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 مههايالدورة العادية لشهههر تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال إطار  طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي  

للحضههور  اللجنههة والمجلههسسههادة ضعضهها  لكل مهها الالموجهة  2022ابريل  19بتاريخ    7193لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2022

انعقههد   ،علههم مههدم يههوميا  بالشؤوا الثقافيههة والرياضههية والتنميههة ايجتماعيههة وإشههراا المجتمهه  المههدنياللجنة المكلفة  والمشاركة في ضشغال  

ايجتماعات الكبرم بالقصر البلههدي شههارع محمههد  بقاعةالثانية عشر والنصف زواي علم الساعة   2022  ضبريل  21  الخميسيوم    ولاألجتماع  يا

 :وهي كاآلتي  المدرجة في جدول اعمالها  النقطتدارس لرئيس اللجنة    خليل بولحساالسيد الخامس برئاسة 
 

 . الدولي ملراكش  تحيين وتعديل اتفاقية الشراكة مع جمعية املاراطون  : 11النقطة رقم 

الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع والجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة في   : 12النقطة رقم 

 موضوع تدبير وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج. 

لكية املغربية للجمباز من اجل تدبير وتسيير قاعة الجمباز  فسح اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش والجامعة امل:    13النقطة رقم  

الجمباز   موضوع مقرر مجلس جماعة مراكش عدد   املواطن وتوسيع قاعدة رياضة  املتخذ    03/05/2018بتاريخ    250/05/2018بفضاء 

 . 2018خالل الدورة العادية لشهر ماي 

 لتسيير وتدبير وتنشيط قاعة املحاميد للجمباز. الدراسة واملصادقة على عقد شراكة  :   14النقطة رقم 

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص بالدعم املالي للتعاونيات.:   15النقطة رقم 

 تحديد محاور ومعايير دعم جمعيات املجتمع املدني الناشطة بتراب جماعة مراكش )نقطة غير مدرجة في جدول اعمال الدورة( 
 

   :السادة  اللجنةحضر ايجتماع ما ضعضا  *
 . رحيلة الغمراوي ،  رجا  المنصوريالبشير جوهر،   ،مريم العرابي، عبد الصادق بيطاري     

 

 : السادةكما حضر ايجتماع ما ضعضا  مكتب المجلس الجماعي *
 النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  عبد هللا الفجالي 

 النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  بوسعيد عبد العزيز 
 النائبة الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  خديجة بوحراشي 

   لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش السادسة  ة النائب :  عتيقة بوستة 
 

 
 

 

 : السادة اعضا  المجلس الجماعي ما ايجتماع وواكب*
 فؤاد حاجبي، عبد الصادق بوزاهر، جهاا حداا، حمزة الحداوي. ،  عادل النميلي،  بنشقروامحمد ، لشهابي رشيدة  

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارا ما ضطر جماعة مراكشك*
 القسم الثقافي والرياضي رئيس  :     الزواقالحسيا 

 المصلحة الرياضيةرئيس  :  زكريا  بوعلي 
 المجلس عا مصلحة إدارة شؤوا  :  عادل الزرود 
 عا مصلحة إدارة شؤوا المجلس  :   سعد نجاي 

 

 السادة:  وحضر ايجتماع ما ممثلي هيئات المجتم  المدني*
 رئيس جمعية األطلس الكبير  :    محمد الكندري 
 عا جمعية األطلس الكبير  :  مصطفم ياتيت 
 عا جمعية الماراطوا الدولي لمراكش  :  فؤاد بنخطاب 
 عا جمعية الماراطوا الدولي لمراكش  :  محمد قرواش 

 

ل اعمال  في مستهل ايجتماع، قدم السيد رئيس اللجنة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، مذكرا بالنقط المدرجة في جدو
ماي   لشهر  العادية  للدورة  لتحضيرها  وا،  2022اللجنة  تنمية  في  الجماعات  لدور  والقانونية  الدستورية  للمرجعية  بالنظر  ألهميتها  بالحركة  مشيرا  لنهوض 

والتي  ومنها اساسا قانوا الرياضة والتربية البدنية  الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة، والتوصيات المنبثقة عنها  الرياضية والمستمدة ما الرسالة الملكية  
تجسيدا لهذه الرؤية وهو بمثابة فرصة مواتية    ، معتبرا تدارس هذه النقط، في اطار اللجنة،ركزت بشكل كبير علم دور الجماعات المحلية في تنمية الرياضة

   .لدعم الجمعيات وفق اسس ومعايير تعاقدية مضبوطة 

 

21042022 

  2022الدورة العادية لشهر ماي  جملس مجاعة مراكش



2 
 

 
  2022ابريل    22و   21بتاريخ  علم مدم الجلستيا المبرمجتيا  هذه النقط    السادة ايعضا  علم تدارس  وفي هذا اإلطار، تم ايتفاق بيا

   علم الشكل التالي:
 

 : 2022 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر  11رقم النقطة 

 تحيين وتعديل اتفاقية الشراكة مع جمعية املاراطون الدولي ملراكش
 

الشراكة    واعتبارا لكون موضوع تعديل اتفاقيةوبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق املرجعية املتعلقة بها،  هذه النقطة،    بخصوص  

  2021قد سبق ان تداول بشأنه املجلس الجماعي خالل املدة االنتدابية السابقة في دورته العادية لشهر ماي    مع جمعية املاراطون الدولي ملراكش

فيه   البث  تأجيل  تداعياوتم  جراء  من  تعرفها  التي  للضائقة  بالنظر  مراكش  لجماعة  املالية  الوضعية  تتحسن  ريثما  الحقة  دورة  الوضعية  الى  ت 

من  أ ذ  إ  الوبائية،  املالي  الدعم  لرفع  الجمعية  طرف  من  املقدم  الطلب  الى    300.000,00ن  في  500.000,00درهم  التحقق  صعب  هذه    درهم  ظل 

 طار التجديد التلقائي.تفاقية مازالت سارية املفعول في إن االعلى أساس أ ، الوضعية

شعاع الرياض ي والسياحي ملدينة مراكش، خصوصا مع  وتبعا لذلك، وبعد أن أشار السيد رئيس اللجنة ألهمية االتفاقية  على مستوى ال 

 . جماعة وجمعية املاراطون الدولي ملراكش الالتعاون املستمر بين  مبني علىمن التزام متبادل  الوثيقة التعاقدية ما عرفته هذه 

ة للسيد رئيس جمعية املاراطون الدولي ملراكش الذي أشاد بداية باالهتمام الكبير لجماعة مراكش في شخص رئيستها  بعدها منحت الكلم 

نبذة عن املسار التاريخي لتظاهرة ماراطون    مقدماوكافة األعضاء بهذه التظاهرة الدولية التي ما فتئت تساهم بشكل كبير في إشعاع املدينة الحمراء،  

 تضمن املعطيات التالية:   ، مرفق بالتقرير، سنة، من خالل عرض في املوضوع 35طوره على مدى مراكش وسيرورة ت

إلى الجامعة    1987تأسيس املاراطون سنة    ينتقل التنظيم  افها على تنظيمه لعدة دورات قبل أن  من طرف جمعية األطلس الكبير وإشر

سنة الجمعية  جديد  من  وتتسلمه  القوى  أللعاب  املغربية  حيث  2002  امللكية  ومن  التنظيمية  الناحية  من  كبيرا  تطورا  خاللها  عرف   ،

 األرقام املسجلة. 

 يحتل املاراطون الدولي ملراكش املرتبة األولى إفريقيا من حيث األرقام املحققة، ويعتبر مداره من أجمل املدارات من الناحية الجمالية   

 والسياحية.

مشارك، وتم خاللها أيضا تحطيم الرقم القياس ي    13.000حيث عدد املشاركين بحوالي  تحطيم الرقم القياس ي من    2020عرفت دورة سنة   

ثانية والذي يعتبر تحطيما للرقم األوملبي من طرف العداء املراكش ي   32دقائق و  6ثانية إلى ساعتين  35دقيقة و 46للماراطون من ساعتين 

 هشام القواحي. 

 . %35وشكلت نسبة مشاركة األجانب خاللها  دولة من القارات الخمس 70مشاركة عدائين من  عرفت الدورة السابقة للماراطون  

يرجع نجاح املاراطون إلى تظافر جهود كافة الشركاء: جمعية األطلس الكبير، املجلس الجماعي ملراكش، مجلس جهة مراكش، السلطات   

 األمنية، املجتمع املدني...

مشارك    1000مشارك مغربي و  9000حوالي    2022ماي    15للماراطون( التي ستنظم يوم    32)الدورة    2022ينتظر أن يشارك في دورة سنة   

 أجنبي. 

ابتداء من الساعة السادسة والنصف صباحا    2022ماي    15من املاراطون يوم األحد    32ستعطى االنطالقة للسباق الرسمي للدورة رقم   

أن يكون الوصول حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، وسيكون مدار السباق    املرور علىبالطقس وانسيابية حركة  العتبارات تتعلق  

 هو نفسه مدار الدورة املاضية. 

تقام على هامش املاراطون قرية سياحية بساحة الحارثي تضم خياما للمستشهرين وداعمي التظاهرة، فضاء لتسجيل املشاركين وفضاء   

 لفني، كما يتم تنظيم سباق نصف املاراطون. للتنشيط ا

 ينظم يوم قبل موعد املاراطون سباق استباقي للتكيف مع جزء من املدار. 

 ينظم سباق لألطفال في نفس يوم املاراطون من أجل فتح املجال لهم للتعرف على طبيعة التظاهرة ونجومها.  

 تيم يتم ترويجها باملدينة لصالح القطاعين السياحي والتجاري. ماليير سن 10تقييم الحركة االقتصادية للتظاهرة في حوالي  
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 السادة األعضاء كاآلتي: ومقترحات عقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث جاءت مالحظات  

توليه    4تسجيل حضور   ➢ الذي  املجلس  لرئاسة  الخاص  االهتمام  تعبير عن  النقطة  ملناقشة  الجماعي  املجلس  لرئيسة    جاح لننواب 

 هذه التظاهرة.

الرياضية  ➢ العالمية،  التنظيمية،  اللوجستيكية،  املستويات  على  للماراطون  املنظمة  اللجنة  تبذله  التي  الكبير  باملجهود  التنويه 

اقتصاديا.    واملالية بغية املساهمة في إشعاع املدينة رياضيا و

 قية كنوع من التشجيع الضافي للماراطون الدولي ملراكش. درهم على جميع سنوات االتفا 600.000اقتراح توحيد مبلغ الدعم في  ➢

 املطالبة بتنظيم معرض للصناعة التقليدية على هامش التظاهرة كنوع من التعريف بتراث املدينة ولدعم الصناع التقليديين.  ➢

كوزارة   ➢ الحمراء  املدينة  بإشعاع  معنية  أخرى  أطراف  من  الدعم  غياب  أسباب  امللكية التساؤل حول  الجوية  الخطوط  السياحة، 

 املغربية، وزارة الثقافة ومندوبية الشبيبة والرياضة.

 اقتراح إقامة سباق للعدائين ذوي االحتياجات الخاصة ضمن فعاليات املاراطون.  ➢

اقعيا. ➢  تشجيع فكرة "يوم بدون سيارة" ملا فيها من دالالت تحسيسية كبيرة بالوعي البيئي مع ضرورة أجرأتها و

وال تأكيال ➢ العالمي  الجانب  أهمية  على  املدينة  د  بشوارع  كبرى  شاشات  في  عرضه  اقتراح  مع  املاراطون  تظاهرة  لنجاح  شهاري 

 واستغالل اللوحات االلكترونية بالواجهات التجارية لشهار فعاليات املاراطون. 

 طية.معارض وفعاليات ثقافية وتنشي لقامةتغالل مناسبة تنظيم املاراطون اقتراح اس ➢

طرح إشكالية عدم صرف مبالغ الدعم من طرف الجمعيات ألي سبب من األسباب وكيفية استردادها أو إعادة توظيفها في برمجة   ➢

 .الحقة

اقترح السادة األعضاء تعديالت شكلية وأخرى في املضمون جاءت كاآلتي:   بعد ذلك، تمت تالوة نص االتفاقية موضوع النقاش، و
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رقم 
 املادة

 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف االتفاقية
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 :التزامات الطرفني املتعاقدين
 : التزامات مجلس جماعة مراكش ❖

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

الفتات  - وتعليق  املارطون  قرية  لقامة  العمومي  امللك  باستغالل  للجمعية  السماح 

 الدعاية في األماكن املخصصة لها.

 

 :التزامات الطرفني املتعاقدين
 : التزامات مجلس جماعة مراكش ❖

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

العمومي  -  امللك  باستغالل  للجمعية  املارطون    باملجانالسماح  قرية  لقامة 

 وتعليق الفتات الدعاية في األماكن املخصصة لها. 

تنظيم نشاط تحسيس ي بيئي تحت عنوان "يوم بدون سيارة بمدينة مراكش"    -

 ف الجهات املعنية بتنظيم هذا النشاط. بعد التنسيق مع مختل

 

 

 

 

 

كل    - لدفع  "باملجان"  عبارة  إضافة  تم 

ألتاوة   الجمعية  أداء  إمكانية  في  التباس 

 االستغالل. 

 
 

تم إضافة هذه الفقرة لضفاء مزيد من   -

 االشعاع على التظاهرة. 

 

 

 

5 

 :جلنة التتبع والتقييم
هذه   وتقييم  لتتبع  لجنة  احداث  من  يتم  أو  مراكش  جماعة  رئيسة  ترأسها  االتفاقية 

 ينوب عنها، وتضم في عضويتها السادة: 

حضور   - إمكانية  مع  عنه،  ينوب  من  أو  ملراكش  الدولي  املارطون  جمعية  رئيس 

 الكاتب العام وأمين مال الجمعية. 

املجتمع  - واشراك  االجتماعية  والتنمية  والرياضية  الثقافية  الشؤون  لجنة  رئيس 

 املدني أو من ينوب عنه

املبلغ   صرف  بمآل  املتعلقة  واملالية  األدبية  التقارير  على  االطالع  اللجنة  لهذه  يعهد 

يمكن   كما  االتفاقية،  بنود  تنفيذ  ومدى  الجمعية  لفائدة  الجماعة  من طرف  املرصود 

للجنة مناقشة بعض القضايا املتعلقة بتنظيم املارطون باقتراح أحد الطرفين،وتجتمع  

 في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من أحد الطرفين.  مرة

 :جلنة التتبع والتقييم
أو من  االتفاقية ترأسها رئيسة جماعة مراكش  وتقييم هذه  لتتبع  لجنة  يتم احداث 

 ينوب عنها، وتضم في عضويتها السادة: 

املارطون  - جمعية  حضور    رئيس  إمكانية  مع  عنه،  ينوب  من  أو  ملراكش  الدولي 

 الكاتب العام وأمين مال الجمعية.

واشراك   - االجتماعية  والتنمية  والرياضية  الثقافية  الشؤون  لجنة  رئيس 

 املجتمع املدني أو من ينوب عنه 

 رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية أو من ينوب عنه. -

التق  على  االطالع  اللجنة  لهذه  املبلغ يعهد  صرف  بمآل  املتعلقة  واملالية  األدبية  ارير 

املرصود من طرف الجماعة لفائدة الجمعية ومدى تنفيذ بنود االتفاقية، كما يمكن  

أحد  باقتراح  املارطون  بتنظيم  املتعلقة  القضايا  بعض  مناقشة  للجنة 

 الطرفين،وتجتمع مرة في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من أحد الطرفين.
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 :إلغاء التظاهرة مؤقتا
التتبع   لجنة  إطار  في  الطرفين  على  يتعين  أو ظرف طارئ،  عام  لسبب  التظاهرة  إلغاء  حالة  في 

افقية حول مصير املبلغ املمنوح مع تقديم الجمعية ما يثبت الشروع في صرف   إيجاد حلول تو

 املبلغ في حالة صرف جزء منه في إطار املارطون.

 :إلغاء التظاهرة مؤقتا
التظاهرة   إلغاء  حالة  يتعين  لفي  طارئ،  مع  ظرف  املنحة  مبلغ  إرجاع  الجمعية  على 

االستعداد للماراطون مع تقديم الجمعية ما يثبت    في إطار   اقتطاع املبالغ املصروفة

 الشروع في صرف جزء من املبلغ.

