة  المجأعطيت  لرئيس  الرابع  النائب  لس  د 

الجماعي الذي أكد على أن الشريك مستعد إلدماج العدد الذي تريده الجماعة من اليد العاملة الجماعية نظرا للخبرة  

ضحة لإلنارة التي راكمتها هذه األخيرة في تدبير قطاع اإلنارة العمومية، مضيفا أن الجماعة ال تتوفر على خريطة وا

 . مراكش مدينة أن المشروع سيغطي كافة ترابو  ينةالعمومية بالمد

في  للمناخ  مشيرا  العالمي  المؤتمر  إطار  في  أنه  على  السياق  المدينة  COP22  ذات  في  إقامته   المزمع 

ارع الكبرى  نقطة مضيئة بالشو  12.000  إلى  10.000من  الحمراء في نونبر القادم، تم االتفاق مع الشركة على إنشاء  

لمقاطعات مع تجربة إنشاء إشارات ضوئية ذكية، مؤكدا على أنه في  لتوزيع المتوازن بين كافة ا مع خلق نوع من ا

على أن االشكال الذي يبقى مطروحا   ، %60  فاتورة االستهالك بحوالي  سنوات ستنخفض  3  ظرف سنتين ونصف إلى

من   للكهرباء  الدواوير  بعض  استهالك  علهو  سيفرض  حيث  العمومية  تمتى  اإلنارة  عدادات   هيكلتها  التي  إدخال 

العقد في   فترة هذا  بعد مرور  يفكر  المسير  المكتب  الدواوير، مضيفا أن  لهذه  االجتماعي  البعد  يراع  الكهرباء بشكل 

 الرجوع إلى تدبير هذا المرفق من طرف الجماعة بشكل ذاتي مع إمكانية التعاقد بمنطق الشركة.

االجانبه،    ومن  الدراسات  قسم  رئيس  السيد  والتخطيطتدخل  آلية  ليوضح    ستراتيجية  يمثل  المشروع  أن 

الجماعة   تكلف  التي  الطاقة  فاتورة  ارتفاع  وأنه سيحل مشكل  العمومية، خاصة  المرافق  لتسيير  مليون   70متطورة 

تكاليف    60.000  درهم إلضاءة إلىنقطة مضيئة منتشرة عبر المدينة، باإلضافة إلى  مليون   15  الصيانة التي تصل 

بالمدينة بشكل دقيق  فا   مضي   درهم، العمومية  اإلنارة  تحديد شبكة  الدولي مكنت من  البنك  بها  قام  التي  الدراسة  أن 

في   المتمثلة  التدبير  هذا  مدة  في  للقطاع  واضح  تصور  مقترحاسنوات  10لتكوين  نفس    ،  نهج  في  التفكير  ضرورة 

 .السياسة التدبيرية في قطاعات أخرى

التقني للم  التدبير  المجال في مدن  ، تمت االشادة  شروعومن ناحية  بالشركة االسبانية ذات الخبرة في هذا 

 . برشلونة، مدريد ومدن من أمريكا الالتينية

السيد رئيس المحلية الذي أكد على أن هذا  الجلسة    كما أعطى  الكلمة للسيد رئيس مصلحة شركات التنمية 

ة والشركة مرتكزا على التمويل والتدبير المشتركين،  ماعالجالنوع من التدبير سيتيح تبادل الخبرات بشكل كبير بين  
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مضيفا أنه عند حدوث أي اختالل في التوازن المالي للشركة فإن الشريك هو الذي سيتحمله تفاديا لما حدث بالنسبة 

 . قيةلطالشركة "أفيلمار"، مؤكدا في األخير أن القانون يفرض على المستهلكين الكبار للطاقة نهج سياسة النجاعة ا

السيد رئيس    تدخل  وكما هو مرفق بالتقرير،  ولتقديم مزيد من التوضيحات خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني،

في ظرف    %60ب    إلى أن التزامات الشركة االسبانية تتمثل في تخفيض فاتورة استهالك الطاقةليشير    القسم التقني  

إلى حين انعقاد المؤتمر العالمي    LED  مضيئة بتقنية  طةنق  9340  في السنة األولى مع إنجاز  %10  سنتين، بداية ب

ظرف،  COP22  للمناخ في  الوصول  إلى  10  مع  تقنية    60.080  سنوات  إلى  جلها  ستتحول  مضيئة  ،  LEDنقطة 

أرقام   78  وتجديد وتنزيل  الصيانة  بعملية  التزامها  إلى  إضافة  أرضية،  والتحت  الهوائية  الكهربائية  األحبال  من  كلم 

مليون   486دة الضوئية في إطار رقمنة القطاع، مؤكدا على أن التزامات الجماعة تقتصر على توفير مبلغ سرية لألعم

من    %20  ستهالك ستستفيد الجماعة من نسبةسنوات على تخفيض فاتورة اال  5درهم مقسم سنويا، وأنه في ظرف  

 . نيةهذا التخفيض، مشيرا إلى أن هذا األمر كان عرضا حصريا من الشركة االسبا 

أن  اما بخصوص موقع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في هذا المشروع، اكد السيد رئيس القسم   

الوكالة بالستكون    التزامات  الشبكة  تزويد  في  مع منحصرة  جديدة  شبكة  إنشاء  حالة  في  بالدراسات  والقيام  كهرباء 

 . إبداء المجلس لرأيه بهذا الخصوص

التي أشارت إلى أنه تم اختيار  رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت    كلمة للسيدةت ال أعطيوفي ذات السياق،   

كانت تعاني منها الجماعة كعدم توفر هذه  تدبير هذا القطاع عن طريق شركة التنمية المحلية لتفادي المعيقات التي  

راتيجية واضحة لعملية التتبع،  األخيرة على تصاميم مضبوطة لإلنارة العمومية العتمادها كأرضية عمل، وغياب است

نارة العمومية، مؤكدة  مشيرة إلى أن الجماعة تسعى في إطار تحديث القطاع إلى التحكم عن بعد في درجة استهالك اإل

كالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمعية مجلسها اإلداري مهتمة بمسألة النجاعة الطاقية، مضيفة أن  على أن الو

   . COP22 التسويق اإلعالمي للمشروع تحضيرا لمؤتمر المناخ العالميالشركة ستتكلف ب

تقنيا  و ماليا،    وبعد االستماع للتوضيحات، واطالع السادة االعضاء على مكونات المشروع قانونيا، اداريا،

التدبير المواتية والمشجعة والتي هي في   التقنية والمالية وفرص  المشروع وجدواه  صالح   وحيث تبين لهم اهمية 

لحيز  إلخراجه  التأسيسية  الناحية  من  الشركة  ملف  قطعه  الذي  الجيد  للمسار  وبالنظر  بالنفع،  عليها  لتعود  الجماعة 

تسم باالستعدادات التحضيرية لمدينة مراكش الحتضان المؤتمر العالمي لتغير وجود في ظل الظروف الحالية التي تال

موافقتها  "،  22"كوب    المناخ اللجنة  ابدت  افقد  ملف  معطيات  على  لشركة  المبدئية  االساسي  النظام  سواء  لنقطة 

والتعاقدية على اساس   والتنظيمية  التدبيرية  الوثائق  او  المعروض   ت"حاضرة االنوار "  الموضوع  فتح باب  دارس 

س  عرضه على انظار المجل   وملف الشركة عند اي مستجد يخدم تدبير الملف لتفادي أي مطبة تحكم عليه بالفشل  قبل

     .الجماعي للموافقة 

 . عشية ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة والنصف     

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 

   اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة نائب رئيس   العمومية والخدماترئيس اللجنة المكلفة بالمرافق 
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 مراكشلماعي رئيس المجلس الج السيد محمد العربي بلقائد

المسماة    الطاقية  للنجاعة  المحلية  التنمية  لشركة  االساسي  بالنظام  المتعلق  االول  بالموضوع  سنبدأ 

 تم تمكينكم من مشروع النظام االساسي للشركة. "حاضرة االنوار " بعد ان 

اسات  ولتقديم الموضوع، اعطي الكلمة على التوالي للسيدين سمير لعريبية رئيس قسم التخطيط والدر 

لتق المحلية  التنمية  شركات  مصلحة  رئيس  عرفة  ومحمد  التقني  العرض  لتقديم  الخطوط  االستراتيجية  ديم 

 العريضة للمشروع النظام االساسي. 

 سنحيطكم علما بالموضوع ككل من بدايته الى النظام االساسي.  

 

 ) نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

ت  الرئيس  السيد  من  بخأطلب  المرونة  من  شيء  هذه  طبيق  تحتاجه  لما  نظرا  التدخالت  مدة  صوص 

 . نظرا ألهمية الموضوع والمشروع ككل  النقطة من توضيحات ومناقشات

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجيةسمير لعريبية 

التي   والقانونية  التقنية  والمراحل  التقني  الجانب  االول ويخص  العرض  لكم  نقدم  ان  قطعها  يشرفني 

 واالسباب التي جعلتنا نختار هذا التوجه . 
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

كمجلس    بخصوص الممكن  كان من  فقد  الموضوع،  ان  هذا  تنجماعي  المحلية  للتنمية  تكلف  نشئ شركة 

المشروع   تم  بهذا  األخيرة  تتعاقدومن  على  هذه  بناء  المجال  هذا  في  المتخصصة  الشركات  إحدى  طلبات   مع 

مديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية  لكننا فضلنا طريقة أخرى وهي ان نشرك معنا    ،عروض

ل تابعة  شركة  وهي  الطاقية  لالستثمارات  الوطنية  الشركة  قامت  وكذلك  التي  هي  الشركة  وهذه  البيئة،  وزارة 

 شركات وثم عرض مقترحاتهم على كل من :  3عالن عن تقديم طلبات العروض وقد استجاب لطلبات العروض باإل

لعريبية رئيس قسم    لجنة من الموظفين الجماعيين المختصين في هذا المجال وهم المهندس سمير  -1

عابدي   والمهندسة خديجة رئيس القسم التقني،   سنينحم. الطيب  ندس المهالدراسات االستراتيجية والتخطيط، 

 . رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت

 لجماعات المحلية  العامة ل مديرية  -2

 الشركة الوطنية لالستثمارات الطاقية  -3

بدقة    موحدة، وبالتالي فنحن نشهد  هذه الجهات الثالثللشركات من للملفات التقنية  دراسة  النتائج    جاءتو

فقد تبين    تسيير شركة أفيمار  وكذلك بناء على تجربة المجلس الجماعي في مجال التدبير المفوض  هذه الدراسة،

االفضل هو  إنرتيكا  أنه  ان عرض شركة  مادام  الجماعي  المجلس  األنوار" شركة  "حاضرة  فشركة  وبالمناسبة   ،

  راجع إلىإلى هذا الخيار    لجوؤنا  وإن  امن أسهمها، ويجب أن نحرص على أن يكون تدبيرها سليم  %51ك  يمل

من المصابيح مطفأة أو    %25المشاكل العويصة التي يتخبط فيها قطاع االنارة العمومية حيث نجد أن اكثر من  

غير صالحة، وهذا ما جعل الموضوع يعرف نوعا من االستعجال للحسم فيه، كذلك قمنا بإعداد النظام األساسي  

وزارة الداخلية الذين بعثوا وفدا اجتمعنا معهم وقدموا مالحظاتهم حوله وتم أخذها   للشركة وعرضناه على مصالح

للس الكلمة  أعطي  لذلك  االعتبار،  ملخص حول  بعين  لتقديم  المحلية  التنمية  أرفا رئيس مصلحة شركات  يد محمد 

 النظام األساسي للشركة 

 نائبة السيد رئيس المجلس الجماعي  السيدة خديجة فضي

 رقام التي جاء بها العرض وهي كما يلي: ار األاستحضيجب  

 مليار  7الستهالك ا -

 مليار   1,24الصيانة  -

 مليار   0,8الوقود  -

 مليار  1,7التجهيز   -

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

 . سنويا  مليار  12 ما يقرب تكلف  بالقطاع أي أن االنارة العمومية يجب اضافة مبلغ أجور العاملين 

 

 



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

60 
 

 

 نائبة السيد رئيس المجلس الجماعي  السيدة خديجة فضي

في حين أن الشركة التي حظيت بتدبير  حاليا،  تكلفه االنارة العمومية  السنوي الذي  اذا هذا هو المبلغ    

سنويا فستكون    %5فاذا اخذت قرضا بهذا المبلغ بنسبة    . سنوات  10مليار على مدى    50هذا القطاع تقترح مبلغ  

 سنويا.   مليار  7مليار فوائد أي ما يعادل  2مليار +   5لنسبة للشركة هي  تكلفة السنوية باال

   نائب كاتب المجلس الجماعي السيد م. احفيظ قضاوي العباسي

مناقشة     التقني أقترح  تتضمنها    العرض  التي  المهمة  لألرقام  نظرا  االنتقال بمفردها  دراس  قبل  ة  إلى 
بكل عناية لكن    العضاء مسبقا ليتمكنوا من دراسته السادة ا  متوفر لدى  العرض  هذا  النظام االساسي وحبذا لو أن

 .  نحاول االحاطة بما جاء فيه ذلك س مع

للمجلس     التابع  التقني  اسم  ان  أالحظ  فاني  التقنية  الميدانية  بالمعاينة  المتعلق  البند  فبخصوص 

 كل التوضيحات الالزمة.  الجماعي غير مذكور ولم يتم استدعاؤه ليقدم للمجلس الجماعي

في هذا المجال قد وصل الى    بالعروض فقد ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت    ،أما بخصوص االختيار  

وهل قامت هذه الشركات    على اي اساس تم هذا االنتقاء   اتساءللذلك  منها لالنتقاء االخير    3وانه ثم اختيار    17

 بدراسة ميدانية؟ 

   الجماعي عضو المجلس السيد محمد باقة 

فاني ال أملك إال الموافقة    ،المشروع ولوقعه الهام على المدينة وعلى الميزانيةبالنظر الى اهمية هذا    
الجيدة وقد  على هذا المشروع خصوصا ان الموضوع قد تمت دراسته بطريقة جيدة مع مراعاة قواعد الحكامة  

رئيس   السيد  عرض  االستراتيجية   قسمكان  والدراسات  التوضي   التخطيط  كل  وتضمن  وكافيا  شافيا  حات عرضا 
 الضرورية . 

 . دون مناقشة لذلك أقول ان هذا المشروع يستحق منا ان نوافق عليه  

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

المشروع    اهمية  ان  بالعكس  كمنتخبين  تستدعي    أرى  علينا  يصعب  لكن  مستفيض،  بشكل  مناقشته 
 ومع ذلك فهذا ال يمنعنا من إبداء رأينا فيه كممثلين للساكنة.   %100سبة  مناقشة موضوع ذات طابع تقني بن

للمجلس   المقدم  العرض  في  جاء  وهي  4لقد  رئيسية  والجودة    :مصطلحات  الليلية  والسالمة  التشخيص 

 مالي. إداري وآخر   محور :  محورينولذلك سوف أقسم تدخلي هذا الى   ،والتكلفة واقتصاد الطاقة

" السيد المهندس سماه "إبداء الرأي  فرغم ان  ،العروض  بطلبلمتعلق  داري االا  المحورفبخصوص    

داء االهتمام"، كما أسجل أن طلب العروض يعرف  إال أني أقول ان الترجمة الصحيحة للمصطلح يجب ان تكون "إب

هتمام،  بعض الخلط رغم أن مصدره هو الجماعة فبالرجوع إلى الوثائق نجد أنه يتضمن طلب العروض، إبداء اال 

  منك السيد الرئيس   لذلك أطلب،  Appel fermé)، حق االمتياز، طلب مغلق ) Appel de restreint))طلب مقيد  

خصوصا وأنك كنت دائما ضد فكرة تجاوز ست سنوات في التدبير المفوض    اعادة النظر في طلب العروض هذا 

مع   للمجلسلتنسجم  االنتدابية  العرض  المدة  خالل  من  لي  تبين  لكن  أ،  ستكون  المقدم  المدة  مع    10ن  سنوات 

 سنة مع نفس الشركة دون األخذ بعين االعتبار باقي الشركات.   13سنوات إضافية لتصبح   3إمكانية زيادة 
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االداري خصوصا     الجانب  بتدقيق  اطالب  تدبير  لذلك  على  كبرى  أهمية  لديها  الصفقة  هذه  ألن  نظرا 

 . قطاع االنارة العمومية بالمدينة 

 : تنص على ما يلي ان الجماعة ستؤديوثيقة مخطط االستثمار ف  بالمحور المالي يتعلق فيما اما 

 مليار للوكالة المستقلة.   7مليار +    3,5في السنة االولى مبلغ          
 مليار للوكالة المستقلة.   7مليار +   5,1وفي السنة الثانية مبلغ  
 تقلة. المس مليار للوكالة 7مليار +   6,5وفي السنة الثالثة   
 مليار للوكالة المستقلة.   7مليار+  6,7في السنة الرابعة  
 مليار للوكالة المستقلة.  7مليار+   6,7في السنة الخامسة   
 مليار للوكالة المستقلة.  7مليار +   5,4في السنة السادسة  
 سنوات  10مدة  نهاية   غاية كل سنة الى عن مليار 1,3وسوف ننقص   
مليار كما ذكر المهندس الجماعي واذا كان هذا    50مليار وليس    60جمالي هو  اي ان االستثمار اال 

 التحليل خاطئا فاني اسحبه جملة وتفصيال. 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

ال   بتدبير مفوض فشركة  يتعلق  فاألمر ال  تدبيرا  بداية  ليست  المحلية  ، وإنما هو تسيير  مفوضاتنمية 

، ان هدفنا من هذا المشروع هو تقديم خدمة  ها جيداتسييرة اذا كان  قد يمتد إلى مائة سن في إطار شركة  اع  للقط

رغم كل االموال التي تنفق    معطلةمن المصابيح    %25أن تبقى    والتي لم تعد تتحمل   مراكش   مدينة في مستوى  

 لصيانتها. 

وان االرقام التي ذكرها السيد    فة الجهود، وتظافر كا  الى استثمار كبير تحتاج    بجودتها   وهذه الخدمة   

  المجلس الجماعي على النظام االساسي  يوافق  أقترح في البداية أنالحر هي االرقام التي اقترحتها الشركة لكني  

المالية    للشركة العروض  بعد  فيما  بوسنناقش  سيكون  القطاع  هذا  في  ربح  اي  الن  ومسؤولية  دقة  النسبة  بكل 

وللطرفين ضبط،  تم  االمور    قد  هذه  االساسي  في كل  للسيدأعطي  و  ،النظام  النظام   أرفا  محمد  الكلمة  لعرض 

 للشركة.  االساسي

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية  السيد محمد أرفا
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"HADIRAT AL ANWAR "  

Société de Développement Local (SDL) 

 

 

 

 

 

 درهم  1.000.000.00 ية المحلية رأسمالهاشركة مساهمة للتنم

 

  قصر البلدية، شارع محمد الخامس، مراكش  المقر االجتماعي:

  

  

 

  

  األساسي  النظام

  

STATUTS 
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   ل ألو الباب ا

 المدة  –المقر –الغرض -التسميـة -الشكل 

 شكل الشركة  :1 المادة

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

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

الشريف رقم   المساهمة الصادر بتنفيذه الظهيرالمتعلق بشركات    17-95  القانون رقموبناء على   •

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

 . تتميمهو

على   • لمراكش  مقرر  وبناء  الجماعي  خالل   ******بتاريخ    *******عدد  المجلس  المتخذ 

 ؛ االنارة العموميةمرفق إحداث شركة مساهمة للتنمية المحلية لتدبير ب القاضي، ******دورة 

لمراكش  وب  • الجماعي  المجلس  مقرر  على  دورة   **********عدد  ناء  خالل   المتخذ 

 الدورة الحالية(؛  )اي 2016*********** 

 ،وبناء على باقي القوانين الجاري بها العمل •

األساسي   النظام  هذا  بموجب  المحليةتؤسس  للتنمية  مغربية  مساهمة  اإلنارة   شركة  مرفق  لتدبير 

 العمومية بجماعة مراكش.

 التسمية   :2 المادة

 "  HADIRAT AL ANWAR تحمل الشركة تسمية : "

والوثائق يجب  العقود  تتضمن  الرسائل    أن  منها  والسيما  الغير،  إلى  والموجهة  الشركة  عن  الصادرة 

أو   مسبوقة  الشركة  تسمية  والمنشورات  اإلعالنات  ومختلف  واضح  والفواتير  وبشكل  مباشرةً  متبوعة 

الشركة،  رأسمال بعبارة "شركة مساهمة للتنمية المحلية" أو األحرف األولى "ش.ت.م"، وتشير إلى مبلغ

 اإلضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري. ومقرها الرئيس، ب 

 : غرض الشركة 3 المادة

بجماعة مراكش  اإلنارة العمومية  باستغالل مرفق  بكافة العمليات المتعلقة    القيام   فييتمثل غرض الشركة  

 وال سيما: 

 مجال اإلنارة العمومية؛ المتعلقة بالهندسة و قيادة األشغال  -

إيجار    - و  شراء  و  وبناء  كافة إنجاز  حراسة  و  مراقبة  و  و صيانة  تسيير  و  واستغالل 

 ية؛ اإلنارة العموم بشبكة التي قد ترتبط  المنشآت 

 اإلنارة العمومية؛ يتعلق بمرفق كل مشروع تدبير  -

عامة،    - بوبصفة  التجارية  القيام  العمليات  وكل  الصناعية  واألنشطة  الدراسات  كافة 

ترت قد  التي  والعقارية  والمالية  مباشرة والمنقولة  غير  بصفة  أو  مباشرة  بصفة  بط 

إنجازه، و توسيعه   تيسير  التي من شأنها  أو  تدبير    أو تطويرهبالموضوع أعاله  باستثناء 

غرض يمكنها إنجاز كل العمليات التي تتناسب مع  وبشكل عام،  .  الملك الخاص للجماعة

 . الشركة و تساهم في إنجازه

 .لمجاورة الراغبة في ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمليمكن للشركة تقديم خدماتها للجماعات اكما 
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 االجتماعي المقر   :4 المادة

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

، بشرط الشركةقرار من مجلس إدارةبويجوز نقله إلى إي مكان آخر داخل الحدود الترابية لمدينة مراكش  

 قرار من طرف الجمعية العامة الغير العادية المقبلة.المصادقة على هذا ال

 الشركة : مدة 5 المادة

( اعتبارا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، ما لم يتم حلها قبل  10مدة الشركة في عشر سنوات )تحدد  

د المدة ويمكن تمدياألوان أو تمديد مدتها وفق ما هو منصوص عليه في القانون أو في هذا النظام األساسي.

بموجب   تحدد  إضافية  لفترة  الجماعي  لمقرر  المذكورة  السلطة  اكش  لمرلمجلس  طرف  من  عليه  مؤشر 

 وذلك بعد موافقة الشركاء.الحكومية المكلفة بالداخلية 

 الثاني الباب

 األسهم - الحصص –رأس المال 

 : رأسمال الشركة 6 المادة

درهم )مائة  100 سهم بقيمة  10.000 إلى  دا، مقسم)( نق درهم1.000.000.00المال في مبلغ رأس  تم تحديد 

 إلى ............  1، تم تحريرها كليا.مرقمة من الواحد للسهم درهم(

 وتتوزع نسب المساهمة في رأسمال الشركة كما يلي: 

 مراكش :عدد االسهم.............................. لجماعة 51%-

 االسهم..............................  :عدد او فروعها بالمغرب  لشركة انيرتيكا 39%-

 عدد االسهم..............................   :لشركة االستثمارات الطاقية 10%-

 : الزيادة في رأسمال الشركة 7 المادة

 المبادئ .1

بناء على   اال  دفعات  في عدة  أو  واحدة  دفعة  المال  في رأس  الزيادة  اجراء  البطالن  طائلة  تحت  اليجوز 

الجماعي  للمقرر   للمادة  لمراكش  مجلس  طبقا  بالداخلية  المكلفة  الحكومية  السلطة  عليه  من    131تؤشر 

م جديدة أو بواسطة  لك إما عن طريق إصدار أسهذ المتعلق بالجماعات ، و  113.14القانون التنظيمي رقم  

الغير   العامة  الجمعية  ترخيص من  و  قرار  بعد  وذلك  الموجودة  االسمية لألسهم  القيمة  يُتخذ   العاديةرفع 

على التقرير   بناء  ذلك  يبين  اإلدارة.و  مجلس  وطريقة  تقرير  المقترحة  الرأسمال  في  الزيادة  أسباب 

 إنجازها. 

ورية لمجلس اإلدارة بغرض إنجاز الزيادة في رأسمال للجمعية العامة أن تفوض الصالحيات الضر ويمكن

ستتم التي  طريقة  وتحديد  دفعات  عدة  في  أو  واحدة  التعديالت  ب دفعة  وإدخال  الزيادة  تحقيق  ومعاينة  ها 

 عن ذلك في النظام األساسي. المترتبة  
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المخولة له  للسلط استعماله  يتعين على مجلس اإلدارة أن يحيط الجمعية العامة علما في أقرب اجتماع لها  

 بواسطة تقرير يوضح فيه بالخصوص الظروف النهائية للعملية المنجزة. 