استرجاع   لضمان  املادة  تغيير صياغة  تم 

لظرف  التظاهرة  إلغاء  حالة  في  املنحة 

 طارئ. 
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السامية لصاحب الجاللة امللك  املنظم تحت الرعاية    على أهمية ماراطون مراكش الدولي  وبناء على ذلك، وبعد أن أجمع السادة األعضاء

السادس و محمد  الحمراءباعتباره    ،  للمدينة  افتخارا  و دوليا  إشعاعا  ويمثل  للتنمية  على  قاطرة  متميزة  تجربة  من  تنظيميا  راكمه  ملا  واعتبارا   ،

إيجابي على املستويات السياحية واالقتصادية، ودعما لتوجه املجلس الجما افا بما قدمته هذه التظاهرة من مردود  عي  املستوى الرياض ي، واعتر

يقد املاطون  فتئ  ما  التي  األدوار  هذه  دعم  في  املجلس  رئيسة  السيدة  رأسه  وعلى  عام،  الحالي  بشكل  واملغرب  خاصة  للمدينة  اللجنة  مها  أبدت 

على   افقتها  ملراكشمو الدولي  املاراطون  جمعية  مع  الشراكة  اتفاقية  وتعديل  لرئاسة    تحيين  رافعة  أعاله،  الجدول  في  املضمنة  التعديالت  وفق 

 املجلس الجماعي التوصيات اآلتية:

 االتفاقية الخمس. درهم على جميع سنوات 600.000اقتراح تعميم مبلغ قدره  ➢

للصناعة   ➢ معرض  تنظيم  فيها  بما  املدينة،  وساكنة  السياح  لفائدة  املاراطون  لتنظيم  موازية  إشعاعية  أنشطة  تنظيم  التماس 

 التقليدية. 

  أجرأة مقترح "يوم بدون سيارة" وجعله يوما تحسيسيا لرفع منسوب الوعي االيكولوجي باملدينة بالتنسيق مع كافة الشركاء الذين من ➢

 شأنهم املساهمة في إنجاح الفكرة. 
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 المملكة المغربية 
 وزارة الداخلية 

 ويية جهة مراكش آسفي 
 عمالة مراكش 
 جماعة مراكش 

 المديرية العامة للمصالح
والرياضي يقسم الثقاف ال

 اتــفـــاقــيــــة شـــراكــــة

 بــيـــــن  

 جــمــاعــــــة مـــراكــــــش

 و 

 مجعية املارطون الدولي ملدينة مراكش

حول دعم املارطون الدولي ملدينة مراكش
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 اتفاقية شراكة بني مجاعة مراكش ومجعية املارطون الدولي ملدينة مراكش
حول دعم املارطون الدولي ملدينة مراكش

 ديباجة

رقم   - الرشيف  الظهري  عىل  يف    1-15-85بناء  رمضان    20الصادر  رقم  2015يوليوز    7)  1423من  التنظيمي  القانون  بتنفيذ   املتعلق13-114( 

 بالجماعات. 

يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم   1958نونرب    15املوافق    1378جمادى األوىل    03الصادر يف    1.58.376بناء عىل الظهري الرشيف عدد   -

القانون عدد   الرشيف رقم    75.00تعديله بموجب  الظهري  بتنفيذه    1.09.39، والظهري الرشيف رقم  2002يوليوز    05بتاريخ    1.02.206الصادر 

 . 07.09بتنفيذ القانون  2009فرباير  18الصادر يف 

عىل   - رقم  (2010أغسطس  24)  1431  من رمضان  13  يف  صادر  1-10-150  رقم  الرشيف   الظهري بناء  القانون  بالرتبية   30-09  بتنفيذ  املتعلق 

 .البدنية والرياضة

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 62.99املغري واملتمم بموجبه القانون رقم  52.06بناء عىل القانون رقم  -

يف    2.17.451رقم   مرسوم - األول    4صادر  نظام  (2017نوفمرب    23)  1439ربيع  بني   بسن  التعاون  ومؤسسات  للجماعات  العمومية  للمحاسبة 

 الجماعات

املوافق   1422ربيع الثاني    26املتعلقة بالرشاكة بني املؤسسات العمومية والجمعيات الصادرة بتاريخ    7/2003وبناء عىل دورية الوزير األول عدد   -

 .2003يونيو  27

الداخلية - وزير  دورية  عىل  الجماعات    D2185رقم    بناء  طرف  من  الجمعيات  دعم  حول  باململكة  واألقاليم  العماالت  وعمال  الجهات  والة  السادة  إىل 

 ؛الرتابية وإبرام اتفاقيات التعاون والرشاكة معها

توحيد جهوده - يف  مراكش  ملدينة  الدويل  املارطون  مراكش وجمعية  ترسيخ  مورغبة من جماعة  أجل  املارطون  تنظيما من  استم  ،هذا   راريته وضمان 

ياحي  ضمن األنشطة القارة بمدينة مراكش مع ما يصاحب ذلك من تعبئة للفاعلني يف مجال اإلعالم املرئي واملكتوب واملسموع من أجل الرتويج الس

 ملدينة مراكش.

 لملف القانوني لجمعية املارطون الدويل ملدينة مراكش. ل وتبعا -

 املتعلق بتجديد االتفاقية   2021 دجنرب 31بتاريخ  29374وتبعا لطلب الجمعية عدد   -

 )جلسة يوم  ............................(  2022ماي خالل دورته العادية لشهر  مجلس جماعة مراكشوتبعا ملداوالت  -

 وقع االتفاق بني

 كطرف اول ة فاطمة الزهراء املنصوريالسيد اهة جملسبرئيس ةممثلمجاعة مراكش الكائن مقرها بالقصر البلدي شارع حممد اخلامس،   ▪

 

 الدولي ملدينة مراكش الكائن مقرها بدار الطالبة الوحدة الرابعة أمرشيش، ممثلة برئيسها السيد حممد لكنيدري كطرف ثان ومجعية املارطون ▪

 ومت االتفاق على ما يلي:

 

 : موضوع االتفاقيةالمادة األولى 
 تحدد هذه االتفاقية شروط وقواعد الدعم السنوي للمارطون الدولي ملدينة مراكش.  

 

  االتفاقية المادة الثانية: أهداف

ونشر   تهدف هذه االتفاقية إلى توفير الشروط املالئمة واملشجعة لضمان استمرارية التنظيم السنوي للمارطون الدولي ملدينة مراكش، 

 االشعاع الرياض ي والسياحي للمدينة وطنيا ودوليا. 
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 المادة الثالثة: مدة االتفاقية  
التلقائي ما لم يعرب أحد الطرفين املتعاقدين عن رغبته في فسخها شهرين  ( سنوات قابلة للتجديد  5تحدد مدة االتفاقية في خمس )

 قبل انصرام أجل انقضائها. 

 

 المادة الرابعة: التزامات الطرفين المتعاقدين 
 

 :التزامات جملس مجاعة مراكش ❖
املارطون  - لفائدة  سنوية  منحة  املارطون    تخصيص  بجمعية  الخاص  البنكي  الحساب  الى  تحويلها  يتم  مراكش  ملدينة  الدولي 

 الدولي ملدينة مراكش برسم السنوات الخمس املقبلة على الشكل التالي:

o  درهم )أربعمائة ألف درهم(  400.000,00:  2022السنة املالية 

o  درهم )خمسمائة ألف درهم(  500.000,00:  2023السنة املالية 

o درهم )ستمائة ألف درهم(  600.000,00:  2024املالية   السنة 

o  درهم )ستمائة ألف درهم(  600.000,00:  2025السنة املالية 

o  درهم )ستمائة ألف درهم(  600.000,00:  2026السنة املالية 
 

 تلقائيا يبقى مبلغ املنحة املخصص برسم آخر سنة قارا.  في حالة تجديد اإلتفاقية

 إلقامة قرية املارطون وتعليق الفتات الدعاية في األماكن املخصصة لها.  باملجان السماح للجمعية باستغالل امللك العمومي    -

مع      - التنسيق  بعد  مراكش"  بمدينة  سيارة  بدون  "يوم  عنوان  تحت  بيئي  تحسيس ي  نشاط  املعنية تنظيم  الجهات  مختلف 

 بتنظيم هذا النشاط. 
 

 التزامات مجعية املارطون الدولي ملدينة مراكش: ❖

 التنظيم السنوي للمارطون الدولي ملدينة مراكش  -

 صرف االعتماد املالي املحول من طرف املجلس الجماعي للساهمة في الرفع من مستوى املارطون.  -

الدعائية والتواصلية   - الوسائل  اإلشارة إلى جماعة مراكش كشريك داعم للمارطون الدولي مع وضع شعار واسم جماعة مراكش على 

 وخصوصا باملواقع التالية: 

 ن وعلى اليسار عند خطي االنطالق والوصول على اليمي •

 عند مداخل فنادق استقبال الوفود املشاركة.  •

 بأماكن التسجيل.  •

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التتبع والتقييم  -

 تقديم نسخة من امللف القانوني للجمعية عند كل تعديل يطرأ على وضعيتها القانونية  -

 املثبتة لصرف مبلغ املنحة مصادق غليه من طرف خبير محاسباتيموافاة جماعة مراكش بالتقريرين األدبي واملالي والوثائق  -

أشهر على األقل حتى يتم حجز امللك العمومي لفائدة فعاليات هذه    3اشعار جماعة مراكش باملوعد املضبوط لتنظيم املارطون قبل   -

 التظاهرة. 

 ننظيم أنشطة موازية للتحسيس باملحافظة على البيئة   -
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 التتبع والتقييمالمادة الخامسة: لجنة  
 يتم احداث لجنة لتتبع وتقييم هذه االتفاقية ترأسها رئيسة جماعة مراكش أو من ينوب عنها، وتضم في عضويتها السادة: 

 الدولي ملراكش أو من ينوب عنه، مع إمكانية حضور الكاتب العام وأمين مال الجمعية.  رئيس جمعية املارطون  -

 رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك املجتمع املدني أو من ينوب عنه  -

 . رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية أو من ينوب عنه  -

املبلغ املرصود من طرف الجماعة لفائدة الجمعية ومدى   املتعلقة بمآل صرف  يعهد لهذه اللجنة االطالع على التقارير األدبية واملالية 

أو ك السنة  الطرفين،وتجتمع مرة في  املارطون باقتراح أحد  املتعلقة بتنظيم  القضايا  لما  تنفيذ بنود االتفاقية، كما يمكن للجنة مناقشة بعض 

 الضرورة لذلك بطلب من أحد الطرفين. دعت 
 

 

 المادة السادسة: إلغاء التظاهرة مؤقتا
مع  في حالة إلغاء التظاهرة لظرف طارئ، يتعين على الجمعية إرجاع مبلغ املنحة مع اقتطاع املبالغ املصروفة في إطار االستعداد للماراطون  

 تقديم الجمعية ما يثبت الشروع في صرف جزء من املبلغ. 

 المادة السابعة: فض النزاعات
تفاقية، وبعد استنفاد كل الحلول في إطار من التراض ي والتوافق بين الطرفين  عند حدوث نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ مدلول هذه اال

 يعرض النزاع على أنظار محاكم مراكش. 
 

 

 المادة الثامنة: المراجعة 
 إن كل مراجعة ملقتضيات هذه االتفاقية يجب أن تتم باقتراح كتابي وموافقة الطرفين املتعاقدين.

 وتكون هذه املراجعة موضوع ملحق. 
 

 لمادة التاسعة: فسخ االتفاقيةا
يتم فسخ هذه االتفاقية بطلب من أحد الطرفين بعد إشعار مضمون الوصول ثالثة أشهر قبل سريان الفسخ دون اإلخالل باإللتزامات  

 الجارية برسم سنة الفسخ.
 

 المادة العاشرة: تاريخ سريان االتفاقية 
 مصادقة مجلس جماعة مراكش، وتأشيرة الجهات املختصة. ال تصبح هذه االتفاقية سارية املفعول إال بعد 
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 : 2022 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر  13رقم النقطة 

فسخ اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش والجامعة امللكية املغربية للجمباز من أجل تدبير وتسيير قاعة الجمباز بفضاء املواطن  

 .2018املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي  2018/ 05/ 250جماعة مراكش عدد  مقرر مجلس الجمباز موضوعوتوسيع قاعدة رياضة 

ا   هذه  مناقشة  مستهل  املوضوع،  لنقطة،  في  في  تأطيرية  ورقة  بتالوة  اللجنة  رئيس  السيد  قام  إدراجها،  بدواعي  األعضاء  السادة  ولحاطة 

يتعلق ب أن األمر  بين مجلس جماعة مراكش والجامعة امللكية املغربية  واملرفقة بالتقرير، مبرزا  سيير  أجل تدبير وت  من   للجمباز فسخ اتفاقية شراكة 

اعتباره في  قاعة الجمباز بفضاء املواطن باملحاميد، بناء على طلب تقدم به رئيس الجامعة املذكورة السيد عبد الصادق بيطاري لوجود حالة التنافي ب 

 جماعي ملراكش. نفس الوقت عضوا في املجلس ال 

املادة   في  عليها  املنصوص  التنافي  حالة  وجود  األعضاء  للسادة  تبين  حيث  الرأي،  وإبداء  املناقشة  باب  فتح  ذلك  القانون    65بعد  من 

رقم    113.14التنظيمي   الوزارية  الدورية  وملقتضيات  جهة  من  بالجماعات  املصال  2022مارس    17بتاريخ    D 1854املتعلق  تنازع  حالة  بين  في شأن  ح 

في شأن    جماعة ترابية وهيآتها وعضو من أعضاء مجلسها، مما يستدعي فك االرتباط بين املجلس الجماعي ملراكش والجامعة امللكية املغربية للجمباز 

افقتها على  تدبير وتسيير قاعة الجمباز  بفضاء املواطن لترؤس السيد عبد الصادق بيطاري للجامعة املذكورة،   اتفاقية شراكة    فسخأبدت اللجنة مو

الجم رياضة  قاعدة  وتوسيع  املواطن  بفضاء  الجمباز  قاعة  وتسيير  تدبير  أجل  من  للجمباز  املغربية  امللكية  والجامعة  مراكش  باز   بين مجلس جماعة 

 .2018املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي  2018/ 05/ 250موضوع مقرر  مجلس جماعة مراكش عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية           
 وزارة الداخلية            

 ويية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 
 جماعة مراكش           

 المديرية العامة للمصالح      
 القسم الثقافي والرياضي       

 

حول النقطتيا المتعلقتيا بطلب فسخ اتفاقية الشراكة م  الجامعة الملكية المغربية للجمباز وإبرام  ورقة تأطيرية

 اتفاقية بديلة م  عصبة الجنوب للجمباز حول تدبير وتنشيط قاعة الجمباز

شراكة مع  تدبير فعال واحترافي للمرافق الرياضية التابعة للجماعة تم إبرام اتفاقية  سعيا منها إلى ضمان  

 الجامعة الملكية المغربية للجمباز حول تسيير القاعة المغطاة للجمباز بقطب المواطن المحاميد.

وقد تم تدبير هذه القاعة طيلة المدة المنصرمة بطريقة احترافية واحتضنت العديد من التظاهرات الوطنية 

 الجمباز بالمدينة.  والدولية وحققت إشعاعا كبيرا لمدينة مراكش وساهمت في تنمية رياضة

المجلس  وعضو  للجمباز  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  بيطاري  الصادق  عبد  السيد  لطلب  وتبعا 

لحصول  نظرا  للجمباز  المغربية  الملكية  والجامعة  مراكش  جماعة  بين  المبرمة  الشراكة  اتفاقية  فسخ  الجماعي 

 مي للجماعات.من القانون التنظي 65حالة التنافي المنصوص عليها بالمادة 

برنامج  إطار  في  المندرجة  اإلتفاقية  ضمن  الجمباز  لرياضة  القاعة  تخصيص  اإلعتبار  بعين  وأخذا 

 .  2014الحاضرة المتجددة والموقعة أمام أنظار صاحب الجاللة الملك محمد السادس سنة 

للخدمات  العالي  المستوى  حفاظا على  المرافق وكذا  تدبير  في  اإلختصاص  لمبدإ  من    واحتراما  المقدمة 

بعصبة  اإلتصال  ربط  تم   ، معها  االتفاقية  فسخ  طلب  إدراج  تم  التي  للجمباز  المغربية  الملكية  الجامعة  طرف 

 الجنوب للجمباز كبديل مؤهل للقيام بنفس الدور وعلى نفس المستوى من اإلحترافية. 
 

 رئيس القسم الثقافي والرياضي 
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 : 2022 مايالدورة العادية لشهر من جدول اعمال   14رقم النقطة 

 الدراسة واملصادقة على عقد شراكة لتسيير وتدبير وتنشيط قاعة املحاميد للجمباز

خلصت إليه اللجنة في شأن  وعطفا على ما    السادة األعضاء من نسخة من مشروع اتفاقية الشراكة موضوع النقطة ،   وبعد تمكين ،  بداية 

اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش والجامعة امللكية املغربية للجمباز من أجل تدبير وتسيير قاعة الجمباز بفضاء املواطن وتوسيع فسخ  

لتسيير وتدبير وتنشيط  لة التنافي، وتبعا لطلب السيد رئيس عصبة الجنوب للجمباز  يقض ي بعقد اتفاقية شراكة   لوجود حا  قاعدة رياضة الجمباز 

والبطولة االفريقية املؤهلة لأللعاب    2023مقبلة على تنظيم البطولة العربية للجمباز سنة  على اعتبار ان مدينة مراكش     قاعة املحاميد للجمباز 

 .  2022س العرش سنة بالضافة الى كأس املسيرة وكأ 2023للجمباز سنة البطولة الدولية و  2024األوملبية باريس 

 وهي كاالتي:  ، تال السيد رئيس اللجنة مقتضياتها مادة مادةفي ظل هذا السياق، وتمهيدا ملدارسة هذه االتفاقية الجديدة املعروضة، 
 

 اتفاقية شراكةمشروع 
 بني

 اجلنوب للجمباز وعصبةمجاعة مراكش 
 من أجل تدبري وتنشيط قاعة اجلمباز

 بفضاء املواطن وتوسيع قاعدة رياضة اجلمباز
 ديباجة :

 18 املؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ اهلل،حممد السادس نصره  اجلاللة امللكلصاحب السامي خلطاب امللكي يف التعليمات امللكية السامية الواردة متاشيا مع ا •
 ،2005ماي 

 املتعلق باجلماعات. 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7)  1423من رمضان  20الصادر يف    1-15-85بنـاء على الظهري الشريـف رقم  •

 تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه.حول  1956نونرب  15املوافق   ل  1378مجادى االوىل  3الصادر يف  1-58-376بناء على الظهري الشريف رقم  •

 .املتعلق مبدونة احملاكم املالية 62.99املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم   52.06بناء على القانون رقم  •

عات ومؤسسات التعاون بني ( بسن نظام احملاسبة العمومية للجما 2017نوفمرب  23املوافق )  1439ربيع األول  4الصادر يف  2.17.451بناء على املرسوم عدد   •
 اجلماعات.

 .2003يونيو  27املوافق  1422ربيع الثاني  26املتعلقة بالشراكة بني املؤسسات العمومية واجلمعيات الصادرة بتاريخ  7/2003بناء على دورية الوزير األول عدد  •

إىل السادة والة اجلهات وعمال العماالت واألقاليم باململكة حول دعم اجلمعيات من طرف اجلماعات الرتابية وإبرام اتفاقيات  D2185رقم  بناء على دورية وزير الداخلية •
 ؛التعاون والشراكة معها

 جي للجامعات الرياضية.( بسن النظام األساسي النموذ2013مارس  18) 1434مجادى األوىل  6صادر يف  2647.12قرار لوزير الشباب و الرياضة رقم بناء على  •

 بناء على القانون التنظيمي للجامعة امللكية املغربية للجمباز. •

 بناء على امللف القانوني لعصبة اجلنوب للجمباز •

 وحرصا من مجاعة مراكش على ضمان تنشيط فعال واحرتايف للمرافق الرياضية . •

 )جلسة يوم  ............................( باملصادقة على االتفاقية.2022ماي خالل دورته العادية لشهر  جملس مجاعة مراكشوتبعا ملداوالت  •

 

 مت االتفاق بني  :
 مجاعة مراكش ممثلة برئيسة اجمللس اجلماعي 

 و 
 ممثلة برئيسها للجمباز عصبة اجلنوب

 األول :اهلدف وموضوع االتفاقية :الفصل 
للجمباز حول تدبير وتنشيط القاعة املغطاة    عصبة الجنوب و    والتزامات كل من جماعة مراكش تعتبر هذه االتفاقية وثيقة تحدد أهداف  

الهامشية عبر توفير  للجمباز و  الفئات لفقيرة باألحياء  الشباب بصفة عامة و خاصة  الخاصة بالجمباز وتعميمها لدى فئات  الرياضية  دعم األنشطة 

و لمدرسة   الجمباز  لتكوين  في  املؤسسات    و التدريب  على  والنفتاح  باملدينة  الجمباز  في  متخصصة  وجمعيات  أندية  وخلق  املمارسين  قاعدة  توسيع 

 التعليمية.
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 : عصبة اجلنوب للجمبازالثاني : التزامات الفصل 

 الخاص بالتربية البدنية والرياضة؛ 30.09على قانون  الدولية للجمباز وبناءتدبير وتسيير وتنشيط قاعة الجمباز بفضاء املواطن تدبيرا حديثا باملعايير  .1

 اعتماد أطر مكونة تكوينا أكاديميا وفيدراليا وكفأة و متخصصة في تكوين الرياضيين؛  .2

 االنخراط الفعلي عبر برنامجها املقدم ومصاحبة الجماعة في اتخاذ كل األعمال الضرورية لنعاش وتنمية الجمباز؛ .3

 ين جميع املمارسين واألطر؛ تأم .4

 مجانية التكوين ملوظفي الجماعة وذويهم.  .5

 توفير أطر ذات كفاءة دولية في مجال التربية و التكوين؛  .6

 توفير عمال من أجل النظافة واملحافظة على البناية؛  .7

 توفير حارس خاص للقاعة؛ .8

 عرش في رياضة الجمباز )إناث و ذكور( بتنسيق مع الجهات املسؤولة؛ تنظيم جميع البطوالت والتظاهرات الجهوية  والوطنية والدولية  و كأس ال .9

 املحافظة على التجهيزات واملشموالت املوضوعة رهن إشارتها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة؛  .10

 والدارية املشرفة على املركز.  أداء واجبات األطر التقنية .11

 أداء واجبات استهالك املاء والكهرباء .12

 الضرورية لتنفيذ أهداف التفاقية.تعبئة كل الوسائل  .13

 رفع تقارير األنشطة عند كل اجتماع للجنة التتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها  .14

 تقديم كافة التسهيالت لألشخاص املنتدبين من طرف رئيسة جماعة مراكش لإلطالع على السير العام للتدبير والتنشيط بالقاعة.  .15

 :مجاعة  مراكش الفصل الثالث :التزامات
 يلتزم بما يلي : 

املو  .1 للجمباز فضاء  القاعة املغطاة  تلتزم جماعة مراكش تجاهها بوضع رهن إشارتها  للجمباز لألهداف املسطرة،  الجنوب  تنفيذ عصبة  اطن  في إطار 

 باملحاميد من أجل تدبيرها وتنشيطها كمركز للتكوين و تأطير رياضة الجمباز بمدينة مراكش. 

 الصيانة الكبرى؛ بمصاريف الجماعةتلتزم  .2

 ::التدبري اإلدار للقاعة رابعال الفصل
 صل املستمر مع املصالح الجماعيةاتعين رئيسة جماعة مراكش مسؤوال إداريا لإلشراف على التسيير الداري للقاعة وضمان التو 

 : مدة صالحية االتفاقية : الفصل اخلامس
( سنوات قابلة للتجديد مرتين ما لم يعرب أحد الطرفين على فسخها و إبالغ الطرف اآلخر ثالثة أشهر على األقل  5تحدد مدة االتفاقية في خمس )

 بواسطة رسالة مضمونة التوصل.

 : آليات التقييم : الفصل السادس
فاقية عبر تشكيل لجنة للتبع والتقييم مكونة من رئيسة الجماعة أو  األهداف والبرامج املسطرة في الت  وإنجاز يتم تتبع وتقييم شروط تطبيق  -

أمين امل ال  من ينوب عنها وممثل عن القسم الثقافي والرياض ي أو من ينوب عنه ورئيس عصبة الجنوب للجمباز أو من ينوب عنه مع إمكانية حضور 

 والكاتب العام؛ 

 ناء على طلب أحد الطرفين.تتم الدعوة الجتماع لجنة التتبع كل ثالثة أشهر أو ب -

 : تدبري النزاعات : الفصل السابع
افق. وعصبةتلتزم كل من جماعة مراكش   الجنوب للجمباز بالقيام بجميع الوسائل الضرورية لحل الخالفات بطرق حبية وبالتو

ألي   يحق  املوقعين،  الطرفين  بين  االلتزامات  بأحد  االخالل  حالة  طلب وفي  االتفاقية    طرف  األقل    وابالغفسخ  على  أشهر  ثالثة  االخرى  الجهة 

 بواسطة رسالة مضمونة التوصل.

 رئيس عصبة الجنوب للجمباز                          مراكشل الجماعيمجلس ال ةرئيس 
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   كاآلتي:عامة جاءت مالحظات قدم السادة األعضاء بداية فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث بعد االطالع على نص االتفاقية املعروضة، 

 .ووطنيةللجمباز وتنظم بها تظاهرات محلية الشادة بقاعة املحاميد للجمباز باعتبارها تتوفر على تجهيزات معترف بها من لدن االتحاد الدولي  ➢

 ملصاريف املاء والكهرباء.  عصبة الجنوب للجمباز كمقتض ى تحمل  فسخها تسجيل إضافة مواد جديدة باالتفاقية مقارنة مع نظيرتها التي تم   ➢

 .باملحاميد عصبة الجنوب للجمباز ملساعدتها في تسيير قاعة الجمباز لفائدة  سنوي  اقتراح تخصيص دعم مالي  ➢

أيام األسبوعلالستفادة من خدماتها  التفكير في فتح قاعة الجمباز   ➢ وتغطية جزء من    ممارسة رياضة الجمباز على  تشجيع  للولو بمقابل    طيلة 

 مصاريف التسيير. 
 

أنه تم إلزام لو   وردا على ذلك  التوضيحات، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس املصلحة الرياضية الذي أكد  تقديم مزيد من 

تتحملها الجهة التي  صاريف  امل   هذا النوع من    إلى أن  تأشار   التيالعصبة بأداء مصاريف املاء والكهرباء تبعا لتوصيات املجلس األعلى للحسابات  

 . تسير املرفق

،  ادناه كما هي مضمنة في الجدول تعديالت شكلية وأخرى في املوضوع  اء إلى نص االتفاقية، حيث تم تقديمك، انتقل السادة األعضعقب ذل

، نقاشا  صل املستمر مع املصالح الجماعيةالإلشراف على التسيير الداري للقاعة وضمان التو   مسؤول إداري من الجماعةن  يتعيمقترح    حيث عرف 

تدبير  ان تتكلف العصبة بتسيير  و   انتهى الى تبني حذفه نظرا لكون الغرض من االتفاقية هو بين مؤيد للمقترح ومتحفظ عليه    ، باألساس، مستفيضا

 مما يخالف نص املقترح.   وتنشيط قاعة الجمباز 

افقت على فسخ االتفاقيةوبعد املناقشة املستفيضة،  على ذلك،  وتأسيسا   السابقة املبرمة بين الجماعة والجامعة    وحيث سبق للجنة أن و

حالة   لوجود  باملحاميد  الجمباز  قاعة  وتسيير  تدبير  شأن  في  للجمباز  املغربية  تقديم  الامللكية  في  املذكورة  القاعة  مرفق  استمرار  ولضمان  تنافي، 

وتنشيط   لتسيير  مناسب  للجمباز شريك  الجنوب  أن عصبة  للسادة األعضاء  تبين  األمثل، وحيث  الوجه  للمرتفقين على  را واعتبااملرفق،  خدماته 

العربية للجمباز سنة  مدينة مراكش    لكون  البطولة  باريس  والبطولة االف   2023مقبلة على تنظيم  والبطولة    2024ريقية املؤهلة لأللعاب األوملبية 

افقت اللجنة على    ،2022س العرش سنة  بالضافة الى كأس املسيرة وكأ  2023للجمباز سنة  الدولية   بين جماعة مراكش وعصبة    شراكة  اتفاقيةو

رافعة لرئاسة املجلس التوصية  املقترحة كما هي مرفقة بالتقرير    توفق التعديال   لتسيير وتدبير وتنشيط قاعة املحاميد للجمباز    الجنوب للجمباز  

 اآلتية:

 عصبة الجنوب للجمباز ملساعدتها في تدبير، تسيير ، تنشيط وتجهيز قاعة الجمباز باملحاميد.درهم سنويا لفائدة  500.000تقديم دعم مالي قدره  ✓

االستئناف يوم غد كما هو مبرمج في الدعوة املتوصل    اساس  على  الثالثة والربع عشية،   الساعة تشير الىوبه تم االتفاق على رفع الجلسة وكانت  

 ، اضافة الى النقطة غير املبرمجة.بقيتين املدرجتين في جدول اعمال اللجنة لتحضيرهما لدورة املجلس الجماعي تبها لتدارس النقطتين امل 

 

   : 12النقطة رقم 

واملصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع والجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة في  الدراسة 

 موضوع تدبير وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج. 

 :   15النقطة رقم 

 التحمالت خاص بالدعم املالي للتعاونيات.  الدراسة واملصادقة على كناش

 

الدورة(  - اعمال  في جدول  مدرجة  غير  )نقطة  مراكش  بتراب جماعة  الناشطة  املدني  املجتمع  دعم جمعيات  ومعايير  محاور  تحديد 
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رقم 
 الفصل

 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف االتفاقية

 

2 

 عصبة اجلنوب للجمباز:التزامات  
 ................................................ 

 . وذويهم مجانية التكوين ملوظفي الجماعة  .5

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

 . أداء واجبات استهالك املاء والكهرباء .12

 عصبة اجلنوب للجمباز:التزامات 
 ................................................ 

 .وظفي الجماعةم لفائدة مجانية التكوين  .5

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

والكهرباء  .12 املاء  استهالك  واجبات  اسم  مع    أداء  في  العدادات  تحويل 

 .العصبة

 

 

 

 

 

 تم حذف عبارة "وذويهم".  -

إضافة    - ملالءمة  تم  "لفائدة"  عبارة 

 الصياغة.

تحويل العدادات في  مع  تم إضافة عبارة " -

العصبة للزام  اسم  تكميلي  كإجراء   "

 العصبة بأداء مصاريف املاء والكهرباء. 
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 التزامات مجاعة  مراكش:
 يلتزم بما يلي : 

مراكش   .3 جماعة  تلتزم  املسطرة،  لألهداف  للجمباز  الجنوب  عصبة  تنفيذ  إطار  في 

من   باملحاميد  املواطن  فضاء  للجمباز  املغطاة  القاعة  إشارتها  رهن  بوضع  تجاهها 

 أجل تدبيرها وتنشيطها كمركز للتكوين و تأطير رياضة الجمباز بمدينة مراكش. 

 . تلتزم الجماعة بمصاريف الصيانة الكبرى  .4

 

 التزامات مجاعة  مراكش:
 يلتزم بما يلي : 

جماعة  .  1 تلتزم  املسطرة،  لألهداف  للجمباز  الجنوب  عصبة  تنفيذ  إطار  في 

املواطن   فضاء  للجمباز  املغطاة  القاعة  إشارتها  رهن  بوضع  تجاهها  مراكش 

تدبيرها وتنشيطها كمركز للتكوين و تأطير رياضة    ، تسييرها باملحاميد من أجل  

 الجمباز بمدينة مراكش. 

 . تلتزم الجماعة بمصاريف الصيانة الكبرى . 2

 

 

أن    - بحكم  "تسييرها"  عبارة  إضافة  تم 

قاعة  بتسيير  ستقوم  التي  هي  العصبة 

 الجمباز باملحاميد.

 

4 

 التدبري اإلداري للقاعة:
مراكش   جماعة  رئيسة  للقاعة تعين  الداري  التسيير  على  لإلشراف  إداريا  مسؤوال 

 .صل املستمر مع املصالح الجماعيةاوضمان التو 

 

 . اقترحت اللجنة حذف الفصل

أن   إلى  نظرا  الفصل  هذا  اقتراح حذف  تم 

قاعة   وتنشيط  بتدبير  ستتكلف  العصبة 

 د وفق االتفاقية.الجمباز باملحامي
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 :مدة صالحية االتفاقية
) تحدد   خمس  في  االتفاقية  للتجديد5مدة  قابلة  سنوات  أحد    مرتين   (  يعرب  لم  ما 

األقل   على  أشهر  ثالثة  اآلخر  الطرف  إبالغ  و  فسخها  على  رسالة  الطرفين  بواسطة 

 مضمونة التوصل. 

 :مدة صالحية االتفاقية
ما لم يعرب    التلقائي( سنوات قابلة للتجديد  5تحدد مدة االتفاقية في خمس )

األقل   على  أشهر  ثالثة  اآلخر  الطرف  إبالغ  و  فسخها  على  الطرفين  بكافة  أحد 

 وسائل التبليغ املضمونة واملعمول بها. 