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

 .بواسطة إدماج االحتياطي أو األرباح أو عالوات اإلصدار

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

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

 ويتعين اكتتاب مبلغ الزيادة في رأس المال بالكامل.

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

 اإلدارة وتقرير خاص ينجزه مراقب أو مراقبو الحسابات.

 طرق الزيادة في الرأسمال .2

الجديدة األسهم  إصدار  المجلس  إما يتم  من  مقرر  على  بناء  إصدار  عالوة  بإضافة  أو  االسمية  بقيمتها 

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

 المتعلق بالجماعات . 113.14رقم 

 التالية:  األسهم الجديدة بإحدى الطرق ويمكن تحرير

 عينية؛حصص نقدية أو   تقديم •

 المقدار والمستحقة؛ مقاصة مع ديون الشركة المحددة إجراء •

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

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

ذه الديون موضوع حصر  األسهم الجديدة عن طريقة المقاصة مع ديون الشركة، ستكون ه  تم تحرير إذا

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

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

 االقتضاء. 

و مراقبي حصص صص عينية أو التنصيص على امتيازات خاصة، يتم تعيين مراقب أفي حالة تقديم ح

في   الخاصة  واالمتيازات  العينية  الحصص  قيمة  بتحديد  للقيام على مسئوليتهم،  اإلدارة  من طرف مجلس 

  الغير العادية. تقرير يقدم إلى الجمعية العامة

 . حق أفضلية االكتتاب 3

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

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

 للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في األفضلية.  يمكن

الز تقرر  التي  للجمعية  يحق  أخرى،  ناحية  تأذن يادةومن  أو  المال  رأس  أفضلية   بها في  حق  تلغي  أن 

 رأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة.  الكتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة فيا
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أو يتعين و تقرير مراقب  و  اإلدارة  تقرير مجلس  يبين  إلغاء  أن  اقتراح  األسباب وراء  الحسابات  مراقبي 

 الحق المذكور.

تقررللج يمكن التي  العامة  تخص معية  أن  المال  رأس  في  عدة  الزيادة  أو  شخص  لفائدة  الزيادة  هذه  ص 

أشخاص، وفي هذه الحالة، يحب أن يبين تقرير مجلس اإلدارة أسماء األشخاص المستفيدين وعدد األسهم  

 المخصصة لكل واحد منهم. 

ف ال وكيل  بواسطة  أو  شخصيا  سواء  المشاركة  المستفيدين  لهؤالء  التييحق  الجمعية  تصويت  تلغي   ي 

االك أفضلية  حق  هذالفائدتهم  التخاذ  الالزمان  واألغلبية  النصاب  يحتسب  و  اعتبار   تتاب،  دون  القرار 

 التي يمثلونها.  األسهم التي يملكونها أو

يكتتب  لم  قابل   إذا  غير  أساس  على  فيها  االكتتاب  حق  لهم  كان  التي  األسهم  في  المساهمين  بعض 
الجمعية  تخصص   للتخفيض، قررت  إذا  المتبقية،  األسهم  للمساهمين  هذه  ذلك،  العبارة  بصريح  العامة 

المال   اكتتبوا عددا أعلى من األسهم على أساس قابل للتخفيض، و ذلك بتناسب مع حصتهم في رأس الذين
 . و في حدود طلباتهم

لتوزيعات القابلة للتخفيض، قابل للتخفيض، و إن اقتضى الحال، ا لم تستنفذ االكتتابات على أساس غير إذا

 رأس المال: لزيادة فيمجموع مبلغ ا

 ما تبقى منها وفق ما تقرره الجمعية العامة؛ يخصص  •

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

 بها.  صراحة من طرف الجمعية التي قررت الزيادة أو أذنت 

 المساهمين إعالم .4

أسهم  إ يتم المساهمين عن إصدار  أيام  خبار  بستة  االكتتاب  تاريخ  قبل  نشره  يتم  إعالن  جديدة عن طريق 

 على األقل في صحيفة لإلعالنات القانونية. 

المساهمين خمسة عشر   حينما إلى  رسائل مضمونة  توجيه  باإلعالن  القيام  بدل  يتم  اسمية،  األسهم  تكون 

 .تاب قبل تاريخ افتتاح االكت   يوما على األقل

 اإلعالن المساهمين: أن يخبر  يجب 

 الحق؛ بوجود حق األفضلية لفائدتهم و بشروط ممارسة هذا •

 بكيفيته ومكان و تاريخ افتتاح و اختتام االكتتاب؛ •

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

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

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

 غير قابل للتخفيض. 

 تخفيض رأسمال الشركة  :8 المادة

بناء على مقرر   اال  المال  تخفيض رأس  البطالن   تحت طائلة  الجماعي  للاليجوز  تؤشر    لمراكشمجلس 

ا للمادة  لسلطة  عليه  طبقا  بالداخلية  المكلفة  رقم    131الحكومية  التنظيمي  القانون  المتعلق    113.14من 

 .بالجماعات 
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النسبةو بنفس  المساهمين  لجميع  المملوكة  األسهم  عدد  بواسطةتخفيض  المال  تخفيض رأس  ترخيص ب يتم 

 الحسابات.تقرير مراقب  يُتخذ بناء على من الجمعية العامة الغير العادية

إخبار مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن مشروع تخفيض رأس المال خمسة أيام على األقل قبل انعقاد  يتم

 هذه الجمعية العامة. 

كافة تفوض  أن  العامة  للجمعية  التخفيض. السلط يمكن  هذا  إنجاز  بغرض  اإلدارة  إنجاز   وبعد  لمجلس 

ب ويقوم  بذلك  اإلدارة محضرا  يحرر مجلس  اإلالتخفيض،  تم  إجراء  القانون،  في  عليه  المنصوص  شهار، 

 يقوم بعدها بتعديل النظام األساسي قصد المالئمة.

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

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

 من قانون شركات المساهمة. 

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

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

أنه  غير بالشراء في صحيفة لإلعالنات القانونية.شر إشعار  عليه القانون ن ينص  الغاية، يتم وفق ما لهذه و

استبدالها   يمكن  السابقة  الفقرة  في  عليها  المنصوص  اإلعالنات  فإن  اسمية،  الشركة  أسهم  كل  كانت  إذا 

 بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. 

 يجوز أن تقل مدة سريان العرض عن ثالثين يوما.  ال

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

 قانونا.  بها  أدنى من القيمة المسموح

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

ى كتابة الضبط أن يتعرض على التخفيض داخل أجل الجمعية العامة لد قبل تاريخ إيداع محضر مداوالت  

 ثالثين يوما اعتبارا من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجالت.

 : األسهم9 المادة

 تحرير األسهم  •

 يجب تحرير األسهم العينية بكاملها عند إصدارها. 

 ربع على األقل. يجب تحرير األسهم النقدية في حدود ال 

ا كان سعر اإلصدار عند الزيادة في رأس المال عن طريق التقدمة النقدية، يضم عالوة إصدار، يجب إذ 

 تحريرها بالكامل وقت االكتتاب.

 .من قانون شركات المساهمة 274تحرير الزائد وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة  يتم

إعالم   هذاول يتم  األالغرض،  الستخالص  بالدعوة  إشعار  المساهمين  مع  مسجلة  رسالة  بواسطة  موال 

 بالتوصل. 

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

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

 ذارا بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالتوصل. المحددة، تبعث له الشركة إن
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يبقى دون جواب، يجوز للشركة دون استصدار أي إذن قضائي،    إنذار وبعد مرور أجل ثالثين يوما عن

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

 عدم تحرير األسهم  •

تحر  عدم  حالة  بعد في  األسهم  وكافة به يتوصل إعذار ير  سجل  المفوتين المكتب  في  المذكورين 

 بها. القيام ببيع األسهم التي لم تحرر المبالغ المرتبطة  المفوتة، يبقى بدون جواب، يجوز للشركة األسهم

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

إلى  الحاجة  دون  للشركة  يجوز  اإلشهار،  هذا  على  يوما  عشر  خمسة  أجل  مرور  وبعد  الشركة. 

 . أو القيام بأي إجراء آخر أن تقوم ببيع األسهم كتلة واحدة أو بالتقسيط إعذار توجيه

 شكل األسهم   :10 المادة

 وجوبا حتى بعد تحريرها بالكامل. األسهم اسمية   تكون

مجرد تقييدها في سجل للتحويالت ممسوك في مقر الشركة بعد ترقيم صفحاته  تنتج حقوق حاملي األسهم ب 

وتحويالت   اكتتابات  توقيعها  تاريخ  حسب  ترتيبيا  فيه  وتقيد  المحكمة.  رئيس  طرف  من  توقيعه  و 

ن يطلب الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها لكل حامل قيمة اسمية صادرة عن الشركة أ ويحق األسهم.

 اإلدارة. من طرف رئيس مجلس

 تفويت األسهم   :11 المادة

التحويل   إلى ورقة  استنادا  الغرض  لذلك  المخصص  السجل  في  يتم  تحويل  األسهم عن طريق  تفويت  يتم 

 .إليه لمفوت ا المفوت، وإذا كانت األسهم غير محررة بالكامل يتعين قبولها من طرف الموقعة من طرف

 وحده كافيا.  مفوت ال إذا كانت القيم محررة بالكامل، يكون توقيع

 إليه مصاريف التحويل.  المفوت  أن تطالب الشركة بالمصادقة على التوقيعات. يتحمل يمكن

 فقط.  بها إليه األسهم التي تم تسديد المبالغ المستحقة المتصلة المفوت  يتحمل

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

السه تفويت  الشركةيتضمن  اتجاه  الجارية   الربائح م  المالية  السنة  وعائدات  التفويت  وقت  المستحقة 

 باإلضافة إلى الحصة المحتملة في صندوق االحتياط. 

األسهم   تفويت  لويتطلب  مقرر  الجماعي  اتخاذ  الحكوم   تؤشرلمراكش  لمجلس  السلطة  المكلفة  عليه  ية 

وان يمارس المفوت اليه  المتعلق بالجماعات   113.14م  من القانون التنظيمي رق  131بالداخلية طبقا للمادة  

 .نفس االنشطة التي لها ارتباط وعالقة مع غرض الشركة 

 الحقوق وااللتزامات المرتبطة باألسهم   :12 المادة

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

 يمكن أن تقرر الشركة إحداثها. التصويت، التي

ومن حقوق متساوية الجملة    هذه  األسهم كذلك من حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وتستفيد 

 في توزيع أصول الشركة لدى تصفيتها. 
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امتالك سهم قبول هذا النظام األساسي والقرارات التي تتخذها الجمعيات العامة ويترتب بقوة القانون عن  

 اهمين بشكل قانوني. للمس

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

 قابلة للقسمة تجاه الشركة مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في القانون.  غير تعتبر األسهم

األختام   وال وضع  طلب  األسباب  من  سبب  ألي  الدائنين  أو  الحقوق  ذوي  أو  للورثة  أصول يجوز  على 

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

 تصرفات إدارتها.

المتقاعس المساهم  و   والمفوت  يكون  المتواليين  غير  إليهم  بالمبلغ  يتعلق  فيما  تضامنيا  ملزمين  المكتتبون 

 المحرر للسهم.

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

 يكون ملزما بالمبالغ التي لم يتم طلبها بعد. 

 

 الثالـث  الباب

 الشركة إدارة

 اإلدارة مجلس   :13 المادة

 من خمسة اعضاء:  يتكون يدير الشركة مجلس إدارة

 ............. :.............................. عضوين من جماعة مراكش  -

 او فرعها بالمغرب :..................................................   عضوين من شركة انيرتيكا -

 :.......................................... عضو من شركة االستثمارات الطاقية -

ط  من  ويعينون  المعنويين  أو  الطبيعيين  المساهمين  طرف  من  وانتدابهم  تعيينهم  العام يتم  الجمع  رف 

 .العادي

يفوق  يتعين رئيس  أن  يحملون صفة  ال  الذين  المتصرفين  عامأو  عدد  أجير أو  مدير  أو  منتدب  عام  مدير 

 .للشركة يمارس مهام إدارية عدد المتصرفين الحاملين لهذه الصفات 

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

ممثله  إ بعزل  المعنوي  الشخص  قام  رسالة  ذا  بواسطة  تأخير،  دون  الشركة  إبالغ  عليه  وجب  الدائم، 

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

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

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

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

المقبل العادية  العامة  الجمعية  على  التعيينات  هذه  عرض  مؤقتة.ويتعين  بصفة  للمصادقة يعوضه  ة 

 ل المصادقة، تبقى القرارات واألعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة. لم تحص وإذا عليها.

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

 مدرجا في جدول األعمال. 
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 إعفاء المتصرفين  –مدة المهام   :14 المادة

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

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

  المنصرمة والمنعقدة في السنة التي تنتهي فيها مهامهم.

لهم في أي وقت، حتى لو لم يكن العزل ية العامة العادية عزللجمع  ويمكن المتصرفين. يجوز إعادة انتخاب 

 مدرجا في جدول األعمال. 

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

الجماعي   المجلس  اختيار  حين  إلى  الشركة  إدارة  الجمعية  المذكورمجلس  طرف  من  وتعيينه  يخلفه  لمن 

 . المتعلق بالجماعات  113.14لقانون التنظيمي رقم لالعامة طبقا 

 الرئاسة وكتابة المجلس   :15 المادة

 . من ينوب عنه ولمراكش أو رئيس المجلس الجماعي مجلس اإلدارة ه  رئيس

أن يمكن  ال  لمدة  الرئيس  كمتصرف. تتجاوز يعين  انتدابه  لمجلس  ويمكن مدة  يمكن  كما  انتخابه  تجديد 

 ن يقوم بعزله في أي وقت من األوقات. اإلدارة أ

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

يقوم كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط المنصوص عليهما في  القانون   كما

 ء الشركة أو من ذوي االختصاص من خارج الشركة.اختيار الكاتب من بين أُجرا ويمكن األساسي.

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

 : اللجان التقنية 16 المادة

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

المجلس  تقن  جلسات  تقرير خالل  ويُقدم  فيها.  الرأي  إلبداء  عليهم  يعرضها  التي  القضايا  بدراسة  تكلف  ية 

لجنة واالستثمارات    ومن بين هذه اللجانصياغتها   تمت  بشأن نشاط هذه اللجان واآلراء والتوصيات التي

البالتي   لها  يخول  مساهم  كل  ممثل عن  من  االظرفة  والتاالستثمار    عقود في جميع    ث تتكون  وفتح  سيير 

وفق نظام لالقتناءات   المتعلقة بالمتعهدين والموردين ويراسها رئيس المجلس الجماعي او من ينوب عنه

 .يتالئم مع الطبيعة القانونية للشركة 

 مسووليته.  يحدد المجلس تأليف واختصاصات اللجان االخرى و التي تمارس مهامها تحت 

 المحاضر -اإلدارة : مداوالت مجلس  17 المادة

و كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك   كلما نص القانون على ذلكمجلس اإلدارة بدعوة من الرئيس   يجتمع

 وعلى األقل ثالث مرات  في السنة.

يتقدم يضع قرارات  مقترحات  إدراج  طلبات  مراعاة  مع  اإلدارة  مجلس  أعمال  جدول  كل   بها الرئيس 

 متصرف. 

نت الحالة تدعو لالستعجال أو في حالة تقصير الرئيس من طرف مراقب ة إذا كاأن توَجه هذه الدعو يمكن

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

 أعضائه على األقل في حالة عدم انعقاده لمدة شهرين على األقل.

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

 والمتصرفين المشار إليهم أعاله دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد. 

أو عام  مدير  من  االجتماع،  استدعت  التي  الجهة  لالجتماع   وتتكلف  األعمال  جدول  بوضع  متصرفين، 

 موضوع االستدعاء. 

 خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع.  قبل ائل المتاحةانعقاد المجلس بكل الوستوَجه دعوة 

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

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

  للمداوالت.

تـُعقد االجتما  يجب  يتأن  لم  سجل   ويُمَسـك فق المتصرفون باإلجماع على مكان آخر.عات في المغرب ما 

الحاضرين   اآلخرين  واألشخاص  االجتماع  في  المشاركين  المتصرفين  كل  عليه  يوقع  بالحضور  خاص 

   فيه.

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

 واحد خالل نفس الجلسة.أن يقدم أكتر من توكيل لمتصرف 

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

ويعتبر والممثلين.  الحاضرين  األعضاء  أصوات  بأغلبية  القرارات  حالة   صوت  تُتخذ  في  الرئيس مرجحا 

 تعادل األصوات. 

وا لغرض  القانوني  النصاب  المتتعداد  حساب  يتم  مجلس  ألغلبية،  اجتماع  في  يشاركون  الذين  صرفين 

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

 ينطبق هذا اإلجراء فيما يخص اتخاذ القرارات التالية: 

 مجلس اإلدارة؛  رئيس تعيين •

 العامين المنتدبين؛  تعيين المدير العام و المديرين •

 السنوية.  حسابات ال •

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

األقل. على  واحد  ومتصرف  األخير  هذا  ويوقَعها  يحول   وفي الرئيس  مانع  أو وجود  الرئيس  حالة غياب 

 على األقل.دون حضوره، يوقع محضر الجلسات متصرفان اثنان  

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

أوغياب  حضور  إلى  أيضا  وتشير  منه.  جزءا  أو  كله  االجتماع  لحضور  حضر  المدعوين  األشخاص 

قانوني. لنص  طبقا  لألورا تَُضمن االجتماع  ملف  في  أو  خاص  سجل  في  اإلدارة  مجلس  ق محاضر 

 ون. المتحركة، ممسوك وفق القان 

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

 وما الموالية لتاريخ االجتماعات. ( ي 15أو اإلقليم داخل أجل خمسة عشر )
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المدير أو  وحدهما  نائبه  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  ال العام يصادق  نسخ  وكاتب  صحة  على  معاً  مجلس 

 ر الجلسات أو موجز منها. محاض

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

 حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس اإلدارة.

 المستخرجـات.تصفية الشركة، يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو  خـالل

 مجلس اإلدارة: اختصاصات 18 المادة

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

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

 التدقيق التي يراها. ويضطلع بعمليات المراقبة و بها المتعلقةللشركة ويسوي بقراراته األمور 

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

 قانونا؛  بها يرخص بعقد االتفاقيات المسموح •

 يرخص بتفويت العقارات بطبيعتها؛  •

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

 يه القانون مع إمكانية التفويض للغير؛ يقتض

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

طبقا   السنوية،  المحاسبية  الوضعيات  بإعداد  ويقوم  التاريخ  ذلك  إلى  الموجودة  الشركة 

  به؛ للتشريع المعمول

يُ  يجب  • التسيير،  بشأن  تقريرا  العامة  للجمعية  يقدم  المعلومات أن  كافة  فيه  ضمن 

 المنصوص عليها في القانون؛

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

 التي ستعرض على المساهمين والتقرير الذي سيعرضه بخصوص هذه التوصيات.

 ة اإلدارة العامة: طرق مزاول19 المادة

   أن: ر العام، بمعنىيتم الفصل بين مهام الرئيس والمدي

العامة. ويسهر على  يقدم يمثل مجلس اإلدارة وينظم و يسير أشغاله و الرئيس الجمعية  إلى  بذلك  تقارير 

 من القيام بمهامهم.  المتصرفين حسن سير أجهزة الشركة ويوفر الظروف لتمكين

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

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

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

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

المدير   من  يعين  باقتراح  ه  "انيرتيكا "شركةالعام  االخطاء   ذهوتتحمل  مسؤولية  العام  والمدير  الشركة 

الشركة واالغيار وذلك الشركة والجماعة وبين  بين  العقود  تنفيد جميع  اثناء  كما    بشكل تضامني،المرتكبة 

 لتنمية المحلية. اوالتدبيرية فيما يخص ممارسة انشطة شركة  تتحمل شركة انيرتيكاجميع االخطار القانونية
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 إمضاء الشركة   :20 المادة

لدى  والحواالت  إن التصرفات المرتبطة بالشركة وااللتزامات المتخذة باسمها وكذلك سحب األموال والقيم

و قبول أو حيازة األوراق التجارية تكون صحيحة إذا ما   والتظهيرات  واالكتتابات كافة البنوك، والدائنين  

المد  طرف  من  موقعة  حدود كانت  ضمن  المتصرف  مفوض،  وكيل  وأي  العام  من   السلط ير  له  المخولة 

 طرف مجلس اإلدارة.

 العامون مكافأة المتصرفين و المدراء  :21المادة 

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

الت اللجان  و مؤقت و ألعضاء  ماقنية،  نحو خاص  المادة    وفق  في  عليه  القانون    131هو منصوص  من 

 المتعلق بالجماعات. 113.14التنظيمي رقم 

د المتصرفين أو المدراء العامين أو المدراء العامين المنتدبين أو : االتفاقات بين الشركة وأح22المادة  

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

 أ. االتفاقيات الخاضعة لمسطرة خاصة 

إبرامه   يتم  الجارية،  العمليات  غير  أخرى  عمليات  يخص  اتفاق  كل  يعَرض  أن  الشركة  يجب  بين 

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

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

 مسبقاً.  به للترخيص 

التي   تسري االتفاقات  على  المقتضيات  أعاله نفس  الفقرة  في  إليهم  المشار  األشخاص  أحد  فيها  يكون 

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

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

المتصرفين   أحد  كان  إذا  ما  لتلك ومقاولة  مالكا  للشركة  المنتدبين  العامين  المدراء  أو  العامين  المدراء  أو 

أو مديرا عاما لها أو عضوا   بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها مسؤوال المقاولة أو شريكا

 في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها. 

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

شاركة  اإلدارة على كل اتفاق تنطبق عليه المقتضيات السابقة بمجرد علمه به. وال يحق للمعني باألمر الم

 في التصويت بخصوص الترخيص المطلوب.

المرخص  يخبر االتفاقيات  بشأن  الحسابات  اعتبارا    يوما  30داخل أجل   بها رئيس مجلس اإلدارة مراقبي 

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

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

سنة   في آخر  خالل  السابقة  المالية  السنوات  في  المبرمة  االتفاقيات  تنفيذ  استمرار  إخبار  حالة  يتم  مالية، 

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

عليه تستمر تصادف  التي  آثارها االتفاقيات  إنتاج  في  عليها  المصادقة  ترفض  أو  العامة  الجمعية  ا 

 الغير باستثناء الحاالت التي يتم إلغاؤها فيها بسبب الغش.   اتجاه

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

 لس اإلدارة، إذا ترتب عنها أضرار بالنسبة للشركة.االتفاقيات المبرمة دون موافقة مسبقة من طرف مج

 اقب الحسابات.تفادي اإلبطال بواسطة تصويت للجمعية العامة يتم على أساس تقرير خاص لمر ويمكن
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من   شكل  بأي  االقتراض  العقد،  بطالن  طائلة  تحت  المعنويين،  األشخاص  غير  المتصرفين  على  يمنع 

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

 األغيار.  الشركة اللتزاماتهم تجاهاالستفادة من كفالة أو ضمانة احتياطية من طرف 

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

المت وأصولهم  المعنويين  إليهم  المشار  األشخاص  أزواج  على  تنطبق  كما  الحسابات.  مراقبي  و  صرفين 

 وسيط. وفروعهم إلى غاية الدرجة الثانية وعلى كل شخص 

 : مسؤولية المتصرفين 23المادة 

للشركة المنتدب  العام  المدير  أو  العام  والمدير  والمتصرفون  الرئيس  أو   مسؤولين يكون  الشركة  اتجاه 

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

من   المواد  في  عليها  القانون    386إلى    384المنصوص  النظام  17-95من  مقتضيات  بسبب خرق  أو   ،

ا  األساسي أو ألخطاء مرتكبة في إطار التسيير، الكل وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليه

  بها. في التشريعات المعمول

 الرابع  الباب 

 الحسابات  مراقبو

 تعيين مراقب الحسابات  :24 المادة

الشركة تعيين مراقب حسابات أو عدة مراقبين، مسجلين في جدول هيئة الخبراء المحلفين  وقت تأسيس   يتم

 لمدة سنة واحدة.

ثالث سنوات    لمدة  ف الجمعية العامة  يعين مندوب الحسابات من طرذلك، وطيلة مدة حياة الشركة، وبعد 

 سابات السنة المالية الثالثة.، تنتهي يوم انعقاد الجمع العام العادي الذي يبت في حفابلة للتجديد  مالية

 حاالت التنافي :25 المادة

 ممارسة مهام مراقب الحسابات:  أدناه ال يمكن لألشخاص 

ا • من  المستفيدون  و  العينية  الحصص  أصحاب  و  مجلس المؤسسون  أعضاء  و  خاصة  متيازات 

 إدارة الشركة؛ 

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

أعاله، قد تمس باستقالليتهم أو    1يمارسون وظائف لفائدة األشخاص المشار إليهم في البند   الذين •

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

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

البنود السابقة وكذلك الخبير المحاسب الشريك في شركة للخبرة المحاسبية تكون في وضع   في 

 من األوضاع المشار إليها.