ب   مرتين"  "التجديد  عيارة  استبدال  تم 

التلقائي"   تشجيعا على استمرار  "التجديد 

"بواسطة  االتفاق عبارة  تغيير  تم  كما  ية، 

"بكافة   ب  التوصل"  مضمونة  رسالة 

 وسائل التبليغ املضمونة واملعمول بها". 
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 آليات التقييم :
التفاقية  - في  املسطرة  والبرامج  األهداف  إنجاز  و  تطبيق  وتقييم شروط  تتبع  عبر    يتم 

عن   وممثل  عنها  ينوب  من  أو  الجماعة  رئيسة  من  مكونة  والتقييم  للتبع  لجنة  تشكيل 

القسم الثقافي والرياض ي أو من ينوب عنه ورئيس عصبة الجنوب للجمباز أو من ينوب  

 عنه مع إمكانية حضور أمين املال والكاتب العام؛ 

 لى طلب أحد الطرفين.تتم الدعوة الجتماع لجنة التتبع كل ثالثة أشهر أو بناء ع -

 آليات التقييم :
في    - املسطرة  والبرامج  األهداف  وإنجاز  تطبيق  شروط  وتقييم  تتبع  يتم 

من   أو  الجماعة  رئيسة  من  مكونة  والتقييم  للتبع  لجنة  تشكيل  عبر  التفاقية 

رئيس اللجنة ،  ممثل عن القسم الثقافي والرياض ي أو من ينوب عنه،  ينوب عنها 

املجتمع املكلفة   وإشراك  االجتماعية  والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون 

عنه ينوب  من  أو  مع و   املدني  عنه  ينوب  من  أو  للجمباز  الجنوب  عصبة  رئيس 

 إمكانية حضور أمين املال والكاتب العام؛ 

أحد    - طلب  على  بناء  أو  أشهر  ثالثة  كل  التتبع  لجنة  الجتماع  الدعوة  تتم 

 الطرفين.

السي إضافة  رئيستم  املكلفة    د  اللجنة 

والتنمية   والرياضية  الثقافية  بالشؤون 

االجتماعية وإشراك املجتمع املدني أو من  

عنه وتقييم    ينوب  تتبع  لجنة  لعضوية 

 االتفاقية.
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 :تدبري النزاعات
الوسائل   بجميع  بالقيام  للجمباز  الجنوب  وعصبة  مراكش  جماعة  من  كل  تلتزم 

افق.  الضرورية لحل الخالفات بطرق حبية و بالتو

وفي حالة االخالل بأحد االلتزامات بين الطرفين املوقعين، يحق ألي طرف  طلب فسخ  

مضمو  رسالة  بواسطة  األقل  على  أشهر  ثالثة  االخرى  الجهة  ابالغ  و  نة  االتفاقية 

 التوصل.

 :تدبري النزاعات
تلتزم كل من جماعة مراكش وعصبة الجنوب للجمباز بالقيام بجميع الوسائل  

افق.  الضرورية لحل الخالفات بطرق حبية و بالتو

طرف    ألي  يحق  املوقعين،  الطرفين  بين  االلتزامات  بأحد  االخالل  حالة  وفي 

بكافة وسائل  على األقل  طلب فسخ االتفاقية و ابالغ الجهة االخرى ثالثة أشهر  

 التبليغ املضمونة واملعمول بها. 

 

مضمونة   رسالة  "بواسطة  عبارة  تغيير  تم 

التبليغ  وسائل  "بكافة  ب  التوصل" 

بها" واملعمول  مع    املضمونة  انسجاما 

 مقتضيات الفصل الخامس. 
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 اتفاقية شراكة مشروع

 بني
 مجاعة مراكش 

 و
 للجمباز عصبة اجلنوب

 قاعة اجلمبازوتنشيط  تدبريو تسيريمن أجل 
 بفضاء املواطن

 وتوسيع قاعدة رياضة اجلمباز
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 ديباجة :

املؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية  اهلل،حممد السادس نصره  اجلاللة امللكلصاحب السامي خلطاب امللكي يف التعليمات امللكية السامية الواردة متاشيا مع ا •
 ،2005ماي  18البشرية بتاريخ 

 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7)  1423من رمضان  20الصادر يف    1-15-85بنـاء على الظهري الشريـف رقم  •
 املتعلق باجلماعات.

املتعلق  30.09( بتنفيذ القانون رقم 2010 اغسطس 24)  1431ضان من رم 13الصادر يف    1-10-150بنـاء على الظهري الشريـف رقم  •
 .بالرتبية البدنية والرياضة

حول تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله  1956نونرب  15املوافق   ل  1378مجادى االوىل  3الصادر يف  1-58-376بناء على الظهري الشريف رقم  •
 .وتتميمه

 .املتعلق مبدونة احملاكم املالية 62.99املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم   52.06بناء على القانون رقم  •

( بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات  2017نوفمرب  23املوافق )  1439ربيع األول  4الصادر يف  2.17.451بناء على املرسوم عدد   •
 ومؤسسات التعاون بني اجلماعات.

 27املوافق  1422ربيع الثاني  26واجلمعيات الصادرة بتاريخ املتعلقة بالشراكة بني املؤسسات العمومية  7/2003على دورية الوزير األول عدد  بناء •
 .2003يونيو 

يف موضوع دعم اجلمعيات من طرف اجلماعات الرتابية وابرام  2018ابريل  05الصادر بتاريخ  D 2185بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  •
 اتفاقيات التعاون والشراكة معها.

( بسن النظام األساسي النموذجي 2013مارس  18) 1434مجادى األوىل  6صادر يف  2647.12قرار لوزير الشباب و الرياضة رقم بناء على  •
 للجامعات الرياضية.

 .م االساسي لعصبة اجلنوب للجمبازالنظااء على بن •
 بناء على امللف القانوني لعصبة اجلنوب للجمباز •

 . صا من مجاعة مراكش على ضمان تنشيط فعال واحرتايف للمرافق الرياضيةوحر •
 ............................( باملصادقة على االتفاقية.)جلسة يوم  2022ماي خالل دورته العادية لشهر  جملس مجاعة مراكشوتبعا ملداوالت  •

 

 مت االتفاق بني  :
 مجاعة مراكش ممثلة برئيسة اجمللس اجلماعي 

 و 
 ممثلة برئيسها للجمباز عصبة اجلنوب

 
 األول :اهلدف وموضوع االتفاقية :الفصل 

و  االتفاقية  هذه  أهداف  تعتبر  تحدد  جماعة  ثيقة  من  كل  حول   الجنوب  وعصبة  مراكشوالتزامات   وتدبير   تسيير   للجمباز 

الفئات    وخاصةدعم األنشطة الرياضية الخاصة بالجمباز وتعميمها لدى فئات الشباب بصفة عامة وتنشيط القاعة املغطاة للجمباز و 

قاعدة املمارسين وخلق أندية وجمعيات متخصصة في   توسيع و في الجمباز    والتدريب للتكوين لفقيرة باألحياء الهامشية عبر توفير مدرسة  

 الجمباز باملدينة والنفتاح على املؤسسات التعليمية. 
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 : عصبة اجلنوب للجمبازالثاني : التزامات الفصل 
الخاص بالتربية    30.09على قانون    تدبير وتسيير وتنشيط قاعة الجمباز بفضاء املواطن تدبيرا حديثا باملعايير الدولية للجمباز وبناء .1

 البدنية والرياضة؛

 في تكوين الرياضيين؛ ومتخصصةاعتماد أطر مكونة تكوينا أكاديميا وفيدراليا وكفأة  .2

 االنخراط الفعلي عبر برنامجها املقدم ومصاحبة الجماعة في اتخاذ كل األعمال الضرورية لنعاش وتنمية الجمباز؛  .3

 تأمين جميع املمارسين واألطر؛  .4

   ؛موظفي الجماعة لفائدةالتكوين  مجانية  .5

 ؛والتكوينتوفير أطر ذات كفاءة دولية في مجال التربية   .6

 توفير عمال من أجل النظافة واملحافظة على البناية؛ .7

 توفير حارس خاص للقاعة؛ .8

( بتنسيق مع الجهات  وذكور العرش في رياضة الجمباز )إناث    والدولية وكأس الجهوية والوطنيةتنظيم جميع البطوالت والتظاهرات  .9

 املسؤولة؛ 

 املحافظة على التجهيزات واملشموالت املوضوعة رهن إشارتها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة؛ .10

 ؛والدارية املشرفة على املركز أداء واجبات األطر التقنية .11

 ؛ العدادات في اسم العصبةمع تحويل  أداء واجبات استهالك املاء والكهرباء .12

 ؛ تعبئة كل الوسائل الضرورية لتنفيذ أهداف التفاقية .13

 ؛ رفع تقارير األنشطة عند كل اجتماع للجنة التتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها .14

 القاعة. تقديم كافة التسهيالت لألشخاص املنتدبين من طرف رئيسة جماعة مراكش لإلطالع على السير العام للتدبير والتنشيط ب .15

 :الفصل الثالث :التزامات مجاعة  مراكش
 يلتزم بما يلي : 

في إطار تنفيذ عصبة الجنوب للجمباز لألهداف املسطرة، تلتزم جماعة مراكش تجاهها بوضع رهن إشارتها القاعة املغطاة للجمباز   .1

 رياضة الجمباز بمدينة مراكش.  وتأطير تدبيرها وتنشيطها كمركز للتكوين  ،تسييرهافضاء املواطن باملحاميد من أجل 

 الصيانة الكبرى؛تلتزم الجماعة بمصاريف  .2

 : مدة صالحية االتفاقية : الفصل الرابع
ما لم يعرب أحد الطرفين على فسخها و إبالغ الطرف اآلخر ثالثة أشهر   التلقائي( سنوات قابلة للتجديد 5تحدد مدة االتفاقية في خمس ) 

 . بكافة وسائل التبليغ املضمونة واملعمول بهاعلى األقل 

 آليات التقييم : : الفصل اخلامس
  ة يتم تتبع وتقييم شروط تطبيق و إنجاز األهداف والبرامج املسطرة في التفاقية عبر تشكيل لجنة للتبع والتقييم مكونة من رئيس   -

والرياضية  رئيس اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية  ينوب عنه،  القسم الثقافي والرياض ي أو من  وممثل عن    االجماعة أو من ينوب عنه

مع إمكانية حضور أمين    أو من ينوب عنه  عصبة الجنوب للجمباز   ورئيس  والتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع املدني أو من ينوب عنه

 ؛املال والكاتب العام

 تتم الدعوة الجتماع لجنة التتبع كل ثالثة أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين.  -

 تدبري النزاعات : : الفصل السادس
افق.  عصبة الجنوب للجمباز و  مراكش  جماعة تلتزم كل من    بالقيام بجميع الوسائل الضرورية لحل الخالفات بطرق حبية و بالتو

فسخ االتفاقية و ابالغ الجهة االخرى ثالثة أشهر    وفي حالة االخالل بأحد االلتزامات بين الطرفين املوقعين، يحق ألي طرف  طلب

 بكافة وسائل التبليغ املضمونة واملعمول بها. على األقل 

 رئيس عصبة الجنوب للجمباز                              مراكشل الجماعيمجلس ال ةرئيس 
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الههدورة العاديههة تحضير النقط المدرجة في جههدول اعمههال  إطار استكمال   طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي  

 اللجنههة والمجلههسسادة ضعضهها  لكل ما الالموجهة  2022ابريل  19بتاريخ  7193لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم   2022لشهر ماي  

 اللجنة المكلفة بالشؤوا الثقافية والرياضية والتنمية ايجتماعية وإشههراا المجتمهه  المههدني علههم مههدم يههوميا،في ضشغال    للحضور والمشاركة

ايجتماعههات الكبههرم بالقصههر البلههدي شههارع محمههد   الحادية عشرة صههباحا بقاعههةعلم الساعة    2022  ضبريل  22  الجمعةيوم    ايجتماع ثااانعقد  

 النقط المتبقية المدرجة في جدول اعمالها وهي كاآلتي:تدارس السيد خليل بولحسا رئيس اللجنة لالخامس برئاسة 
 

والرياضات املشابهة في  الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع والجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية  : 12النقطة رقم 

 موضوع تدبير وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج. 

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص بالدعم املالي للتعاونيات.:   15النقطة رقم 

 اعمال الدورة( تحديد محاور ومعايير دعم جمعيات املجتمع املدني الناشطة بتراب جماعة مراكش )نقطة غير مدرجة في جدول 

 
 

   :السادة  اللجنةحضر ايجتماع ما ضعضا  *
 فاطمة شوتيا، عبد الصادق بيطاري، مريم العرابي.     

 

 : السادة*كما حضر ايجتماع ما ضعضا  مكتب المجلس الجماعي 
 لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني :  عبد هللا الفجالي 

 الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكشالنائبة  :  خديجة بوحراشي 
 النائبة السادسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش   :   عتيقة بوستة

 

 
 

 

 : السادة اعضا  المجلس الجماعي ما ايجتماع وواكب*
 فؤاد حاجبي، محمد بنشقروا، سعيد بوجاجة، عادل النميلي، عبد الصادق بوزاهر.  

 

 

 السادة: بصفة استشارية مراكشما شارا ما ضطر جماعة *ك
 رئيس قسم العمل ايجتماعي ومحاربة السكا غير الالئق  :  عبد العزيز األمري

 رئيس القسم الثقافي والرياضي  :   الحسيا الزواق 
 رئيس المصلحة الرياضية  :   زكريا  بوعلي

 رئيس المصلحة الثقافية :  عبد الجليل ايت بلخير 
 القسم الثقافي والرياضيعا  :   عادل نزار 

 عا قسم العمل ايجتماعي ومحاربة السكا غير الالئق  :  عبد الرحماا الخاضري 
 عا قسم العمل ايجتماعي ومحاربة السكا غير الالئق  :   محمد انحيلم 
 عا مصلحة إدارة شؤوا المجلس :   عادل الزرود 
 عا مصلحة إدارة شؤوا المجلس :   سعد نجاي 

 
 

مستهل   المتبقية في  بالنقط  مذكرا  جديد،  ما  الحضور  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب  الجلسة،  هذه 
 المدرجة في جدول اعمال اللجنة والتي تمت دراستها علم الشكل التالي: 

 
 

 

  
 

 

22042022 

  2022الدورة العادية لشهر ماي  جملس مجاعة مراكش
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 : 2022 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر  12رقم النقطة 

الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة في موضوع تدبير 

 وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج 
 

وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق املرجعية الخاصة بها واملرفقة بالتقرير، ولتقديم نبذة كرونولوجية  في مستهل مناقشة هذه النقطة،  

إطار  في  أحدثت  أن  لها  مراكش سبق  أن جماعة  أشار  الذي  والرياض ي  الثقافي  القسم  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  املوضوع،     عن 

الب للتنمية  الوطنية  برنامج "مراكشاملبادرة  في إطار  أو  التي تتوفر على    شرية  القرب  الرياضية ومالعب  املنتزهات  املتجددة" مجموعة من  ... الحاضرة 

التزلج   رياضة  ملمارسة  مبادرة  SKATE PARKفضاءات  أتت  االطار  هذا  وفي  الشباب،  في صفوف  مؤخرا  انتشرت  رياضة حضرية  أنها  مبرزا  الجامعة  ، 

للري املغربية  املشابهةامللكية  والرياضات  الحضرية  التزلج،    اضات  فضاءات  وتنشيط  لتدبير  ملراكش  الجماعي  املجلس  مع  اتفاقية  إبرام  إلى  الهادفة 

 وكذا املجلس التداولي   ، وعرضت على اللجنة املختصة2021واستجابت الجماعة للمبادرة وأدرجتها كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي  

افقة على مشروع االتفاقية. الها الذي بدوره اح   على مجالس املقاطعات لبداء الرأي، وبالفعل أبدت رأيها باملو

الذي أبدى استعداده في تدبير    امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة السيد رئيس الجامعة  بأنه تم ربط االتصال    مضيفا، 

افق املذكورة وفق نص االتفاق افق.وتنشيط املر  ية موضوع النقطة، مؤكدا أن من أهم مقتضياتها مجانية االستفادة من خدمات هذه املر

بمراسلة    الجماعة  توصلت  االتفاقية،  على  افقة  باملو لرأيها  املقاطعات  مجلس  إبداء  بعد  أنه  ليؤكد  اللجنة  رئيس  السيد  تدخل  ذلك،  بعد 

بتاريخ   تذكي  2021/ 12/ 20رسمية  في شأن  الجامعة  رئيس  أعدت  من  بعدها  التوقيعات،  لبروتوكول  وتحديد موعد  الشراكة  اتفاقية  باملصادقة على  ر 

 . لبرامهاالجامعة مشروع االتفاقية بتعاون مع املصالح الجماعية املختصة وأبدت استعدادها 

 ءت كاآلتي:فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األعضاء بداية مالحظات واستفسارات عامة جا ، عقب ذلك 

لتطلع   ➢ يرقى  بشكل  تنشيطها  مع ضرورة  الشباب  في صفوف  الرياضة  ممارسة  في تشجيع  فعال  دور  من  لها  ملا  االتفاقية  بالفضاءات موضوع  ات  الشادة 

 ساكنة املدينة.