 إدارة الشركة. األشخاص المعينون لشغل منصب كاتب لمجلس •

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

 المحاسبية أو لنفس المكتب كمراقبين لحسابات نفس الشركة.
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 تجديد المهمة 

 سنوات. 3يتم تجديد مهمة مراقب الحسابات بفترات 

العام في للجمعية  اقتراح  تقديم  االستماع  حالة  الجمعية  يتعين على  الحسابات،  مراقب  تجديد مهمة  بعدم  ة 

 للمراقب، إذا ما طلب ذلك. 

 االستقالة  -اإلعفاء -اإلقالة

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

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

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

المحكمة المختصة، بصفته قاضي المستعجالت، بطلب من مجلس اإلدارة أو عدد من المساهمين يمتلكون 

 في المائة من رأسمال الشركة. 5

ن على مراقب الحسابات إعداد تقرير يُعرض على مجلس اإلدارة وعلى الجمعية  حالة االستقالة، يتعي  في

 فصل فيه دواعي استقالته. العامة المقبلة، ي

 : مهام مراقب الحسابات26 المادة

 المهام الدائمة

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

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

 ؛ بها المعمول

من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس اإلدارة وفي الوثائق الموجهة   التحقق •

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

 التركيبية؛ 

 قق من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين؛ التح •

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

المادة   إعداد  • في  إليها  المشار  االتفاقيات  عن  خاص  القانون    56تقرير  المتعلق   17-95من 

ال عادية بخمسة عشر بشركات المساهمة وإيداعه في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة 

 يوما على األقل. 

االسمي • الضمان  أسهم  وجود  من  إمكانية  التحقق  عدم  تقييد  ومن  المتصرفون  يمتلكها  التي  ة 

 تفويتها في سجل التحويالت الممسوك من طرف الشركة؛

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

 لمهام الخاصة ا

 يضطلع مراقب الحسابات بالمهام التالية : 

ف يوجه الشروط الدعوة  وفق  لالنعقاد  اإلدارة  مجلس  أو  العادية  العامة  للجمعية  االستعجال  حالة  ي 

 المتعلق بشركات المساهمة؛  17-95من القانون   116و   73المنصوص عليها في المادتين 
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 ؛ الصافية للشركة ال تقل عن رأسمالهافي حالة تحويل الشركة أن الوضعية  يشهد 

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

 الشركة، من أصول وخصوم الشركة ومن المزايا الخاصة الممنوحة؛ 

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

 وعلى شروط تحديد هذا السعر؛

ائي، الذي أعده مجلس اإلدارة، في حالة تحرير أسهم جديدة عن طريق المقاصة  يشهد بصحة الحساب النه

 مع ديون الشركة؛

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

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

 اإلدماج : في حالة 

التبادل   يتولى نسبة  أن  ومن  مالئمة  العملية  في  المشاركة  الشركات  ألسهم  المقدرة  القيمة  أن  من  التأكد 

 منصفة. 

في هذه   ءمتهامال في تقريره إلى الطريقة أو الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى يشير

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

في  الزيادة  مبلغ  عن  يقل  ال  المضمومة  الشركات  جلبته  الذي  األصول  مبلغ صافي  أن  من  خاصة  يتأكد 

ضع رأسمال  أو عن مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناشئة عن عملية اإلدماج. ويُخ الدامجة رأسمال الشركة

 قبة. الشركات المستفيدة من االنفصال لنفس المرا

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

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

 عادية 

ابإعد  يقوم أو في حالة  المال  الزيادة في رأس  تقرير في حالة  االستثمار  اد  إنشاء شهادات  لتجزيء حول 

 الممثلة للحقوق المالية وشهادات حق التصويت الممثلة للحقوق األخرى المرتبطة بالقيم التي تم إصدارها؛ 

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

 ها بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استالم؛ أيام اعتبارا من تاريخ اكتشاف 8

يحيط رئيس المحكمة علما في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا عاين بأنه بالرغم من  

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

 اإلخبار والكشف إلزامية 

 بما يلي:  علما لس اإلدارةيتعين على مراقب الحسابات أن يحيط مج

 عمليات المراقبة واالستطالعات التي تولى إنجازها أثناء في إطار قيامه بمهمته؛ •

 بنود القوائم التركيبية التي يتبين تغييرها وطبيعة التغييرات ؛  •

 تم اكتشفاها؛  و البيانات غير المطابقة للحقيقة التي الخروقات  •

 نتائج السنة المالية؛ اآلثار المترتبة عن مالحظاته على  •

في   جرمية كافة التصرفات التي اكتشفها أثناء مزاولة مهامه والتي تكتسي صبغة •

 اعتقاده.
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 االستدعاء

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

 الذي يحصر الحسابات السنوية؛ مجلس اإلدارة  اجتماع -

 تقرير؛ تقديم العامة للمساهمين والتي تتطلب كافة جمعيات  -

 اجتماعات مجلس اإلدارة. ومختلف -

 

 المسؤولية 

 .يتعين على مراقب الحسابات و معاونيه التقيد بالسر المهني -

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

 لمهامه.من طرفه خالل مزاولته 

حين مزاولته لمهامه،   بها يسأل مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها مجلس اإلدارة، ما عدا إذا علم ال -

 و لم يكشف عنها في تقريره إلى الجمعية العامة.

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

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

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

 من القانون الجنائي.  446المتعلق بشركات المساهمة و المادة  17-95من القانون  415و

 الخامـس الباب

 امةالجمعيات الع

 الجمعيات العامة: أنواع 27 المادة

 لموضوع التوصيات المقترحة، يمكن أن تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية أو خاصة.  تبعا

المساهمين   لكافة  بالنسبة  ملزمة  وتكون  العامة  الجمعيات  من طرف  للمساهمين  الجماعية  القرارات  تتخذ 

 و األهلية.بمن فيهم الغائبون و المعارضون وعديم

 الدعوة لالنعقاد ومكان االنعقاد

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

 اآلتي ذكرهم بذلك: 

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

 بدون جواب؛

األمر في  يهمه محكمة، بصفته قاضي المستعجالت، إما بطلب من كل منينه رئيس اليع  وكيل -

حالة االستعجال، وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما ال يقل عن ُعشر رأسمال 

 الشركة؛

 المصفون. -

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

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

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

المضمونة عل الرسائل  يوما  عشر  خمسة  الجمعية،  انعقاد  تاريخ  األقوبين  بدعوة  ى  األمر  يتعلق  حينما  ل 

  انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة الموالية.

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

  أو  ديةعا ويشير بالخصوص إلى اليوم والساعة والمكان الذي سيعقد فيه االجتماع وكذلك طبيعة الجمعية،

 وجدول أعمالها و نص مشاريع التوصيات.   غير عادية أو خاصة،

بصورة  يجب  التداول  من  تتمكن  لم  التي  الجمعية  بتاريخ  الثانية  للمرة  لالنعقاد  الجمعية  دعوة  تذكر  أن 

 صحيحة. 

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

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

 لألعمال.

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

  حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

 عيات المساهمين في المقر االجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر داخل المغرب.جم عقد تن

 : التشكيـل 28 المادة

 المساهمين مهما كان عدد األسهم التي يمتلكونها.  جميع تتشكل الجمعية العامة من

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

 يمثل من طرف مساهم آخر أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، دونما حاجة إلى أن يكون مساهما. 

وحيد   وكيل  أو  منهم  واحد  العامة  الجمعيات  في  المشاعة  األسهم  ملكية  في  المشتركين  المساهمين  يمثل 

 عنهم. 

 ات العامة.ييحق لمالكها وحده االشتراك في مداوالت الجمع  حيازيا، في حالة رهن األسهم رهنا

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

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

 ألسهم لحاملها.  امتالكهمشهادة تفيد إيداع أسهمهم لدى مؤسسة معتمدة في حالة 

 : المكتـب 29 المادة

كفاحصين   يعين الجمعية رئيس مجلس اإلدارة أو أي مساهم تعينه الجمعية العامة في حالة غيابه. و يترأس

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

 كتب الجمعية بتعيين كاتبه. ويقوم م على أن يقبال هذه المهمة.

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

  أو أحد األشخاص الذين دعوا النعقادها.

 : النصاب في الجمعيات العادية30 المادة

أو   ال السنوية  العادية  العامة  الجمعية  مداوالت  استثنتكون  المساهمون  المدعوة  كان  إذا  إال  جائزة  ائيا 

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

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



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

79 
 

الذين يشاركون في الجمعية بوسائل االجتماع المرئية أو اب المساهمون  حاضرون في حساب النص يعتبر

 بوسائل مماثلة وفق الشروط المحددة في قانون شركات المساهمة. 

 : صالحيات الخاصة بالجمعيات العامة العادية 31 المادة

 مجموع المساهمين. من الجمعية العامة المكونة بشكل قانوني  تمثل

الجمعية   السنويةتتخذ  العادية  المتعلقة    العامة  تلك  عدا  ما  القرارات  كافة  عادية،  غير  بصفة  المدعوة  أو 

 بتغيير النظام األساسي بشكل مباشر أو غير مباشر.

 وبصفة عامة وبشكل غير حصري: 

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

 الجماعات؛المتعلق ب 113.14ي رقم القانون التنظيم عليه في 

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

 تناقش وتصـادق وتصحيح الحسابات أو ترفضها؛  -

 الواجب توزيعها باقتراح من مجلس اإلدارة؛ الربيحات  تحدد  -

 تعين أو تعفي مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم؛  -

 منح اإلبراء للمتصرفين؛ تقرر بشأن  -

المتعلق بشركات  17-95من القانون  56فيما يتعلق باالتفاقيات المشار إليها في المادة  رتقر -

 المساهمة، بعد االستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات؛ 

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

نوحة من طرف الشركة وتحدد شروط  ية. وتحدد مبلغ القروض الممالممنوحة له غير كاف

 . شراء العقارات وبيعها

 : محاضـر الجمعيـات العادية32 المادة

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

 متحركة مرقمة ومحفوظة في ملف خاص.

الة أو اإلقليم داخل أجل خمسة عشر  وإلى عامل العممراكش  يتعين تبليغ محاضر الجمعيات إلى جماعة  

 ( يوما الموالية لتاريخ االجتماعات. 15)

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

 وكاتبه. اإلدارة مجلسووضعه تحت مراقبة رئيس  

دع   يجب  وطريقة  الجمعية،  انعقاد  ومكان  تاريخ  إلى  المحضر  يشير  أعمالها  أن  وجدول  لالنعقاد  وتها 

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

 وملخص عن النقاشات و نصوص التوصيات المعروضة للتصويت ونتائج التصويت.  الجمعية

 والتصويـت المداوالت 

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

 الممثلين. المداوالت بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين أو
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 النصاب في الجمعيات غير العادية   :33 المادة

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

 مكونة لرأسمال الشركة.يقل عن نصف األسهم ال

ال يشمل رأس المال الذي يجب أن يُمثل في الجمعية التي ستتحقق من الحصص العينية، األسهم المملوكة  

ع المعروضة  الخاصة،  المزايا  من  استفادوا  الذين  أو  الحصص  تلك  قدموا  الذين  الجمعية  لألشخاص  لى 

 للبث فيها.

ولى لالنعقاد، يمكن استدعاء جمعية ثانية يكون بإمكانها  في حالة عدم اكتمال نصاب النصف في الدعوة األ 

 المداولة إذا جمعت عددا من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة.

حق ال يفصله أكثر من  حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن إرجاءها إلى تاريخ ال وفي

 فيه لالنعقاد.   شهرين عن التاريخ الذي دعيت 

حاضرون في حساب النصاب المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل االجتماع المرئية أو   عتبروي

 بوسائل مماثلة وفق الشروط المحددة في قانون شركات المساهمة. 

 العادية المخولة للجمعيات غير   الصالحيات الخاصة

بإ يجوز تقوم  أن  اإلدارة  مجلس  من  باقتراح  عادية  غير  عامة  النظام لجمعيـة  في  التغييـرات  كافة  دخال 

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

 المداوالت والتصويـت في الجمعيات العامة غير العادية  :34 المادة

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

 ( األصوات المعبر عنها.3/ 2) ثلثي  خذ القرارات بأغلبيةوتت

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

 بالجمعيات الخاصة المقتضيات المتعلقة 

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

يصبح قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات األسهم نهائيا إال بعد موافقة الجمعية   ال
 الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة. 