 عن أشغال اللجنة. الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهةتسجيل غياب ممثلي  ➢

 املطالبة بتوفير املعدات واللوجستيك الخاص برياضة التزلج أثناء الحصص املخصصة للعموم وعدم حكرها على األنشطة التي تنظمها الجامعة.  ➢

 عدم توسيع قاعدة العموم املستهدفين باالستفادة من فضاءات رياضة التزلج نظرا للخطورة التي تشكلها ممارسة هذه الرياضة.  ➢

من جامعات أخرى في الوزارة الوصية كالجامعة امللكية املغربية   الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهةتسجيل شكايات في حق    ➢

 للجمباز، كما أنها ال تتوفر على االعتماد من الوزارة املذكورة.

افقة بناء على مراسلة تذكير في املوض ➢ وع غير كافية، وأن إبداء الرأي من طرف مجالس املقاطعات املعنية كان في املدة االنتدابية السابقة الشارة إلى أن املو

 وعليه وجب عرض املوضوع من جديد على هذه املجالس.

 رضة لإلصابة من غيرهم.التفكير في توفير بطائق انخراط في الجامعة للمرتفقين لضمان استفادتهم من تأمين الئق خاصة وأن ممارس ي رياضة التزلج أكثر ع ➢

 ضرورة تعاقد الجامعة مع مصحات للتكفل باملصابين من جراء ممارسة رياضة التزلج. ➢
 

على بعض هذه االستفسارات وتقديم مزيد من التوضيحات، تدخل مجددا السيد رئيس اللجنة ليؤكد أن مجالس املقاطعات اتبعت    ولإلجابة

افق موضوع النقطة خاضعة للجماعة وموضوعة رهن إشارة املقاطعات والقرار فيها ي رجع  مسطرة إبداء الرأي وهو غير ملزم للجماعة، بحكم أن املر

الجماعي،   واالنارة  للمجلس  للحراسة  توفير  من  تدبيرها  على  تسهر  للجماعة  تابعة  إدارة  على  وتتوفر  داخلية  أنظمة  تؤطرها  املنتزهات  هذه  أن  مشيرا 

 والنظافة إلى غير ذلك.

ا هي  عقب ذلك، انتقل السادة األعضاء إلى إدخال تعديالت على نص االتفاقية، حيث قدموا مقترحات تعديلية شكلية وأخرى في املوضوع كم

 مضمنة في الجدول املرفق.

وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أهمية تنشيط مالعب القرب للتزلج في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتبعا للطلب  

افق، وبعد أن سبق ملجالس املقاطعات أن أب دت رأيها  الذي تقدمت به الجامعة امللكية املغربية للتزلج لعقد اتفاقية شراكة من أجل تنشيط هذه املر

افقتها  اللجنة  ابدت فقد  ي املوضوع،  ف مشروع اتفاقية شراكة مع الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة في موضوع  على    مو

 وفق التعديالت املضمنة في الجدول أدناه، رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصيات اآلتية: تدبير وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج 

 . الحد من ظاهرة استخالص واجبات من املستفيدين من هذه املنتزهات من طرف بعض األفراد والجمعيات ✓

 ضرورة تمكين املصالح الجماعية من امللف القانوني للجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة.  ✓

 . الطارالحرص على ممارسة رياضة التزلج في احترام تام ملعايير السالمة املعمول بها في هذا  ✓
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 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف االتفاقية املادةرقم 
 

 

عنوان  

 االتفاقية

  

مراكش  بين  اتفاقية شراكة الحضرية    الجامعةو   جماعة  للرياضات  املغربية  امللكية 

 وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج  تدبير  أجل ن املشابهة موالرياضات 

“Skate Park” 

 

 

شراكة   مشروع مراكش  بين   اتفاقية  املغربية    الجامعة و   جماعة  امللكية 

املشابهة والرياضات  الحضرية  أجل  للرياضات  القرب   من  مالعب  تنشيط 

 ”Skate Park“لج الخاصة بالتز 

 

 

 

 

 

 

 

أن   بحكم  "تدبير"  عبارة  حذف  تم 

الحضرية   للرياضات  امللكية  الجامعة 

وفق   مهمتها  املشابهة  والرياضات 

تنشيط  طلبها  على  وبناء  االتفاقية 

فقط،   التزلج  تدبير  فضاءات  أما 

 املنتزهات فتقوم به الجماعة.

 

1 

 : هدف االتفاقية
األطراف   بين  للشراكة  املنظمة  والقواعد  الشروط  تحديد  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف 

 . Skate Park  مالعب للتزلجوتنشيط تدبير املتعاقدة وذلك من أجل 

 : هدف االتفاقية
بين   للشراكة  املنظمة  والقواعد  الشروط  تحديد  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف 

 Skate Park  مالعب للتزلجاألطراف املتعاقدة وذلك من أجل تنشيط 

 

مع   انسجاما  "تدبير"  عبارة  حذف  تم 

 التعديل في عنوان االتفاقية

 

 

 

2 

 : مكونات املشروع
األمر   وتسيير يتعلق  و   بتدبير  مراكش  لجماعة  التابعة  التزلج  رهن مالعب  املوضوعة 

 باملنتزهات التالية: ويتعلق األمر املقاطعات، إشارة 

 بمقاطعة املنارة   املنتزه الرياض ي الحي الحسني  ❖

 بمقاطعة جليز   املنتزه الرياض ي االزدهار بحي الشرف ❖

 الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي املنتزه الرياض ي  ❖

 ب سور أكدال سيدي يوسف بن علي مالعب القر  ❖

 : مكونات املشروع
املوضوعة رهن مالعب التزلج التابعة لجماعة مراكش و   بتنشيطيتعلق األمر  

 باملنتزهات التالية: واملتواجدةاملقاطعات، إشارة 

 بمقاطعة املنارة   املنتزه الرياض ي الحي الحسني  ❖

 بمقاطعة جليز   املنتزه الرياض ي االزدهار بحي الشرف ❖

 الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي املنتزه الرياض ي  ❖

 مالعب القرب سور أكدال سيدي يوسف بن علي  ❖

وتسيير"   - "تدبير  عبارة  استبدال  تم 

هدف   مع  انسجاما  "تنشيط"  بعبارة 

 االتفاقية.

األمر"   - "ويتعلق  عبارة  تعويض  تم 

 الصياغة.بعبارة "املتواجدة" ملالءمة 

 
 

3 

 :املدة وتنفيذ االتفاقية
في   االتفاقية  مدة  للتجديد    سنوات   أربع تحدد  عن  قابلة  الطرفين  أحد  يعرب  مالم 

 .  فسخها

 :املدة وتنفيذ االتفاقية
في   االتفاقية  مدة  سنوات تحدد  للتجديد    خمس  أحد  قابلة  يعرب  مالم 

 .  الطرفين عن فسخها

خمس  في  االتفاقية  مدة  تحديد  تم 

املدة   مع  ملالءمتها  أربعة  عوض  سنوات 

 االنتدابية للمجلس الجماعي 

 

 

4 

 التزامات الطرفني:
 مراكش  التزامات جماعة -1

 تقوم جماعة مراكش بما يلي:  

استغالل  الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة  منح   •

 أعاله.  األولىالفضاءات الرياضية الخاصة بالتزلج واملذكورة في املادة 

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

 

 التزامات الطرفني:
 مراكش التزامات جماعة -1

 تقوم جماعة مراكش بما يلي:  

املشابهة  منح   • والرياضات  الحضرية  للرياضات  املغربية  امللكية  الجامعة 

 الثانية استغالل الفضاءات الرياضية الخاصة بالتزلج واملذكورة في املادة 

 أعاله. 

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

 

 

 

 تعديل ملالءمة الصياغة -
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 للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة: الجامعة امللكية املغربية التزامات  -2

 تقوم الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة بما يلي: 

الجمعيات  الشراف   • وكذا  الرياضة  هذه  مزاولة  في  الراغب  الشباب  تأطير  على 

 واملدارس.  

حسن   • على  للسهر  مؤطرين  وتعيين  األطفال  لفائدة  رياضية  مدرسة  إحداث 

افق.  است  عمال هذه املر

مع    • مراكش التنسيق  واملنضوية  جماعة  املعتمدة  الجمعيات  بعض  دعوة    في 

التي تتوفر فيها الشروط املناسبة قصد املساهمة في تأطير وتنشيط تحت لوائها و 

 هذه الفضاءات الرياضية.  

تلتزم الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية بتنفيذ البرامج السنوية لهذا  •

 الصنف من الرياضات بشراكة املجلس.

افاتها بالبرنامج السنوي  لجماعة مراكش  رفع تقارير دورية •    ومو

 تامين جميع املمارسين واملؤطرين واملستفيدين من الحصص الخاصة بها   •

الحصص   خارج  العموم  وجه  في  مفتوحة  ستظل  التزلج  مالعب  أن  إلى  الشارة  تجدر 

 املخصصة للجامعة ضمانا لالستفادة الجماعية من املرفق العمومي.

 

والرياضات  التزامات   -2 الحضرية  للرياضات  املغربية  امللكية  الجامعة 

 املشابهة: 

 تقوم الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة بما يلي:

وكذا  الشراف   • الرياضة  هذه  مزاولة  في  الراغب  الشباب  تأطير  على 

 الجمعيات واملدارس.  

وتعيين  • األطفال  لفائدة  رياضية  مدرسة  على    إحداث  للسهر  مؤطرين 

افق.    حسن استعمال هذه املر

مع    • مراكشالتنسيق  املعتمدة   جماعة  الجمعيات  بعض  دعوة  في 

و   واملنضوية لوائها  قصد  تحت  املناسبة  الشروط  فيها  تتوفر  التي 

 املساهمة في تأطير وتنشيط هذه الفضاءات الرياضية.  

البرامج  • بتنفيذ  الحضرية  للرياضات  املغربية  امللكية  الجامعة  تلتزم 

 املجلس.  معالسنوية لهذا الصنف من الرياضات بشراكة 

افاتها بالبرنامج السنوي  لجماعة مراكش  رفع تقارير دورية •    ومو

الخاصة   • الحصص  من  واملستفيدين  واملؤطرين  املمارسين  جميع  تامين 

 وال يسمح ألي ممارس بمزاولة هذه الرياضة دون تأمين. ،  بها

املؤمنين   • املمارسين  لوائح  تتضمن  إرسال  ورقة  ببعث  الجامعة  تلتزم 

الطبية   املصحات  الئحة  إشهار  مع  التأمين  شركة  لدى  املوضوعة 

 املتعاقد معها. 

ا تخضع  الخاصة  كما  الداخلية  لألنظمة  التزلج  ملالعب  تنشيطها  في  لجامعة 

 .باملنتزهات موضوع هذه االتفاقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمت إضافة التزامات جديدة للجامعة    -

املغربية   الحضرية  امللكية  للرياضات 

املشابهة ممارسة  ل  والرياضات  ضمان 

جو   في  الرياضة  من  النوع  مناسب  هذا 

 وآمن.

 

عدم    -  بهدف  األخيرة  الفقرة  حذف  تم 

من فضاءات  املستفيدين  توسيع قاعدة  

تشكلها   التي  للخطورة  نظرا  التزلج 

الرياضة  نوع    ممارسة هذه  تتطلب  وأنها 

افية.  من االحتر

 

 

9 

 : التتبع، واحلكامة الداخلية
 تكون لجنة التتبع من:ت     

 بصفته رئيسا للجنة.  اجماعة مراكش أو من ينوب عنه ةرئيس •

 رئيس مجلس املقاطعة املعنية او من ينوب عنه •

واثنين  الرياضات املشابهة  و رئيس الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية   •

 . من أعضاء املكتب 

 رئيس قسم الشؤون  الثقافية والرياضية بجماعة مراكش   •

 : التتبع، واحلكامة الداخلية
 تكون لجنة التتبع من:ت     

 بصفته رئيسا للجنة.  اجماعة مراكش أو من ينوب عنه ةرئيس •

 املعنية او من ينوب عنهرئيس مجلس املقاطعة  •

الرياضات املشابهة  و رئيس الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية   •

 . واثنين من أعضاء املكتب 

 رئيس قسم الشؤون  الثقافية والرياضية بجماعة مراكش   •
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 ن يرى حضوره مفيدا يمكن لرئيسة اللجنة دعوة م

لذلك الضرورة  دعت  كلما  او  سنوية  اجتماعات  التتبع  لجنة  مدى    تعقد  من  للتأكد 

   . استغالل هذه الفضاءات حسن

 

 .حضوره مفيدا ترى  دعوة من  أومن ينوب عنهايمكن لرئيسة اللجنة 

للتأكد من    سنوية او كلما دعت الضرورة لذلك تعقد لجنة التتبع اجتماعات  

 استغالل هذه الفضاءات مدى حسن 

 يعهد للجنة التتبع ما يلي: 

اقبة التأمين واالنخراطات املتعلقة باملنافسين.  -  مر

هذه    - موضوع  التزلج  ملالعب  تنشيطها  في  الجامعة  التزامات  وتتبع  اقبة  مر

 االتفاقية.

اسة جماعة مراكش قصد اتخاذ االجراء  رفع تقارير دورية نصف سنوية لرئ  -

 املناسب. 

 

 

 

 تم إضافة اختصاصات لجنة التتبع.

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 : املراجعة
افقـــة  ملأية مراجعة او تعديل   قتضيات هذه االتفاقية يجب أن تـتـم باقتــراح كتابــي ومو

بين   تراض ي  موضع  يكون  ملحق  بواسطة  وذلك  عليــــها.  املوقعــــة  هذه  األطراف 

 شروط املصادقة والتأشيرة.  ساألطراف، يخضع لنف

 

 : املراجعة
او تعديل   تـتـم  مل أية مراجعة  أن  كتابــي  قتضيات هذه االتفاقية يجب  باقتــراح 

ملحق بواسطة  وذلك  عليــــها.  املوقعــــة  األطراف  افقـــة  يكون    تعديلي  ومو

 شروط املصادقة والتأشيرة.   سهذه األطراف، يخضع لنفموضع تراض ي بين 

 

 

ملالءمة   "تعديلي"  عبارة  إضافة  تم 

 الصياغة.
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 مشروع

 اتفاقية شراكة

 بني

 راكشمجاعة م

 و

 اجلامعة امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة

 ”Skate Park“تنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل من أجل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 الديباجة
 

بشأن المبادرة الوطنية للتنمية    2005ماي    18السامي ليوم  استلهاما من التوجهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل في خطابه   •

 البشرية.

بقصر   • انعقدت  التي  الرياضة  حول  الوطنية  المناظــرة  فعاليات  في  للمشاركين  الموجهة  السامية  الملكية  الرسالة  ودالالت  لمضامين  المؤتمرات  وتفعيال 

 بالصخيرات 2008أكتوبر   25و 24بالصخيرات يومي 

 ية الخاصة التي توليها السلطات العمومية المحلية والمجلس الجماعي لمدينة مراكش لقطاع الشباب والرياضة والثقافة بالمدينة.في إطار العنا و •

 المتعلق بالجماعات. 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  07) 1436رمضان  20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم  •

 .المتعلق بالتربية البدنية والرياضة 30-09( بتنفيذ القانون رقم  2010أغسطس   24) 1431من رمضان  13صادر في  1-10-150ظهير شريف رقم  •

رقم   • الشريف  الظهيـر  على  في    1-58-  376بناء  األولـى    3الصـادر  تم  1958نونبر    15)  1378جمادى  كما  الجمعيات  تأسيس  حق  بتنظيم  المتعلق   )

 .تغييره وتتمـيمــه

عدد   • المرسوم  على  في    2.17.451بناء  االول    4الصادر  )  1439ربيع  ومؤسسات   2017نونبر    23الموافق  للجماعات  العمومية  المحاسبة  نظام  بسن 

 التعاون بين الجماعات.