للجمعيات  تتداول   بالنسبة  المنصوص عليها  القانوني واألغلبية  النصاب  الخاصة وفق شروط  الجمعيات 
  ية.  العامة غير العاد 

 : محاضـر الجمعيـات غير العادية35 المادة

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

 خاص.تحركة مرقمة ومحفوظة في ملف م
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وإلى عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل خمسة عشر  مراكش  جماعة  يتعين تبليغ محاضر الجمعيات إلى  

 .هاما الموالية لتاريخ اجتماعات( يو15)

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

 ه. وكاتباإلدارة ووضعه تحت مراقبة رئيس مجلس 

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

مكتب المشاركةوتشكيل  األسهم  وعدد  على    ها  المعروضة  والوثائق  المتحقق  والنصاب  التصويت،  في 

 وملخص عن النقاشات و نصوص التوصيات المعروضة للتصويت ونتائج التصويت.  الجمعية

 السادس  بالبا

 المساهمين إعالم

 الوثائق موضوع اإلعالم   :36 المادة

والمع بالوثائق  إمدادهم  المساهمين  إعالم  أنيشمل  الممكن  من  التي  التالية،  أو   تشمل لومات  واحدة  وثيقة 

  عدة وثائق: 

   أعمال الجمعية؛ جدول -

اقتضى الحال، تلك  نص و بيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس اإلدارة وإن -

 التي يقدمها المساهمون أو الشخص الذي دعا إلى انعقاد الجمعية؛

اإل - مجلس  أعضاء  المتصرفين  معلومات   دارةقائمة  الحال،  اقتضى  وإن 

 للعضوية في هذه المجالس، والمشتملة على:  المترشحين تخص 

والشخصي - العائلي  المهنية للمترشحين االسم  وسيرتهم  جنسياتهم  و  خالل   وعمرهم 

 الخمس سنوات األخيرة.

التي شغلها - والمهام  بين  المترشحون المناصب  توجد  التي  األسهم  وعدد  الشركة  في 

  يديهم. 

   والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس اإلدارة ؛ الجرد  -

  تقرير التسيير لمجلس اإلدارة المعروض على أنظار الجمعية؛  -

 الحسابات المعروض على أنظار الجمعية؛ مراقبي وتقرير مراقب أ -

   تخصيص النتائج؛ مشروع -

 لوكة لكل مساهم وصنفها؛ مع بيان عدد األسهم المم المساهمين قائمة -

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

للمساه تقرير - المملوك  األصل  بتقويم  المكلف  الحسابات  الشركة مراقب  حازته  الذي  م 

 خالل السنتين التي تلي تقييدها في السجل التجاري؛ 

بين الشركة و أو مراقبو الحسابا مراقب  تقرير خاص ينجزه - تبرم  ت عن االتفاقيات التي 

 أحد المتصرفين؛ 

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

 مال الشركة الخاص بعملية أو عمليات تسيير؛ ( رأس10/ 1الممثلين لعشر ) 

عة المقترحة على  لمجلس اإلدارة يبين دوافع الزيادة في رأس المال والطريقة المتب تقرير -

الجديدة أو شروط تحديد السعر و  الجمعية العامة، وعند االقتضاء، سعر إصدار األسهم 

 أيضا دوافع إلغاء الحق التفضيلي لالكتتاب؛

أو - مراقب  وعند  مراقبي تقرير  المال،  رأس  في  الزيادة  بمشروع  الخاص  الحسابات 

الحسابات   مراقبي  أو  لمراقب  الخاص  التقرير  األسهم  االقتضاء،  إصدار  بسعر  المتعلق 

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

 مال عن طريق المقاصة مع ديون الشركة؛مراقبي الحسابات، في حالة الزيادة في رأس ال

 تقرير مراقب الحصص في حالة الزيادة العينية في رأس المال؛  -

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

 في ذلك؛ 

والمزايا تقرير مراقب أو مراقبي التحويالت المكلف بتحديد قيمة أصول وخصوم الشركة   -

 الخاصة؛

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

 ؛دمج الشركة أو انفصالها تقرير -

 مشروع الدمج أو االنفصال؛  دواعي تقرير لمجلس اإلدارة يعرض  -

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

الماليةالقوائم   - للسنوات  المشاركة في عملية   الثالث  التركيبية  بالشركات  الخاصة  األخيرة 

 الدمج أو االنفصال؛ 

المالية - للسنوات  التسيير  عملية   ث الثال تقرير  في  المشاركة  بالشركات  الخاصة  األخيرة 

 الدمج أو االنفصال؛ 

قبل - األقل  على  أشهر  ثالثة  المحصور  المحاسبي  الدم تاريخ الكشف  أو مشروع  ج 

 االنفصال؛

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

 .تصفية الشركة حسابات  -
 

 التدابير الوقائية الداخلية 

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

أيام من تاريخ اكتشاف الوقائع و دعوته إلى تصحيح    8غضون    أن تؤثر سلبا على استمرار االستغالل في

 الوضعية. 

 الخبرة

لشركة أن يطبلوا من المحكمة تعيين ( رأسمال ا10/ 1لمساهم واحد أو عدة مساهمين يمثلون عشر ) يجوز

  خبير أو عدة خبراء يكلفون بتقديم تقرير عن عملية واحدة أو عدة عمليات تسيير. 

 :االلتزامات المتبادلة بين المساهمين  37المادة  

 بما يلي :اوفرعها بالمغرب   شركة انيرتيكاتلتزم  -1

بدون عوض في حالة   لهامالية   المحافظة على التوازنات المالية للشركة عبر تقديم اعانات -

 وقوع عجز مالي نهاية كل سنة مالية.

بين الشركة والجماعة وبين الشركة تمويل وانجاز جميع االستثمارات المتعلقة بتنفيد العقود  -

 .واالغيار

تحمل الدعائر المالية المتعلقة بتنفيد العقود المبرمة بين الشركة والجماعة و بين الشركة   -

 .االغيار 

 .خصوم الحصيلة المالية للشركة ضمان -

 تحمل جميع االخطاء المرتكبة المتعلقة بتسيير الشركة    -

 : التزامات شركة االستثمارات الطاقية -2

ضمان المواكبة التقنية والقانونية للمشروع ليكون مطابقا للمعايير المغربية في مجال    -

اف المسطرة في كناش دهالنجاعة الطاقية والقوانين الجاري بها العمل وضمان تحقيق اال 

 . التحمالت المتعلق بالنجاعة الطاقية

 الشركة   رأسمالالمساهمة في االستثمارات في حدود حصتها من  -
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 تزامات الجماعة :ال -3

زم الجماعة باداء التزاماتها المالية المسطرة في االتفاقية المتعلقة بتدبير مرفق االنارة  تتل -

 . العمومية والنجاعة الطاقية 

 السابع البـاب

 األرباح   –القوائم التركيبية  –السنة المالية

 السنة المالية   :38 المادة

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

شهرا. عشر  اثنا  عن  واألخيرة  اليوم   وتنتهي األولى  في  األولى  المالية  دي  31السنة  يلي من  الذي  سمبر 

 تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري. 

 واصلالت  –تقرير التسيير   –الجرد  –القوائم التركيبية   :39 المادة

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

ت به قوائم تركيبية، طبقا للتشريع المعمول النتيجة الصافية للسنة ويعد تقريرا حول  سيير.ويحصروتقرير 

 عليه. تخصيص النتائج لعرضه على الجمعية العامة العادية للمصادقة 

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

 استدعاء الجمعية العامة السنوية. 

تركيبية ونسخة من تقرير مراقب الحسابات في كتابة الضبط لدى المحكمة في  إيداع نسخة من القوائم ال  يتم

 عليهم من طرف الجمعية العامة. غضون ثالثين يوما من المصادقة 

 توزيع األرباح   :40 المــادة

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

الحتياطي القانوني. ويصبح هذا االقتطاع غير إلزامي عندما يصل صندوق االحتياطي  لتكوين صندوق ا

سمال الشركة. ثم ينطلق االقتطاع مجددا عندما ينزل االحتياط القانوني ألي سبب  إلى مبلغ يساوي ُعشر رأ

  عن هذا العُشر.

االحتياطا تكوين  لغرض  السنوية  األرباح  المبالغ من  كافة  اقتطاع  كذلك  أو  ويتم  القانون  يفرضها  التي  ت 

ة العادية تأسيسها قبل القيام  النظام األساسي أو االحتياطيات االختيارية التي يمكن أن تقرر الجمعية العام

 بأي توزيع. 

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

 مضافا إليه األرباح المنقولة عن السنوات السابقة.  والمبالغ المكونة لالحتياطي

 مين في شكل أرباح. العامة العادية الحصة المخصصة للمساه الجمعية تحدد 

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

 باالمتيازات الخاصة.

 : أداء األرباح 41المادة 

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

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

تعجالي من  األداء داخل أجل أقصاه تسعة أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية ما لم يتم تمديدها بأمر اس

  رئيس المحكمة بناء على طلب من مجلس اإلدارة. 



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

84 
 

 الثامن  الباب

 المنازعات –التصفيـة  – الحل

 : الحـل42 المادة

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

عن ربع رأسمالها، يتعين على مجلس اإلدارة توجيه الدعوة  أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل   إذا
العادية للمساهمين في غضون الثالثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات  لعقد الجمعية العامة غير  

 التي أفرزت هذه الخسائر، بغرض اتخاذ قرار بحل الشركة. 

السلطة الحكومية  وعلى   موافقةعليهلمراكش للعرض أي قرار بحل الشركة على المجلس الجماعي  يتعين 
 . التأشيرقصد المكلفة بالداخلية 

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

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

حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من االحتياطي وذلك إذا لم يتم خالل األجل المحدد  يساوي على األقل

 إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما ال يقل عن ربع رأسمال الشركة.

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

 هذا االقتراح. ث بشكل صحيح بشأنتب

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

 خمس مساهمين ألكثر من سنة. 

 

 : التصفية 43 المادة

 

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

 وتعين مصفيا واحدا أو عددا من المصفين. 

"شركة   ببيان  تسميتها  تلحق  و  األسباب.  من  سبب  ألي  حلها  بمجرد  التصفية  طور  في  الشركة  تعتبر 

 ". مساهمة في طور التصفية

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

 إال ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري.  األغيار جاهة آثاره تال يحدث حل شركة المساهم 

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

 كحصص.  تقديمها أو

 : تعيين أول أعضاء المجلس  43 المادة

 يتكون أول مجلس اإلدارة من: 

 السيد  −

 السيد  −

 السيد  −

 يد الس −

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

 بمهام أعضاء مجلس اإلدارة.

 : تعيين أول مراقب للحسابات   44 المادة

 HLZ CONSULTINGسيكون أول مراقب للحسابات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، هو مكتب 

 المراقبة السيدة زهراء الحجريوي، أنها تقبل تعيينها و أنه ال يوجد أي عائق أمام هذا التعيين.  ت وأبلغ

 المنازعات  :45 المادة

الشركة أو خالل تصفيتها، سواء بين المساهمين  التي تنشأ خالل مدة سريان   المنازعات  يتم عرض جميع

بأعم والمتعلقة  أنفسهم،  المساهمين  بين  فيما  أو  أو والشركة  األساسي  النظام  هذا  بتفسير  أو  الشركة  ال 

 بتنفيذه، على قضاء المحاكم المختصة لمكان مقر الشركة. 

م في  موطنه  يختار  أن  مساهم  كل  على  يجب  المنازعات،  حالة  في  الغرض،  ويتم  لهذا  الشركة  مقر  كان 

 حل.للمثول أمام القضاء أو التبليغات بشكل صحيح في هذا الم االستدعاءات  تسليم جميع

تسلم جميع للمخابرة،  اختيار موطن  يتم  لم  بأمر   االستدعاءات  وما  المعين  المقر  إلى  القضاء  أمام  للمثول 

  صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية أو مكان مقر الشركة.

 

 :  فيحرر بمراكش و
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 المؤسسون  

 الجماعة الحضرية لمدينة مراكش يمثلها السيد بلقائد محمد العربي •
 

 
 
 

 االستثمارات الطاقية يمثلها شركة  •

 

 

 يمثلها او فرعها باتلمغرب شركة انيرتيكا  •
 
 
 
 
 

 السيد  •

 

 

 السيد  •
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

هذا في ما يتعلق بالنظام االساسي اما عن باقي الوثائق التدبيرية فسوف تتم مناقشتها داخل المجلس  

 دما يتم احداثه. االداري للشركة عن

الشركة االستعجال  طابع  ان    هذه  تأسيس  للمناخ    في  العالمية  القمة  استحقاق  الى    COP22راجع 

في شهر    انعقاد هذه القمة مطالبة قبل  طبقا لكناش التحمالت  خصوصا وان الشركة    المزمع تنظيمها بالمدينة 

القادم   الجديدةمصب  10.000بنصب  نونبر  الطاقية  المعايير  وفق  مسألة  اح  في  الحسم  من  فالبد  وبالتالي   ،

التركيب أما  االداري  التأسيس،  المجلس  داخل  للنقاش  قابلة  فمازالت  المتبقية  التدبيرية  والمسائل  المالية  ة 

 للشركة. 

المشروع  يبقى  و  هذا  من  وإرساءسنوات    6أو    5بعد  أملنا  تحقيق  في    مبادئ  هو  الطاقية  النجاعة 

اقل مع خدمة    12  حوالي   التكلفة تدريجيا منانخفاض  والمتمثلة أساسا في  المدينة   مبالغ  الى  مليار سنويا 

 اكثر جودة. 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية سمير لعريبية

  10المعاينات الميدانية للشركات، فهي مسألة مهمة ألنها تهم تشخيصا سيبنى عليه تجربة  بخصوص   

العموم  االنارة  قطاع  تدبير  من  فالشركات  سنوات  لذلك  التشخيصي    17ية،  بالتقرير  توصلت  للوضعية  قد 

لتكون الشركات  صفحة    700من    الحالية لإلنارة العمومية من النواحي المالية، اإلدارية والتدبيرية والمتكون 

بأن من لديها الرغبة  لكننا مع ذلك اخبرنا هذه الشركات  على دراية بوضعية االنارة العمومية داخل المدينة،  

 . Enertikaفي القيام بدراسة للقطاع فالباب مفتوح ووجدنا تجاوبا من شركة  

ح البنك الدولي فالنواحي  ولإلشارة، فالدراسة التي قامت بها الجماعة عن طريق مكتب دراسات لصال 

من  األخيرة  هذه  استهالك  قدر  لمعرفة  كمرجع  الجماعة  بمعطيات  المكتب  هذا  فيها  استعان  للقطاع  المالية 

 نارة بشكل مفصل. اال

اهتمام  اما    بطلب  يتعلق  األمر  فبالفعل  الحر،  السيد  حوله  تساءل  الذي  االداري  بالمحور  يتعلق  فيما 

لالستثمارا الوطنية  هذه  والشركة  اسم  يحمل  أنه  رغم  الجماعة  من  بتكليف  به  قامت  التي  هي  الطاقية  ت 

غير    الوطنية لالستثمارات الطاقيةن الشركة  ، كما أCOP22األخيرة نظرا لالستعجال الذي فرضه تنظيم قمة  

لكننا   3إلى    17ملزمة بتطبيق قانون الصفقات العمومية، وهذا األخير ال يسمح بتقليص عدد الشركات من  

 . الوطنية لالستثمارات الطاقيةعتمدنا منطق الشركة ا

مبلغ      إلى أن  المالي، أشير  المحور  فيما يخص  الو  7أما  بدفعه  الملزم  المستقلة عن كل  ماليير  كالة 

سنة غير صحيح بل هو متغير مادام أن الهدف من المشروع هو تخفيض التكلفة حيث سينخفض هذا المبلغ  

 في السنة الثالثة.   %60لتصل إلى  %20ولى بنسبة تدريجيا ابتداء من السنة األ

الدورة كما جاء بذلك السيد الرئيس   التنمية  يتعلق فقط بإحد  كما أضيف أن األمر في هذه  اث شركة 

الذي بهذه الشركة    يربط المجلسالتي س  بمشروع العقدالمجلس في دورة الحقة    سنزودالمحلية لكن بعد ذلك  

 االلتزامات المالية.  كافةتضمن الذي سيومازال موضوع تفاوض معها، 
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

الموافقة على النظام األساسي للشركة وعندما تصبح قائمة الذات  بصدد  فإننا اليوم    ،كما ذكر سابقا 

االطراف  ف كل  يرضي  اتفاق  الى  الوصول  اجل  من  مفاوضات  في  معها  ندخل  المالية  سوف  التركيبة  حول 

المباشر للقطاع، لكننا نتوخى من هذا   التدبير  اتفاق معها سنعود إلى  التدبيرية، وإن لم نصل إلى  والوثائق 

ات الذي يعانيها القطاع في  كنسبة االنارة العمومية بالمدينة وتفادي جل الصعوب  %95ع الوصول إلى  المشرو

 ظل التدبير الحالي.  

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

تحدث السيد سمير عن السالمة الليلية وأريده أن يقدم توضيحا حول معدل قوة االضاءة الذي يتراوح   

بين   هو  ف   48و  45حاليا  المقترح  ان  حين  ان    28ي  تمثل اي  الحالية  القوة  القوة  أننصف  كما  الوثائق    ، 

المقدمة ال تشير إلى الموظفين وال إلى اآلليات التي يتوفر عليها المجلس في المستودع الجماعي، لذلك أؤكد  

لن االستهالك  لتكلفة  المتوقع  االنخفاض  أن  كما  االهتمام،  طلب  في  النظر  إعادة  إال    على ضرورة  تنخفض 

 سمير.    ابتداء من السنة السادسة وليس األولى كما جاء بذلك السيد

خديجة   والسيدة  بالصفقات  المكلفة  النائبة  السيدة  على  الموضوع  هذا  إحالة  تمت  إذا  أنه  وأضيف 

 والسيد سمير ووافقوا عليه سنصوت حاال باإليجاب. 

 شمراكلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

دون    في النظام االساسي للشركة اي المرحلة التأسيسية اؤكد مرة ثانية ان موضوعنا اليوم هو فقط   

 مالية، والتي ستكون موضوع مناقشة المجلس في دورة قادمة.  تفاصيل الدخول في اية  

الموضوع  هذا  يعرفه  الذي  االستعجالي  للطابع  الثانية    مع  ونظرا  العالمية  القمة  استحقاق  قرب 

رون للمناخ وال يجب ان ننسى انه رغم ان المجلس هو الذي يدير سياسة المدينة اال انه ليس وحده  العشو

 في الميدان بل هناك جوانب اخرى يجب مراعاتها كالجانب السياحي مثال. 

وإن هذا الموضوع ليس وليد اليوم بل تم التطرق اليه في المجالس السابقة لكنه لم يتبلور اال في    

 س وخصوصا مع االستحقاق المشار اليه . لمجلهذا ا

وللعلم فان الهواجس التي عبر عنها السيد محمد الحر واقعية ومشروعة وهي كذلك هواجس رئاسة   

المجلس الجماعي وبالتالي فعندما ستعرض التركيبة المالية على المجلس فانه سيدرسها وسيتبين من خالل  

الجو مع  فعال  تتالءم  كانت  ان  االدراسة  فللدة  وبالتالي  ال  ام  او  لمرجوة  قبولها  في  الصالحية  كامل  مجلس 

 رفضها اذا تبين له انها تفوق النتائج التي تؤمل من ورائها.  

فإني أعرض موضوع    ل وإذا سمحتم  االساسي  المحلية  النظام  التنمية  االنوار"  شركة  على  "حاضرة 

 التصويت بعد استنفاد المناقشة حوله. 
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ماي    والعشرون  الخامسة النقطة   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  تاريخ    2016من  )جلسة 

30/05/2016) : 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية للنجاعة الطاقية املسماة   

 فق االنارة العمومية من خالل ما يلي: مر "حاضرة االنوار" لتدبير 

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

 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي ربي بلقائد السيد محمد الع

الوثائق  تبعا لما تداولنا حوله فيما يخص النظام االساسي للشركة، فسيتم تأجيل اطالع المجلس على  
لشركة   والتعاقدية  والتنظيمية  قائما التدبيرية  مازال  التفاوض  الن  االنوار"  "حاضرة  المحلية  التنمية 

 ق التعاقدية لالطالع.ة الحقة الوثائوسنعرض عليكم في دور
 

 رئيس المجلس الجماعيل االول نائبال  السيد يونس بن سليمان

 
 اريد ان اقدم اعتذاري للسيد احمد عبيلة فيما يخص الشهادة االبتدائية فالسيد العضو هو تقني. 

 
 عضو المجلس الجماعي السيد احمد عبيلة

 
 وبدوري اقبل هذا االعتذار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

113 
 

 



 التمديد  إطار ( في 30/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

114 
 

 

ماي    والعشرون   ابعة السالنقطة   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  تاريخ    2016من  )جلسة 

30/05/2016) : 

 البث في طريقة تدبير موفق السيارات املبني على طبقات بعرصة املعاش  

 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

لبث في هذا الموضوع هو مسألة االستثمار  في بداية هذه النقطة، أريد أن أؤكد لكم أن ما يؤخرنا با 

في موقف شركة أفلمار، فنحن ما زلنا نحتفظ بهذه الشركة لكننا طلبنا منها أن تقدم استثمارها على أساس أن  

عقد يتم  وبعدها  بالبناء  الشركة  تلتزم  وبالمقابل  األرض  الجماعة  لكن    تمنحها  الطرفين،  بين  تدبير  اتفاقية 

برد فعل حقيقي برغبة الشركة في االلتزام معنا كجماعة، وعليه فكرنا في عرض طلب  لحدود اليوم لم نتوصل 

عامة أو تتبع الموضوع مع  اهتمام على الخواص، وأنا ال أريد أن تفوضوا لي كرئيس للمجلس عقد صفقة  

ء تأجيل هذه  في االستثمار في القطاع، لذلك أطلب منكم السادة األعضا لمار مادام أنها لم تبدي جديتهاشركة أف

أ بعد  الحقة  دورة  إلى  أخرى  مرة  أفالنقطة  شركة  مع  الموضوع  معالم  تتضح  أبدت  ن  بالفعل  هي  إن  لمار 

 رغبتها في االستثمار أو المرور إلى مسطرة طلب العروض. 

 

 نائبة السيد رئيس المجلس  ة خديجة فضيالسيد

مطروحا لدى الساكنة، لذلك أقترح  الوقت يدركنا السيد الرئيس في هذا الموضوع، والمشكل ما زال  إن  

 لمار في أقرب وقت ممكن. أجل إيجاد حل توافقي مع شركة أف أن يتم تفويض األمر لك من 

 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد   

الشركة استثمارا جديا    بير للحسم في هذا الموضوع، فإن قدمتيوما ليس بالتأخير الك  20أو    15تأخير  

نحن مستعدون للتعاون معها وإال فمسطرة طلب العروض تبقى هي الحل، وبالمناسبة ارتباطا بالموضوع فقد  ف

وافقنا في إطار اللجنة االدارية للتقييم للسيد صاحب مرآب بناني أن ينشئ موفق للسيارات مبني على طبقات  

حوالي   ستكون  االستيعابية  فإ  300طاقته  الطاقة  سيارة  إلى  أضفناها  موقف  ذا  سيوفرها  التي  االستيعابية 

 سيارة فسيعود هذا بالنفع على المدينة.  1200و 1000عرصة المعاش والتي ستتراوح بين  
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 (:30/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  االربعون  النقطة

افقة على   زارة الثقافة لتجهيز الخزانات البلدية.اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش وو الدراسة واملو

 

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

التنمية  والرياضية وأعطي الكلمة للسيد عبد الهادي فاري نائب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية  

 خصوص هذه النقطة. االجتماعية واشراك المجتمع المدني لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة ب

 والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني نائب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية   السيد عبد الهادي فاري 
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 40النقطة رقم:                                                المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 للجنة المكلفـة بالشــؤون الثقافية والرياضية تقريــر اجتمـاع ا
 والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني  

 الجلسة الثانية 
 

النقـط    تحضير  استكمال  اطار  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  بناء 

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  جدول  في  ال2016المدرجة  واصلت  الثقافية  ،  بالشؤون  المكلفة  لجنة 

  09/05/2016نية يوم االثنين  والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني اجتماعاتها في جلسة ثا

على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة  

اللجنة رئيس  الشحيمي  خليفة  في    السيد  والمرقمة  اعمالها  جدول  في  المدرجة  المتبقية  النقط  لدراسة  وذلك 

 كاالتي  :  2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  

افقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش ووزارة الثقافة لتجهيز الخزانات البلدية. . الدراسة وا40  ملو

وشراك41 تعاون  اتفاقية  على  واملوافقة  الدراسة  اطار .  في  الجمعوي  الفضاء  وجمعية  مراكش  جماعة  بين  ة 

 مشروع الحكامة املحلية واملشاركة املواطنة. 