 ن القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني.المنظم لعالقة الشراكة بي 2003يونيو  27بتاريخ  7/2003بناء على منشور السيد الوزير األول رقم  •

 03/02/2021خ بتاري تقدمت به الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة  الطلب الذي ىبناء عل •

 . بناء على القانون األساسي واألنظمة العامة المنظمة للجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة •

 وتبعا لمداوالت مجلس مقاطعة .........  2021ماي وتبعا لمداوالت المجلس الجماعي لمدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر  •

 .تم بموجبه الموافقة والمصادقة على االتفاقيةوتبعا لمداوالت المجلس الجماعي دورة ..... الذي  •

 

 مت االتفاق بني  :
 مجاعة مراكش ممثلة برئيسة اجمللس اجلماعي 

 و 
 ممثلة برئيسها اجلامعة امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة

 

 

 هدف االتفاقية :األوىل املادة
 .  Skate Parkتهدف هذه االتفاقية إلى تحديد الشروط والقواعد املنظمة للشراكة بين األطراف املتعاقدة وذلك من أجل تنشيط مالعب  للتزلج 

 

 مكونات املشروع :الثانية املادة
 باملنتزهات التالية:  واملتواجدةمالعب التزلج التابعة لجماعة مراكش واملوضوعة رهن إشارة املقاطعات،   بتنشيطيتعلق األمر 

 املنتزه الرياض ي الحي الحسني بمقاطعة املنارة   ❖

 املنتزه الرياض ي االزدهار بحي الشرف بمقاطعة جليز   ❖

 املنتزه الرياض ي الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي  ❖

 ور أكدال سيدي يوسف بن علي مالعب القرب س ❖
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 املدة وتنفيذ االتفاقية :الثالثة املادة
 قابلة للتجديد مالم يعرب أحد الطرفين عن فسخها.   خمس سنواتتحدد مدة االتفاقية في 

 الطرفني التزامات  :الرابعة املادة
 مراكش التزامات جماعة -

 تقوم جماعة مراكش بما يلي:  

املشابهة  منح   • والرياضات  الحضرية  للرياضات  املغربية  امللكية  املادة الجامعة  في  واملذكورة  بالتزلج  الخاصة  الرياضية  الفضاءات  استغالل 

 أعاله. الثانية

 في تدبيرها لهذه املرافق الرياضية وفق كناش التحمالت املصادق عليه من طرف مجلس جماعة مراكش. الجامعة اإلشراف وتتبع  •

 البحث عن شركاء إضافيين لتعزيز التدبير املندمج امكانية  •

 مراقبة الجامعة والتعاون معها في تدبيرها لهذه املرافق الرياضية وانجاح انشطتها   •

 القيام بأشغال صيانة املالعب القرب موضوع هذه االتفاقية.   •

 

 المشابهة اضات الحضرية والرياضات التزامات الجامعة الملكية المغربية للري -

 تقوم الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة بما يلي:

 على تأطير الشباب الراغب في مزاولة هذه الرياضة وكذا الجمعيات واملدارس.  اإلشراف  •

 إحداث مدرسة رياضية لفائدة األطفال وتعيين مؤطرين للسهر على حسن استعمال هذه املرافق.   •

واملنضوية   • املعتمدة  الجمعيات  بعض  دعوة  في  مع جماعة مراكش  و   التنسيق  لوائها  في  تحت  املساهمة  املناسبة قصد  الشروط  فيها  تتوفر  التي 

 تأطير وتنشيط هذه الفضاءات الرياضية. 

 عة امللكية املغربية للرياضات الحضرية بتنفيذ البرامج السنوية لهذا الصنف من الرياضات بشراكة املجلس.تلتزم الجام •

   وموافاتها بالبرنامج السنوي  لجماعة مراكشدورية رفع تقارير  •

 الرياضة دون تأمين. وال يسمح ألي ممارس بمزاولة هذه تامين جميع املمارسين واملؤطرين واملستفيدين من الحصص الخاصة بها  •

الطبية   • املصحات  الئحة  إشهار  مع  التأمين  شركة  لدى  املوضوعة  املؤمنين  املمارسين  لوائح  تتضمن  إرسال  ورقة  ببعث  الجامعة  تلتزم 

 املتعاقد معها. 

 كما تخضع الجامعة في تنشيطها ملالعب التزلج لألنظمة الداخلية الخاصة باملنتزهات موضوع هذه االتفاقية. •

 الشراكة  املبادئ املؤسسة لعقد :اخلامسةاملادة 

مع مراعاة اهداف ومنهجية وفلسفة العمل التشاركي والتعاون املثمر من اجل  تلتزم األطراف املوقعة على االتفاقية بالعمل جماعيا على إنجاز املشروع  

 املصلحة العامة.

 االشراف على الفضاء  :السادسةاملادة 
الحضرية   للرياضات  املغربية  امللكية  الجامعة  املشابهة  و تعين  االرياضات  لتنشيط  واملشرفين  املؤطرين  من  الكافي  طبقا    ةالرياضي   اتلفضاءالعدد 

 لبرنامجها الرياض ي املعتمد  

 احرتام املعايري التقنية :السابعة املادة
املشابهة   والرياضات  الحضرية  للرياضات  املغربية  امللكية  الجامعة  شروط تقوم  تضمن  أن  شأنها  من  التي  التقنية  والدراسات  البحوث  بجميع 

 السالمة والنجاعة الخاصة بالفضاء الرياض ي باعتبارها طرفا مستغال للمرفق .  
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 الفسخ :الثامنة املادة
بااللتزامات امللقاة على عاتقهما،  تفسخ هذه االتفاقية من طرف    تلقائيا ودون اللجوء للقضاء في جميع حاالت إخالل الطرفين  الجماعة او الجامعة 

 بمقتض ى هذه االتفاقية، وذلك بعد إنذار كتابي ومنحهما أجل ثالثة أشهر للوفاء بهذه االلتزامات:
 

 في حالة حل الجامعة. ➢

 الرياض ي تقنيا ال يؤدي الغرض الذي من أجله تمت املوافقة عليه من طرف الجماعة.في حالة ما إذا أصبح الفضاء  ➢

 التتبع، واحلكامة الداخلية :التاسعةاملادة 
 تكون لجنة التتبع من: ت     

 رئيسة جماعة مراكش أو من ينوب عنها بصفته رئيسا للجنة. •

 رئيس مجلس املقاطعة املعنية او من ينوب عنه  •

 رئيس الجامعة امللكية املغربية للرياضات الحضرية والرياضات املشابهة واثنين من أعضاء املكتب . •

 رئيس قسم الشؤون  الثقافية والرياضية بجماعة مراكش   •

 حضوره مفيدا  ترى دعوة من  أو من ينوب عنهايمكن لرئيسة اللجنة  

 للتأكد من مدى حسن استغالل هذه الفضاءات سنوية او كلما دعت الضرورة لذلك  تعقد لجنة التتبع اجتماعات 

 :يعهد للجنة التتبع ما يلي

اقبة التأمين و  -   .االنخراطات املتعلقة باملنافسين  مر

اقبة وتتبع التزامات الجامعة في تنشيطها ملالعب التزلج موضوع هذه االتفاقية -   .مر

 لرئاسة جماعة مراكش قصد اتخاذ االجراء املناسب.  رفع تقارير دورية نصف سنوية -

 فض النزاعات :العاشرة املادة
 

 يحل وديا وفي حالة عدم التوصل إلى حل تفسخ اإلتفاقية بطلب من أحد الطرفين   كل نزاع محتمل ناتج عن تأويل أو تنفيذ مواد هذه االتفاقية، 

 

 املراجعة :احلادية عشرةاملادة 
 

يكون    تعديليطة ملحق  أية مراجعة او تعديل ملقتضيات هذه االتفاقية يجب أن تـتـم باقتــراح كتابــي وموافقـــة األطراف املوقعــــة عليــــها. وذلك بواس

 موضع تراض ي بين هذه األطراف، يخضع لنفس شروط املصادقة والتأشيرة. 

 

 تنفيذ االتفاقية :الثانية عشرةاملادة 
 

 عليها من طرف السلطات اإلدارية املختصة   الطرفين والتأشير يتم الشروع في تنفيذ بنود هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من 
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 : 2022 ماي من جدول اعمال الدورة العادية لشهر   15رقم النقطة 

 التحمالت خاص بالدعم املالي للتعاونيات  الدراسة واملصادقة على كناش
 

التحمالت السادة األعضاء من مشروع كناش  وبعد تمكين  النقطة،  للتعاونيات  بخصوص هذه  املالي  بالدعم  الدراسة  الخاص  ،  موضوع 

 غير الالئق لتقديم التوضيحات. سيد رئس قسم العمل االجتماعي ومحابة السكن لسباب النزول، اعطى السد رئيس الجنة الكلمة لولالطالع على أ 

الصدد،   هذا  هو    أشار وفي  املشروع  هذا  أن  القسم  رئيس  من  ثمرةالسيد  االجتهادات  من  مجموعة  الوطنية    تظافر  الوكالة  برنامج  بينها 

نموذجيا إلى حد بعيد ويحافظ على  نعاش التشغيل واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ذات الخبرة الطويلة، الش يء الذي يجعل هذا االجتهاد  ل

 حقوق مختلف املتدخلين، كما يحمي حقوق الدارة ويجعلها مواكبة لعملية الدعم وترشيد املشاريع التعاونية. 

 يتواجد والتي املشاريع،  حاملة التعاونيات لفائدة املوجه املالي الدعم من االستفادة وقواعد شروط تحديد يروممضيفا ان هذا املشروع  

 .تنافسيته وتقوية النسيج التعاوني دعم عبر والتضامني االجتماعي االقتصاد إنعاش في املساهمة، وذلك بهدف مراكش جماعة بتراب مقرها

التنظيمية  همية هذه الوثيقة  الحاضرين على أ عضاء  جمع، بداية، السادة األ أ   بعد االستماع للتوضيحات واالطالع على كناش التحمالت، 

 دعم من الستفادةل  توفرها الواجب والشروطانطالقا من املعايير  التعاونيات    تنظيم الدعم املالي العمومي لفائدةفي    جديدة  التأسيس ملرحلة  في

 وذلك ألجل:  التعاونيات لفائدة مراكش جماعة

 التسويق؛  ودعم النتاج  زيادة على  املشاريع حاملي ساعدةم 

  ووطنيا؛  محليا تنافسيتها ودعم املحلية التعاونيات  وخدمات  منتجات  جودة تحسين 

  واالجتماعي التضامني االقتصاد دعم عبر الذاتي التشغيل  انعاش . 
 

مكن  عقب ذلك،   الذي  الش يء  املالحظات حول مضمونها،  وتسجيل  االطالع  بغية  املذكورة  الوثيقة  بتالوة نص  اللجنة  رئيس  السيد  قام 

 األعضاء من تسجيل املالحظات اآلتية: السادة 

التعاونيات  ➢ التحمالت على أصحاب  كناش  يفرضها  التي  والتقنية  الدارية  الشروط  الثقافي    التأكيد على صعوبة  ملستواهم  التعجيز نظرا  إلى حد 

 والتكويني، وكذا صعوبة الشروط املادية املوازية لتكوين ملف االستفادة من الدعم. 

املسط ➢ تيسير  االقتصادي  ضرورة  والظرف  كورونا  بجائحة  تأثرت  ومكاتبها  التعاونيات  مشاريع  وأن  خصوصا  الدعم  على  بالحصول  املتعلقة  رة 

 الصعب الذي عاشه املجتمع.

املطالبة بعدم استثناء التعاونيات الجديدة من حق الحصول على الدعم وجعل املعيار األساس هو جدية املشروع خصوصا وأن أغلب املشاريع   ➢

 ديمة أصبحت متوقفة. الق

➢ ( األدنى  في حده  الدعم  هزالة  ملبلغ    20.000تسجيل  الدعم  من  األدنى  الحد  رفع  اقتراح  و األسعار،  وغالء  العيش  الرتفاع مستوى  بالنظر  درهم( 

 درهم. 30.000

 سابي.ضرورة اختصار وثائق ملف الحصول على املنحة الجماعية للتعاونيات من ناحية امللف القانوني والتقرير الح ➢

للمنحة،  ➢ املخصص  الجمالي  االعتماد  ومحدودية  التعاونيات  لكثرة  بالنظر  الجماعة  دعم  على  للحصول  املعتمدة  االنتقاء  معايير    التساؤل حول 

 وكذا عن سبل تفادي املحاباة مع تسجيل الحيف في االختيار.

على مستوى تعليمي عال، مما يفرض على املجلس الجماعي املساعدة في هذا  حاجة التعاونيات إلى التكوين واملواكبة خصوصا وأن أغلبها ال يتوفر  ➢

 الباب حرصا منه على إنجاح املشاريع بكل ما يعنيه ذلك من مخرجات اقتصادية واجتماعية إيجابية. 

عضويةاملطالبة   ➢ الوكالة   بحصر  إلى  إضافة  الدارية  ومصالحه  مراكش  جماعة  مجلس  في  للدعم  املستحقة  التعاونيات  ملفات  دراسات  لجنة 

 نظرا لدورها التقني الهام خاصة على مستوى التكوين.  ANAPECالشغل   لنعاشالوطنية 

 متلكات العينية للتعاونية لتخفيف التكلفة عليها. شاملة للم  %10املطالبة بجعل نسبة مساهمة التعاونيات في تمويل املشروع واملحددة في  ➢

إثر ذلك، ولتقديم مجموعة من اليضاحات حول مشروع كناش التحمالت موضوع النقاش، منح السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس  

التعاو  مختلف  بين  متساوية  معايير  وجود  إلى  أشار  الذي  الالئق  غير  السكن  ومحابة  االجتماعي  العمل  مبديا  قسم  أو جديدة،  كانت  قديمة  نيات 

اقيل من شأنها حرمان التعاونيات الجادة من حقها في   انفتاح القسم الذي يشرف عليه على تخفيف شروط االستفادة من الدعم وإلغاء أية عر

االعتم مراجعة  خالل  من  واملحاسبة  امليزانية  قسم  مع  بتنسيق  متاحة  الدعم  رفع  إمكانية  أن  إلى  مشيرا  الشأن،  املنحة،  لهذا  املرصودة  ادات 

للجميع وتفادي األخطاء السابقة في االنتقا أن مبدأي الدقة والصرامة ضروريان في عملية الدراسة واالنتقاء لضمان حقوق متساوية  ء  ومؤكدا 

 والتقييم وإعداد امللفات. 

 الت موضوع الدراسة جاءت كاآلتي: بعد ذلك، اقترح السادة األعضاء تعديالت شكلية وأخرى في املوضوع على نص كناش التحم
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رقم 
 الفصل

 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف االتفاقية

 

 

3 

 :شروط وشكليات االستفادة من الدعم
 يخضع دعم التعاونيات للشروط والشكليات التالية:

  :الدالء بالوثائق التالية -1

  االساس ي للتعاونية؛النظام * 

 الئحة أعضاء مكتب التعاونية؛* 

  آخر محضر للجمع العام ؛* 

  نسخة من وصل االيداع أو من شهادة التسجيل في السجل املحلي للتعاونيات؛* 

 نسخة من دفتر التحمالت موقع ومختوم من طرف مسير التعاونية ؛* 

  ( : 1البطاقة التقنية للمشروع )نموذج  -

 نبذة تعريفية عن التعاونية صاحبة املشروع  * 

  توصيف املشروع موضوع الدعم* 

 انجازات التعاونية املعنية * 

 التركيبة املالية للمشروع* 

 بطاقة تقنية تتعلق باملوارد البشرية والتقنية للتعاونية*

 (3تصريح بالشرف )نموذج * 

 أخرى تكميلية لتسهيل فهم املشروع )ملف إضافي( أي وثائق * 

 معايير قبول املشاريع:  -2

% من الكلفة االجمالية املقترحة    10املساهمة الفعلية للمستفيدين في تمويل املشروع بنسبة ال تقل عن * 

 .لتمويله

األولوية  *   وإعطاء  املستفيدين  تحسين دخل  على  وقدرته  املشروع  مردودية  التي  ضمان  املبدعة  للمشاريع 

 تحمل طابعا ابتكاريا 

 . الهشة إعاقة والفئاتالتي تستهدف النساء، الشباب العاطل، االشخاص في وضعية  اعطاء االولوية للمشاريع *

 شروط وشكليات.....:
 ....................  يخضع دعم

 ( وثائق خاصة بالتعاونية:1

 النظام األساس ي للتعاونية  -

 أعضاء مكتب التعاونية الئحة  -

املحلي   - السحل  في  التسجيل  شهادة  من  أو  اليداع  وصل  من  نسخة 

 للتعاونيات. 