  .2016ناشطة في تراب جماعة مراكش برسم سنة . دعم مشاريع جمعيات املجتمع املدني ال39
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 بن عال.   عواطف البردعي، عبد الهادي فاري، عبد الهادي

 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السيد:  ▪
الرحيم الفيرامي، محمـد باقـة، ي عبد الحفيظ المغراوي، حليمة بامحمد، عبد الهادي تلماضي، ابراهيم بوحنش، عبد  

 عبد الغني دريوش، عبد الهادي ويسالت، المصطفى الوجداني، عبد الصمد العكاري، عبد الجليل بنسعود . 
 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  رك منكما شا ▪
 المدير العام للمصالح  :  عبد الكريم الخطيب 
 االجتماعي رئيس قسم العمل   :  عبد العزيز االمري

 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس  :    عادل الزرود 

 ضة والتربية عن قسم الشباب، الثقافة، الريا :   عادل نزار 

 : كما شارك من المصالح الخارجية السادة ▪
 عن المديرية الجهوية للثقافة بمراكش  :  سيدي حيدا محمد عز الدين 

 عن المديرية الجهوية للثقافة بمراكش  :   وناسي سمير ال
 

النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء من مشروع   اتفاقية شراكة بين جماعة  في بداية مناقشة هذه 

الثقافة  مراكش هذا   ووزارة  ولتقديم  بالتقرير،  والمرفقة  النخيل  بمقاطعة  وتجهيزها  عمومية  مكتبة  إلحداث 

العام  السياق  ليستعرض  الجماعية  للمصالح  العام  المدير  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  اعطى  المشروع 

استباقيا، على تنظيميا  اطارا  تمثل  اولية  باعتبارها خطوة  االتفاقية  المك  إلدراج  ان  في طور  اعتبار  تبة هي 

الى   تهدف  النخيل االنشاء،  بمقاطعة  الكائنة  العمومية  المكتبة  تجهيز وتأطير وتسيير وتنشيط    تحديد شروط 

تجربة نموذجية سيتم تعميمها على باقي المقاطعات خصوصا مع ما تحمله    على ان احداث هذه المكتبة يعتبر 

، داعيا السادة  ح نموذجا للمكتبة الوسائطيةبنة لتص المكتبة والخزا  من افكار حول التحديث والعصرنة لمفهوم

     بخصوص التعديالت التقنية والموضوعية والتدبيرية االعضاء الى تقديم مقترحات جديدة 
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السيد رئيس    يوليهااالهمية التي    مبديا    االجتماعي   العمل السيد رئيس قسم  في ذات السياق، تدخل  و 

ال لمسألة  الجماعة  تجهمجلس  الوسائل  كتاب وضرورة  من  يلزم  بما  البلدية  والخزانات  المكتبات  وتأهيل  يز 

بإمكانها مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال مع توفير  حاجيات رواد هذه    كافة   اللوجستيكية حتى يكون 

فة بالسيد  لقاء السيد مندوب وزارة الثقا  على ان، يضيف السيد رئيس القسم،    المكتبات من القراء والباحثين

 لتبادل اآلراء حول افاق تطوير التعاون في الشأن الثقافي .  كان في هذا الصدد المجلس الجماعي رئيس 

مراسلة السيد مندوب وزارة الثقافة في اطار برنامج التنشيط  كما اشار السيد رئيس القسم انه تمت   

 ت. لوزارة لتجهيز مجموعة من الخزانالستعداد التام الا مبديا الثقافي  

مع  ع  جهتهم،من    شراكة  اتفاقية  لعقد  الدائم  الوزارة  استعداد  الثقافة عن  وزارة  مندوبية  ممثلو  بر 

المجلس الجماعي تخول للوزارة تأهيل وتجهيز المكتبات والخزانات الجماعية بما فيها المكتبات الوسائطية  

عم تعتبر هي  ان اتفاقيات الدمن خالل الدعم المعتمد والمخصص لهذا الشأن في برامج الوزارة خصوصا و

االسهل مبدياالمسطرة  فن   مصالحهماستعداد    ،  مجال  في  تكوينات  تنظيم  التقنية من خالل  المساعدة  لتقديم 

لتعاون من خالل  اامكانيات  مع توفير كل  ترتيب المكتبات وجعل االحصاءات المكتبية تحت تصرف الجماعة  

 تقنيات االحداث او الدعم او التأهيل. 

مق  وبعد   على  اهمية  االطالع  االعضاء  للسادة  تبين  وحيث  للتوضيحات،  واالستماع  االتفاقية  تضيات 

موافقتها على   اللجنة  ابدت  التفصيلية،  العام ومقتضياتها  ووزارة  بعدها  مراكش  بين جماعة  اتفاقية شراكة 

بالتقرير على    الثقافة كما هي مرفق  النخيل  بمقاطعة  وتجهيزها  توصية  إلحداث مكتبة عمومية  رفع  اساس 

لرئاسة المجلس الجماعي بتعميم نموذج المكتبة الوسائطية على باقي المقاطعات من جهة وكذا االخذ و العمل  

 بالمقترحات االتية :  

القراءة   ✓ كفضاءات   ) القرب  فضاءات   ( بالمدينة  اضافية  ثقافية  فضاءات  وتوفير  إلنشاء  الدعوة 

 العمومية. 

 اطار المجال الثقافي كفضاءات للقراءة العمومية . ارغة في توظيف الفضاءات والمؤسسات الف ✓

 تطوير مقاربة التعامل مع الكتاب من خالل مكتبات عصرية مفتوحة على القارئ.  ✓

 اقتراح اتفاقيات اكثر شموال مع وزار الثقافة تشمل المجال الفني والتراثي باإلضافة للمجال الثقافي .  ✓

المكتبات بالمؤلفات من خالل التعاقد مع الجامعات لدعم  يز  تخفيف العبئ عن الجماعة في مجال تجه  ✓

 الخزانات بالبحوث واالصدارات الجديدة . 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة   

 خليفة الشحيمي 
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

كتبة التي  ، حيث سيتم البدء بالمقية مع وزارة الثقافةويتعلق باتفا  بسيط    المطروح للتداول  ان الموضوع

و  بتجهيزها  الوزارة  بالنخيل وستقوم  احداثها  الوزارة  يتم  المستقبل ستقوم  المكتبات    في  بتجهيز جميع  كذلك 

 التي تتواجد بالمقاطعات. 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 على التصويت.  ض االتفاقية أعرالنقطة، فاني  نظرا لعدم وجود أي تدخل بخصوص هذه 
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 2016ماي  30بتاريخ  05/2016/ 100مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016دورة ماي من جدول أعمال االربعون  النقطـة      

⬧ 2016

302016

 

⬧ 113.148792 

⬧ 

 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  
 

44 

44 

وهـم الســـادة44
 

 يقـرر ما يلـــي
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  ةــــة شراكـــاتفاقي

 نــــــــبي

 اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش

 و
 الثقـــــــافـــــــــــــةوزارة 

 
 مكتبة عمومية وجتهيز إلحداث
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( بتنفيذ 2015يوليوز   07)موافق  1436من  رمضان  20الصادر يف  1.15.85بناء على الظهري الشريف رقم  ▪
 ت.املتعلق باجلماعا 113.14القانـون التنظيمي رقم 

بتحديد اختصاصات وتنظيم  2006 نونرب 10املوافق  1427 شوال 18  يفالصادر  2.06.328رقم  املرسومبناء على  ▪
 وزارة الثقافة.

 وتنفيذا للربنامج احلكومي يف امليدان الثقايف. ▪

 واعتبارا لكون العمل الثقايف جزءا ال يتجزأ من التنمية الشاملة للجماعة. ▪

ماي  30جلسة بتاريخ  ) 2016ماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي وتبعا ملداوالت اجمللس اجل ▪
2016) 

 تــم اإلتفــــاق بيـــن
 وزارة الثقافة ممثلة بالسيد وزير الثقافة

 ومجاعة مراكش ممثلة بالسيد رئيس جملس مجاعة مراكش 
 على ما يلي:

 

 البند األول:
تفاقية إلى تحديد شروط تجهيز وتأطير وتسيير وتنشيط املكتبة العمومية الكائنة بمقاطعة النخيل وفق  تهدف هذه اال

 البيانات التقنية الواردة في بنودها.

 :الثانيالبند 

خدماتها املرتبطة بالقراءة واإلقبال على  تعتبر املكتبة مرفقا عموميا يضمن لجميع فئات املجتمع حق االستفادة من  

 للمساهمة في التنمية الفكرية والحضارية ونشر الثقافة بشكل عام. الكتب 
 

 :الثالثالبند  

 تتكون املكتبة من الفضاءات التالية: 

 والشباب    فضاء الكبار  ▪

 فضاء األطفال   ▪

 مكاتب إدارية ▪

 قاعة متعددة االختصاصات  ▪

 فضاء االستقبال  ▪

 فضاء القراءة   ▪

 مخزن   ▪

افق صحية. ▪  مر
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 البند الرابع:

 يلتزم مجلس جماعي مراكش ب: 

 تخصيص البناية املتواجدة بمقاطعة النخيل واملنجزة ضمن برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمكتبة عمومية . -

 مكانه األصلي. املحافظة على مقر املكتبة املتفق عليه في  -

 قافة.تعيين مسؤول قار عن املكتبة، بتنسيق مع وزارة الث -

 تعيين موظفين أكفاء وأعوان الحراسة والنظافة للعمل باملكتبة من بين املوارد البشرية التابعة للجماعة. -

 فة صيانة البناية. تحمل نفقات التسيير، بما فيها املاء والكهرباء والربط الهاتفي مع خدمة االنترنيت إضافة إلى تكل -

 ثائق وعدم نقلها خارج املقر. املحافظة على محتويات املكتبة من تجهيزات وو  -

بجهة   - للثقافة  الجهوية  املديرية  مع  بتعاون  املكتبة  بفضاءات  العمومية  والقراءة  بالكتاب  مرتبطة  أنشطة  بتنظيم  التكفل 

 مراكش آسفي

 ن أجلها. عدم استغالل فضاء املكتبة ألغراض غير التي أحدث م  -

 ستفيدين منهم من دورات تكوينية في مجال تسيير املكتبات. اإلبقاء على موظفي املكتبة في ممارسة مهامهم وخاصة امل  -

 البند اخلامس:
 تلتزم وزارة الثقافة ب: 

 تقديم املشورة التقنية -

 املساهمة في توفير التجهيزات املكتبية واملكتباتية للمكتبة  -

 ات املعلوماتية والسمعية والبصرية املساهمة في توفير التجهيز  -

 ة وتزويدها بالكتب واإلصدارات الجديدة توفير الرصيد الوثائقي للمكتب -

 تزويد املكتبة باملطبوعات الخاصة بالتسيير -

 املساهمة في اإلشراف اإلداري للمكتبة  -

 املساهمة في التكوين والتكوين املستمر للموظفين العاملين باملكتبة -
 

 

 البند السادس:

 تسير املكتبة وفق الضوابط التالية:

 إللتزام بالعمل بالقانون الداخلي الخاص باملكتبات التابعة لوزارة الثقافة ا -

 ضرورة اعتماد نظام الرفوف املفتوحة بقاعات املطالعة  -

 فتح مجال اإلعارة الخارجية حسب القانون الداخلي للمكتبة -

 التوقيت املستمر حسب أوقات العمل املنصوص عليها في القانون الداخلي اعتماد  -

ع مصالح وزارة الثقافة تحت إشراف املديرية الجهوية لوزارة الثقافة عند اإلقدام على تنظيم وبرمجة األنشطة  التنسيق م -

 املرتبطة بالقراءة العمومية

وعد - والوظائف  الفضاءات  حسب  التجهيزات  توزيع  على  املديرية  املحافظة  استشارة  وبعد  الضرورة  عند  إال  تغييرها  م 

 الجهوية لوزارة الثقافة 

رة توفر املكتبة على سجل الجرد العام الخاص بالكتب وسجل آخر خاص بالتجهيزات مع مراعاة تحيينه لتقديمه ضرو  -

اقبة عند االقتضاء  للمر

افاة املديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش آسفي بتقارير   - دورية حول أنشطة املكتبة وكذا التقرير الخاص بعملية مو

 الجرد السنوية.
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي لعربي بلقائد السيد محمد ا

 

 

  خالد الفتاوي
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي لسيد محمد العربي بلقائد ا

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 