   ( : 1البطاقة التقنية للمشروع )نموذج ( 2

 نبذة تعريفية عن التعاونية صاحبة املشروع  * 

  توصيف املشروع موضوع الدعم* 

 انجازات التعاونية املعنية * 

 وعالتركيبة املالية للمشر * 

 بطاقة تقنية تتعلق باملوارد البشرية والتقنية للتعاونية*

 (3تصريح بالشرف )نموذج * 

 أي وثائق أخرى تكميلية لتسهيل فهم املشروع )ملف إضافي( * 

 معايير قبول املشاريع:  -2

%   10املساهمة الفعلية للمستفيدين في تمويل املشروع بنسبة ال تقل عن * 

 )مادية او عينية(  .االجمالية املقترحة لتمويلهمن الكلفة 

وإعطاء  *   املستفيدين  دخل  تحسين  على  وقدرته  املشروع  مردودية  ضمان 

 األولوية للمشاريع املبدعة التي تحمل طابعا ابتكاريا 

العاطل،   * الشباب  النساء،  تستهدف  التي  للمشاريع  االولوية  اعطاء 

 . االشخاص في وضعية إعاقة والفئات الهشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوثائق   من  مجموعة  حذف  تم 

مسطرة  لتيسير  بالتعاونية  الخاصة 

 طلب الدعم. 

 

 

 

 

 

 

مساهمة  تكون  ان  اقتراح  نم 

املستفيدين في تمويل املشروع مادية 

 او عينية 

 

 

4 

 التمويل:
ألف درهم( كحد أقص ى و   )خمسون درهم    50.000،00تدعم جماعة مراكش مشاريع التعاونيات في حدود  

 درهم كحد أدنى.  20.000،00

 التمويل:
حدود   في  التعاونيات  مشاريع  مراكش  جماعة  درهم   50.000،00تدعم 

 كحد أدنى.  درهم 30.000،00)خمسون ألف درهم( كحد أقص ى و  

 20.000تم رفع الحد األدنى للدعم من 

درهم من باب تشجيع  30.000درهم إلى 

 . التعاونيات على تقديم مشاريع جادة
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 االلتزامات:
 ................................................ 

 * التزامات التعاونيات: 

 :تلتزم التعاونيات بما يلي

 .الدعم املذكور في أنشطة غير تلك الواردة في بطاقة املشروع املقبول واملمول  استغاللعدم  -

 .إنجاز املشروع ومكانعدم تغيير توقيت  -

ملشروع   وعبارة تشير إلى دعم جماعة مراكش   (Logo)الشهارية للجماعةااللتزام بوضع العالمة  -

 التعاونية.

 التعاون مع املصالح املختصة بالتتبع والتقييم؛ -

 ارجاع املبالغ املالية موضوع الدعم في حالة عدم صرفها أو صرف جزء منها فقط؛  - 

 ارسال تقارير نصف سنوية حول املشروع، -

 ارسال الوثائق املحاسباتية الالزمة واملرتبطة بتنفيذ الشروع؛  -

 تتبع سير تقدم املشروع ومدى مطابقته ملواصفات الجودة والسالمة؛  -

 النفقات املتعلقة باملشروع بموجب محضر موقع من لدن مسير التعاونية؛املصادقة وصرف  -

 االلتزامات:
 ................................................ 

 * التزامات التعاونيات: 

 :تلتزم التعاونيات بما يلي

الدعم املذكور في أنشطة غير تلك الواردة في بطاقة املشروع  صرفعدم  -

 .واملمول املقبول 

 .إنجاز املشروع ومكانعدم تغيير توقيت  -

  (Logo) االلتزام بوضع العالمة الشهارية للجماعة -

 التعاون مع املصالح املختصة بالتتبع والتقييم؛ -

 ارجاع املبالغ املالية موضوع الدعم في حالة عدم صرفها أو صرف جزء منها فقط؛  - 

حول    - سنوية  نصف  تقارير  مصالح    املشروعارسال  تضعه  نموذج  وفق 

 الجماعة

 ارسال الوثائق املحاسباتية الالزمة واملرتبطة بتنفيذ الشروع؛  -

 تتبع سير تقدم املشروع ومدى مطابقته ملواصفات الجودة والسالمة؛  -

املصادقة وصرف النفقات املتعلقة باملشروع بموجب محضر موقع من لدن   -

 مسير التعاونية؛ 

 

 

 

"استغالل"  تم   عبارة  استبدال 

 بعبارة "صرف" ملالءمة الصياغة. 

 

 

"   حذف تم   إلى    عبارة  تشير  وعبارة 

مراكش  جماعة  ملشروع   دعم 

 التعاونية."

 

نموذج   "وفق  عبارة  إضافة  تمت 

لتسهيل  الجماعة"  مصالح  تضعه 

على  التقارير  إرسال  مسطرة 

 التعاونيات. 
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 مسطرة الدعم:
 ستتم مسطرة اعتماد الدعم على مرحلتين : 

 : املرحلة األولى: االعداد والترتيب* 

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

 : الدراسة :الثانيةاملرحلة * 

( 2ستقوم لجنة بدراسة أولية للمشاريع املقدمة من لدن التعاونيات اعتمادا على شبكة التنقيط )نموذج  

 : تتكون لجنة االنتقاء من

 ئبة رئيسة جماعة مراكش املكلفة بالقطاع الثقافي واالجتماعي  نا -

 .االجتماعية وإشراك املجتمع املدني أومن ينوب عنهرئيس اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  -

 ممثل قسم العمل االجتماعي بوالية جهة مراكش آسفي  -

 ممثل املندوبية الجهوية ملكتب تنمية التعاون بمراكش   -

 ممثل املنسقية الجهوية للتعاون الوطني بمراكش  -

  الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية ممثل املنسقية -

 مسطرة الدعم:
 ستتم مسطرة اعتماد الدعم على مرحلتين : 

 : املرحلة األولى: االعداد والترتيب* 

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

 : الدراسة :الثانيةاملرحلة * 

ستقوم لجنة بدراسة أولية للمشاريع املقدمة من لدن التعاونيات   

 : ( تتكون لجنة االنتقاء من2اعتمادا على شبكة التنقيط )نموذج 

 ئبة رئيسة جماعة مراكش املكلفة بالقطاع الثقافي واالجتماعي  نا -

رئيس اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  -

 .االجتماعية وإشراك املجتمع املدني أومن ينوب عنه

 ممثل قسم العمل االجتماعي بوالية جهة مراكش آسفي -

  التشغيل والكفاءات ممثل الوكالة الوطنية لنعاش  -

 رئيس قسم العمل االجتماعي بجماعة مراكش أو من ينوب عنه   -

 

من  الخارجية  املصالح  حذف  تم 

عضوية لجنة دراسة املشاريع لعدم  

باملوضوع  مباشر  بشكل  ارتباطها 

النعاش   الوطنية  الوكالة  باستثناء 

التشغيل والكفاءات ووالية مراكش 

 آسفي.
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  ممثل الوكالة الوطنية لنعاش التشغيل والكفاءات -

  ممثل غرفة الصناعة التقليدية بمراكش -

 رئيس قسم العمل االجتماعي بجماعة مراكش أو من ينوب عنه  -

هذه   بأشغال  الصلة  ذات  الخارجية  أو  الجماعية  املصالح  مختلف  استدعاء  هذه  ويمكن  تتولى  اللجنة. 

االجتماعية   والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  املكلفة  اللجنة  على  أشغالها  خالصة  إحالة  اللجنة 

 وإشراك املجتمع املدني بموجب محضر يعد لهذا الغرض 

الصلة   ذات  الخارجية  أو  الجماعية  املصالح  مختلف  استدعاء  ويمكن 

على  أشغالها  خالصة  إحالة  اللجنة  هذه  تتولى  اللجنة.  هذه  بأشغال 

االجتماعية  والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  املكلفة  اللجنة 

 وإشراك املجتمع املدني بموجب محضر يعد لهذا الغرض 
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 التدبري املالي واحملاسباتي للمشروع:
 .عليهموقع  -في حالة وجودهم-التزام الشركاء اآلخرين  -

 وثيقة إدارية تثبت توفر التعاونية على مقر ليواء املشروع عند االقتضاء -

 االدالء بالوثائق الثبوتية التالية: - 

  Devisعروض األثمان*

  Bon de Commandeسندات الطلب •

  Facturesالفواتير  Bon de Livraisonوصوالت االستالم* 

يفيد توصل املمون بمبلغ النفقة بالنسبة    Déchargeالديون نسخ الشيكات واشهاد بأداء * 

 .أو الخدمات التي يصعب التعامل فيها بالشيك للمشاريع

 السجل املحاسبي الخاص باملشروع   Relevée Bancairesکشوفات الحساب البنكي* 

 Registre d'Inventaireسجل جرد التجهيزات التي تم اقتناؤها في إطار املشروع * 

 ري املالي واحملاسباتي للمشروع:التدب
 

 .موقع عليه -في حالة وجودهم-التزام الشركاء اآلخرين  -

وثيقة إدارية تثبت توفر التعاونية على مقر ليواء املشروع عند ب  االدالء  -

 .االقتضاء

 . بتقرير محاسباتي االدالء -

 

 

 

التبوثية بالوثائق  االدالء  إجمال   تم 

في االدالء بتقرير محاسباتي من باب  

واملحاسباتي  املالي  التدبير  تيسير 

 ملشروع التعاونية. 
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فصوله،    النقاش حول وتأسيسا على ذلك، وبعد عرض جميع املعطيات املتعلقة بكناش التحمالت الخاص بالتعاونيات واستيفاء  

وبالنظر ألهمية مشاريع التعاونيات في تشغيل الشباب والنساء ودعم الفئات الهشة، خصوصا منها الفئات األقل تعليما، وبناء على توفر  

افقة على كناش التحمالت خاص  ،  هذا الكناش على أهم شروط التوازن واالنصاف في انتقاء املشاريع املستحقة للدعم ارتأت اللجنة املو

أعاله بالدع الجدول  في  الواردة  التعديالت  وفق  للتعاونيات  املالي  بالتقرير  م  مرفق  هو  التوصيتين  وكما  الجماعي  املجلس  لرئاسة  رافعة   ،

 اآلتيتين: 

تنظيم يوم دراس ي تكويني لتشجيع خلق التعاونيات بمدينة مراكش مع الرفع من قدرة أصحابها على حسن إعداد امللفات ووضع املشاريع   ✓

 تدبيرها. وحسن 

 املطالبة برفع االعتماد الجمالي املخصص لدعم التعاونيات بغية تشجيع مشاريعها وضمان حد أدنى لنجاحها.  ✓

 

 

وبه تكون اللجنة قد انهت دراستها للنقط الواردة في جدول اعمالها والتي تم تحضيرها للجمع العام للمجلس التداولي في  

 2022دورته العادية لشهر ماي 

 املوقر واسع النظر وملجلسكم 

 

 بالشؤون الثقافية والرياضية رئيس اللجنة املكلفة 

 والتنمية االجتماعية واشراك املجتمع املدني 

 خليل بولحسن
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 ديباجـة
 

الملك  ✓ الجاللة   لصاحب  السامي  الملكي  الخطاب  في  الواردة  السامية  الملكية  التعليمات  مع  تماشيا 

، والتعليمات    2005ماي    18محمد السادس نصره هللا ، المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ  

البشرية  باالواردة   للتنمية  الوطنية  المبادرة  الثالثة من  أشرف جالل2023-2019)لمرحلة  التي  على  ته  (، 

األربعاء   يوم  على     ،  2018  شتنبر  19انطالقتها  تؤكد  السوسيو  والتي  الظروف  اقتصادية،    -تحسين 

هشاشة،  و  وضعية  في  األشخاص  االجتماعي،  و مواكبة  اإلدماج  وإعادة  واإلدماج  و التكفل  الدخل  تحسين 

 .ياالستثمار في الرأسمال البشرو االقتصادي للشباب، 

( بتنفيذ  2015يوليوز  7)  1436رمضان    20صادر في    1.15.85الظهير الشريف رقم    على  وبناء ✓

 المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

ا ✓ على  رقم  وبناء  بالتعاونيات    112.12لقانون  الظهير الصادر  المتعلق  رقم   بتنفيذه  الشريف 

 (2014نونبر  21) 1436محرم  27الصادر في  1.14.189

رقم  وبناء على   ✓ )  2.15.617المرسوم  في  وتسيير 2016مارس    24صادر  تنظيم  قواعد  بتحديد   )

 .سجل التعاونيات

( بسن نظام 2017نونبر  23) 1439ربيع االول  4صادر في   2.17.451المرسوم رقم وبناء على   ✓

 للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 

في إرساء ثقافة جديدة تقوم على المردودية والنجاعة والمساهمة عة مراكش  ورغبة من مجلس جما ✓

 في دعم االقتصاد االجتماعي المحلي وخاصة التعاونيات الحاملة لمشاريع. 

 ......( يوم.  ... )جلسة................. مداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته...ل وتبعا ✓
 

 

كناش  مشروع  صياغة  تهم    تمت  وتقنية  وإدارية  تنظيمية  آليات  بوضع  الخاص  التحمالت 

 دعم التعاونيات المتواجدة بجماعة مراكش.تحديد شروط 

  

 المملكة المغربية 
 وزارة الداخلية

 ويية جهة مراكش ضسفي 
 عمالة مراكش 
 جماعة مراكش 

 المديرية العامة للمصالح
 العمل ايجتماعي قسم 



~ 48 ~ 
 

 : موضوع كناش التحمالت الفصل األول
 

الدعم من  االستفادة  وقواعد  شروط  تحديد  إلى  التحمالت  كناش  مشروع  الموجه  يهدف  لفائدة   المالي 

 . التي يتواجد مقرها بتراب جماعة مراكش و لمشاريع  احاملة  التعاونيات

 

  
 : أهداف كناش التحمالت الفصل الثان 

 

 :    امـــــدف الع ــاله

في   تنافسيتها  المساهمة  وتقوية  التعاونيات  دعم  عبر  بالجماعة  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  إنعاش 

 وتسهيل ولوجها مجال التسويق. 

 

 : األهداف الخاصة

لفائدة  - مراكش  جماعة  تقدمه  الذي  الدعم  من  لالستفادة  توفرها  الواجب  والشروط  المعايير  تحديد 

 التعاونيات؛ 

 التسويق؛  ودعم مساعدة حاملي المشاريع على زيادة اإلنتاج   -

 تحسين جودة منتجات وخدمات التعاونيات المحلية ودعم تنافسيتها محليا ووطنيا؛  -

 ؛ انعاش التشغيل الذاتي عبر دعم االقتصاد التضامني واالجتماعي  -

 

وط وشكليات االستفادة من الدعم    الفصل الثالث: شر

 :التعاونيات للشروط والشكليات التاليةيخضع دعم 
 

 ( وثائق خاصة بالتعاونية: 1

 النظام األساسي للتعاونية  -

 الئحة أعضاء مكتب التعاونية  -

 نسخة من وصل اإليداع أو من شهادة التسجيل في السحل المحلي للتعاونيات   -

 :   (  1البطاقة التقنية للمشروع  )نموذج ( 2
 نبذة تعريفية عن التعاونية صاحبة المشروع  ✓

    توصيف المشروع موضوع الدعم ✓

 تحديد مجال الدعم  ✓

 التركيبة المالية للمشروع   ✓

 بالموارد البشرية والتقنية للتعاونية تعلق ت تقنية  طاقةب  -

 (3)نموذج تصريح بالشرف  -

 أي وثائق أخرى تكميلية لتسهيل فهم المشروع )ملف إضافي( -

 

 

 معايير قبول المشاريع:  (3

% من الكلفة االجمالية المقترحة    10المساهمة الفعلية للمستفيدين في تمويل المشروع بنسبة ال تقل عن   -

 .عينية(لتمويله )مالية أو  

ضمان مردودية المشروع وقدرته على تحسين دخل المستفيدين وإعطاء األولوية للمشاريع المبدعة  -     

 التي تحمل طابعا ابتكاريا 

والفئات    - إعاقة  في وضعية  االشخاص  العاطل،  الشباب  النساء،  تستهدف  التي  للمشاريع  االولوية  اعطاء 

 الهشة .
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 المشاريع غير المقبولة: 

 مشاريع ذات آثار سلبية على البيئة ؛  -

 مشاريع تعتمد على تشغيل االطفال؛  -

   ؛ في إطار برامج أخرىتمويل سابق لنفس النشاط ولنفس الفئة المستهدفة  -

 شاط مقدم من طرف مأجورين وموظفين؛  ن  -

 تمويل سابق لم يكلل بالنجاح؛  -

 مشاريع تتطلب اقتناء عقارات؛ -

 بناء محالت وكراء المقرات؛  مشاريع التعاونيات السكنية و  -

 و المساهمة في رأس المال؛ أفي مصاريف تأسيس التنظيمات  هاستعمال الدعم أو جزء من  -

أجور   - ألداء  الدعم  لوازم تخصيص  واقتناء  والهاتف  والكهرباء  الماء  مصاريف  وأداء  العاملين 

 التجهيزات المكتبية. 

 مجاالت الدعم :  -1

والطرز   النسيج  الخياطة  بالنشاط(:  الصلة  والتجهيزات )ذات  المعدات  المواد،  -األلبسة    -األثاث    -اقتناء 

  -الديكور   -السيراميك    -الخزف    -الدباغة    -تخزين وتصبير الخضر وتجفيف الفواكه    -الطبخ والحلويات  

اشكاله    -الجبس    -البناء    -الصباغة    -الجلد   بمختلف  اصالح    -الترصيص    -الحدادة    -النجارة    -النقش 

التجميل    -السيارات والدراجات      -تأهيل التجارة المستقلة     -الحالقة والتجميل    -استخراج الزيوت ومواد 

 ية...  التجارة االلكترون -التكوين والتعليم  

 دعم المشاريع المدرجة ضمن االقتصاد االخضر واالقتصاد الرقمي  

رفع جودة   أجل  عليها من  الحصول  أو  خدمات  أو  تقنيات  أو  أنظمة  لتطوير  ودراسات  بحوث  انجاز  دعم 

 الخدمات المقدمة وتحسين تنافسية حامل المشروع 

 دعم برامج التكوين والتسويق واالنتاج والتوزيع ... 

 التمويل  الرابع: الفصل  
درهم )خمسون ألف درهم(    50.000،00تدعم جماعة مراكش مشاريع التعاونيات في حدود  

 )ثالثون ألف درهم( درهم كحد أدنى.  30.000،00 كحد أقصى و 
 

امات  الخامسالفصل    : االلت  
 

 مراكش:التزامات مجلس جماعة   •

الخاص بالمشروع المقدم من قبل التعاونية بعد موافقة  بتحويل الدعم المالي للحساب  لتزم جماعة مراكش  ت 

 المجلس الجماعي وموافقة السلطة المختصة. 

 ال يصبح هذا الدعم ساريا إال بعد تقديم التعاونيات لوثيقة تثبت فتحها لحساب خاص بالمشروع. 

 التزامات التعاونيات:   •

 تلتزم التعاونيات بما يلي: 

 الدعم المذكور في أنشطة غير تلك الواردة في بطاقة المشروع المقبول والممول   صرفعدم  -

   . عدم تغيير توقيت ومكان انجاز المشروع -

 (LOGO)االلتزام بوضع العالمة اإلشهارية للجماعة  -

   .التعاون مع المصالح المختصة بالتتبع والتقييم -

 أو صرف جزء منها فقط.  صرفهاارجاع المبالغ المالية موضوع الدعم في حالة عدم  -

 نموذج تضعه مصالح الجماعة.  وفقع حول المشرو نصف سنوية ارسال تقارير  -
 ارسال الوثائق المحاسباتية الالزمة والمرتبطة بتنفيذ الشروع.  -

 تتبع سير تقدم المشروع ومدى مطابقته لمواصفات الجودة والسالمة -

 المصادقة وصرف النفقات المتعلقة بالمشروع بموجب محضر موقع من لدن مسير التعاونية   -
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  الدعم مسطرة: الفصل السادس
 

 مرحلتين: ستتم مسطرة اعتماد الدعم على 

 االعداد والترتيب   األولى: المرحلة 

جدول   واعداد  عنها،  المعلن  اآلجال  داخل  بها  المتوصل  الطلبات  بتجميع  االجتماعي  العمل  قسم  سيقوم 

المتوصل به، طبيعته، كلفته المالية، والشركاء المحتملين   تركيبي خاص بكل تعاونية يحمل اسم المشروع 

 المعلومات ذات الفائدة. ذلك منإلنجازه، إلى غير 
 

 الدراسة الثانية:المرحلة 

 ( 2  نموذج)ستقوم لجنة بدراسة أولية للمشاريع المقدمة من لدن التعاونيات اعتمادا على شبكة التنقيط 
 من: تتكون لجنة االنتقاء  

 المكلفة بالقطاع الثقافي واالجتماعي نائبة رئيسة جماعة مراكش  •

االجتماعية   • والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  وإشراك رئيس 

 المجتمع المدني أو من ينوب عنه. 

 ممثل قسم العمل االجتماعي بوالية جهة مراكش آسفي   •

 بمراكش الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ممثل  •

 أو من ينوب عنه  بجماعة مراكشقسم العمل االجتماعي رئيس   •

 . ذات الصلة بأشغال هذه اللجنةويمكن استدعاء مختلف المصالح الجماعية أو الخارجية 
 

حالة خالصة أشغالها على اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  إتتولى هذه اللجنة  

 بموجب محضر يعد لهذا الغرض.   وإشراك المجتمع المدني
 

 التتبع والتقييم : لجنة الفصل السابع
وتضم    ،القطاع الثقافي واالجتماعيب  المكلفة   الجماعة   ةرئيس، تترأسها نائبة  تقييم التتبع و لليتم إحداث لجنة  

عضويتها   وقسم  في  بالجماعة  الداخلي  االفتحاص  مصلحة  إلى  إضافة  االنتقاء،  لجنة  أعضاء  ممثلي 

 المنازعات القضائية والشؤون القانونية.   

 رى فائدة في حضور أشغالها.تاللجنة استدعاء مختلف المصالح الجماعية أو الخارجية التي  ةويمكن لرئيس

 ية واألدبية للمشروع موضوع الدعم. تتولى لجنة التتبع والتقييم دراسة التقارير المال
 

وع: الفصل الثامن  تتبع تنفيذ المشر
من التعاونية المستفيدة من الدعم تقديم توضيحات مكتوبة عن األسباب    المشروع، يطلبفي حالة عدم تنفيذ  

 التي حالت دون انجازه.

تجتمع لجنة التتبع والتقييم لدراسة األسباب المذكورة والتقرير بشأنها بموجب محضر موقع من لدن مختلف  

 األطراف المعنية. 

كمال المشروع، يتم االتفاق على مدة اضافية عند اقتناع اللجنة بوجود أسباب قاهرة حالت دون تنفيذ واست  

 أخرى لتنفيذه. 

في حالة عدم اقتناع اللجنة بالمبررات المقدمة من لدن التعاونية يتم مطالبة هذه األخيرة بإرجاع مبلغ الدعم 

يتعدى   ال  ظرف  في  الجماعة  خزينة  إلى  المقدم  هذا    30المالي  في  بإشعار  التوصل  تاريخ  من  يوما 

 تحت طائلة المتابعة القضائية.   الموضوع وذلك  
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وع: الفصل التاسع  مدة انجاز المشر
التعاونية   مشروع  انجاز  مدة  تتجاوز  أن  يمكن  بالدعم    12ال  التعاونيات  توصل  تاريخ  من  تحسب  شهرا 

 مع مراعاة مقتضيات الفصل الثامن أعاله.المالي، 
 

وع  : الفصل العاشر    للمشر
 التدبتر المال  والمحاسبان 

 موقع عليه.   -في حالة وجودهم -التزام الشركاء اآلخرين  -

 وثيقة إدارية تثبت توفر التعاونية على مقر إليواء المشروع عند االقتضاء  -

 .محاسباتياالدالء بتقرير  -
 

 المراقبة البعدية واالفتحاص : عشر  الفصل الحادي  
تخضع كل العمليات المرتبطة بإنجاز المشروع للمراقبة من طرف هيئات مختصة باإلدارة، خاصة مراقبة  

 الجهوي للحسابات.   الترابية والمجلسلجان التفتيش التابعة لوزارة المالية والمفتشية العامة لإلدارة 

الضروري  الوثائق  كل  ووضع  المراقبة،  لجان  مع  بالتعاون  المشروع  للقيام  يلتزم صاحب  إشارتها  رهن  ة 

 بمهامها.       
 

  عشر الفصل 
 المراجعـــــة  : الثان 

 تكون مراجعة المقتضيات القانونية لكناش التحمالت موضوع ملحق. 
 

  التأشتر  : الثالث عشر الفصل 
لكناش  القانونية  بالمقتضيات  العمل  الجماعي  يبدأ  المجلس  موافقة  بعد  هذا  السيد   التحمالت  وتأشيرة  عليه 

  والي جهة مراكش آسفي. 
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 : بطاقة المشروع  1نموذج 

 

 التعريف بالتعاونية  -1

 
  اســم التعـــاونية  

 Nom de la Coopérative 

  الــــعـــنـــــــــوان 

  تاريخ التأسيـــس

  أو مسير التعاونية  اسم  الرئيس

  الــــهـــــاتـــــــف  

  البريد اإللكتروني  

 

 األنشطة الرئيسية للتعاونية  

1- 

2- 

3- 

 مجال التدخل
 وطني   جهوي محلي  

   
 

  تاريخ التأسيس

  تاريخ اخر اجتماع للتعاونية 

 عدد الذكور: عدد اإلناث : عدد المتعاونين 

  وجود نظام محاسباتي    المعدات  المقر  المتوفرة الموارد 

 عدد المؤقتين:  عدد العاملين الرسميين:   الموارد البشرية المتوفرة 

  الميزانية المالية السنوية بالدرهم 

 

اإلنـــجـــــازات  -2
(* ) 

 المشروع
مكان 

 االنجاز 

تاريخ  

 االنجاز 

عدد  

 المستفيدين 
 الشريك االساسي الغالف المالي

نسبة 

 االنجاز 

       

       

       

       

 كوثيقة تكميلية  (  *)
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 تقديم المشروع: -3

 
  اسم المشروع: 

  مجال المشروع 

 موقع المشروع 

 المقاطعة: 

 الملحقة االدارية: 

 الحي:

المسؤول عن  

 المشروع 

 االسم الكامل: 

 رقم الهاتف:

 البريد االلكتروني : 

 المهمة التي يشغلها داخل التعاونية : 

 

 أهداف المشروع 

1-  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2-  ................................................................................................................................................................................................................................ 

3-  ................................................................................................................................................................................................................................ 

4- ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 الفئات المستهدفة: 

 عدد االسر  عدد اإلناث  عدد الذكور مجموع الفئات  
 

 

 

   

 

 الدراسة التقنية للمشروع: 

  ال   نعم  حاجة لدراسة تقنية للمشروع؟ هل هناك 
 

 في حالة الجواب بنعم: 

  ال   نعم  هل تم إنجازها ؟ 

   من قام بذلك ؟ 

   كلفتها؟ 
 

 في حالة عدم وجود هذه الدراسة

  من سيقوم بإنجازها؟ 

  الكلفة المرتقبة للدراسة؟
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 برمجة االنجاز  

 ..................................................................................................................................................................................................مدة االنجاز:  -

 ................................................................................................................................التاريخ المتوقع لبداية تنفيذ المشروع:  -

 ................................................................................................................................التاريخ المتوقع لنهاية تنفيذ المشروع:  -

 التركيبة المالية للمشروع  -4
   :  التفصيل المالي للدعم المطلوب

 الكلفة االجمالية   سعر الوحدة   عدد الوحدات    التعيين 
    

    

    

    

    

    

  المـجــمـــوع بالدرهم  
 

 حسب الشركاء:التركيبة المالية  

 الشركاء 
المساهمة  

 المالية  بالدرهم

المساهمة  

 العينية  
 ) تقدر بالدرهم( 

المساهمة  

 الخدماتية 
 ) تقدر بالدرهم( 

 المجموع 
النسبة 

 المئوية 

      التعاونية صاحبة المشروع  

      جماعة مراكش  

   شركاء آخرون : 

1.      

2.      

3.      

4.      

 % 100     المجموع 
  

 آليات تدبير وتتبع تنفيذ المشروع: 

1-  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2-  ................................................................................................................................................................................................................................ 

3-  ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 إمضاء المسؤول القانوني للتعاونية 
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 : شبكة تنقيط المشاري   2نموذج 
 المشروع 

7 
 المشروع 

 6 
 المشروع 

 5 
 المشروع 

 4 
 المشروع 

 3 

 المشروع

2 
 المشروع 

 1 
 المعايير  التنقيط 

 

        

 تشجيع األنشطة المشجعة لفرص الشغل 5       

ة 
يع

طب

ع 
و
شر

لم
ا

 

 تشجيع األنشطة المدرة للدخل   5       

 مدى جودة تقديم المشروع  5       

 المشروع يندرج ضمن مجاالت الدعم  5       

   1المجموع  20       

 المشروع يأخذ بعين االعتبار تمثيلية النساء ضمن المستفيدين 5       

ن 
و
يد

تف
س

لم
ا

 

 المشروع يأخذ بعين االعتبار تمثيلية الشباب  5       

 عدد المستفيدين من المشروع  5       

 الموارد البشرية المتوفرة لدى التعاونية   5       

  2المجموع  20       

      
 5 

شريك للقيام لديه أو حامل المشروع يتوفر على الكفاءات الالزمة لتنفيذ المشروع 

 بالمشروع 

ع
و
شر

لم
 ا
ل
ام

ح
 

      
 5 

حامل المشروع يتوفر او قادر على تدبير مالي ومحاسباتي كاف في مجال الموارد  

 البشرية ومسك الحسابات 

 مقاربة النوع ضمن تشكيلة مكتب  التعاونية  5       

      
 5 

وجود دراسة جدوى للمشروع مع مؤشرات بسيطة وواضحة لقياس الربح المنشود 

 من طرف حامل المشروع 

  3المجموع  20       

 المشروع ال يضر بالساكنة وصديق للبيئة  5       

ع
و
شر

لم
 ا
عة

بي
ط

 

 موضوع المشروع مصفى )دون نزاع( الوعاء العقاري  5       

 المشروع يحمل حال مالئما وفعاال للمشكل المراد معالجته او التخفيف منه  5       

 المشروع قابل للتحقيق تقنيا وسهل التنفيذ وذو كلفة مالية معقولة 5       

 الكفاءة .... مدى توفر صاحب المشروع على شواهد االستحقاق / التقدير /  5       

  4المجموع  25       

 مساهمة حامل المشروع مساهمة عينية  5       

ي
ال
 م

ط
قي

تن
 

 مساهمة حامل المشروع على شكل خدمات  5       

 مساهمة حامل المشروع مساهمة مالية 5       

      
 5المجموع  15 

  ( 5+4+ 3+2+1العام ) المجموع 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .…… 100/ .……



~ 56 ~ 
 

 

 : تصريح بالشرف  3نموذج 

 

 أنا الموقع أسفله: 

   .............................................الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :    .....................................................السيد )ة( :  

  ...................................................................................................................................................................................................................الساكن ب: 

 .............................................................................................................................................................................رئيس أو مسير تعاونية : 

 .....................................................................................................................................................................................................حاملة مشروع : 

 أصرح وألتزم بما يلي :   

 من القانون التنظيمي للجماعات(.   65)الفصل أن التعاونية ليست في حالة تضارب مصالح مع الجماعة  •

 في وضعية قانونية، وأن كل الوثائق والمعلومات المدلى بها صحيحة.  أن التعاونية •

 في حالة الموافقة على المشروع ألتزم بفتح حساب بنكي خاص بالمشروع.   •

 ارجاع المبالغ المالية موضوع الدعم في حالة عدم صرفها أو صرف جزء منها فقط.  •

 

 إمضاء الرئيس أو مسير التعاونية 
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 التقرير نصف السنوي( )  4نموذج  

فترة  .......................................................................................................... .............................................................................................................................اسم المشروع : 

 ............................................................................................................... إلى ...................................................................................... التقرير : من  

   ............................................................................ .............................................................................................................................. تاريخ التوصل بالدعم  :  

 ................................. ............................................................................................................................. .....................التاريخ الفعلي لبداية المشروع : 

 ...................................................................................................... ............................................................... إجمالي ما تم صرفه من مبلغ الدعم:  

 موجز ما تم تنفيذه من المشروع: 

 مكونات المشروع 
الكلفة  

 المالية 

نسبة  

 اإلنجاز

التاريخ المتوقع  

 لالنجاز  
 مالحظات 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

  

 

 الحلول المقترحة  االكراهات 

  

  

  

  
 

 المرفقات 

 نسخ من الوثائق التبريرية    •

  

 


