
 

 

 المملكة المغربيــــــــــة
  وزارة الداخليـــــــــــة 

 عمالة إقليم صفـــــــرو
 جماعة صفـــــــــــرو

      =  /  = 
 

 محضــــــــــــــــــر

 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 2019 دورة استثنائية شهر أبريلاملجتمع في إطار 

  2019 أبريل 17 األربعاءيوم 

في جلسة فريدة  2019 أبريل شهر استثنائية دورةعقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو    

على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بالجماعة  2019 أبريل 17 األربعاءوذلك يوم 

 يونس عطى هللا""، وبحضور السيد رئيس املجلس الجماعي" جمال الفالليبرئاسة السيد " 

 .قائد بامللحقة اإلدارية بنصفار 

 كما حضرها بصفة استشارية السادة:

 : مدير املصالح بالجماعة.    خالــــــد كــادي   -

                     : رئيس مصلحة امليزانية و املحاسبة و الصفقات و الشؤون  محمد بن شقرون -

 و االجتماعية.  القانونية                                            -

 35:  العدد القانوني الذي يتكون منه املجلس -

 35:    عدد األعضاء املزاولين مهامهم  -

 26:     عدد األعضاء الحاضرين -
 

 وهم الســـادة  :

 : رئيس املجلس الجماعي   جمال الفاللي -1

 : النائب األول للرئيس  عبد السالم بوهدون  -2

 : النائب الثالث للرئيس    نور الدين ملزابي           -3

 : النائب الرابع للرئيس   امحمد الحيوني -4

 : النائب الخامس للرئيس   أمين أحمد كمال -5

 : النائبة السابعة للرئيس   فاطمة الواحي -6

 : كاتب املجلس أحمد أحمد الشريف         -7



 

 

 : نائبتــــــــــــــــه كريمة اسماعيلي علوي  -8

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية  املصطفى علوي محرز        -9

 و البرمجة 

ــــــــه   بدر أحمري  -10  : نائبـــــــــــــــــــــــ

 : رئيسة اللجنة الدائمة املكلفة باملرافق العمومية و    ملياء العزيزي  -11

 الخدمات.

 ائبهـــــــــــــــــــا: ن   محمد العمراني -12

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية. عبد العزيز التقي العلوي  -13

 : نائبـــــــــــــــــــــــــه   فوزية أحصاد -14

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و                                    حي ونزارعبد ال -15

 البيئة  وتنظيم  السير و الجوالن.                                                                  

 : نائبــــــــــــــــــــــــه.   كريم شفيق -16

 ـار: مستشــــــــــــــ  عبد الحق شاكر العلوي  -17

 : مستشــــــــــــــار   عبد هللا كراكي -18

 : مستشــــــــــــــار  القشابي عبد الناصر -19

 ارــــــــــ: مستش   ونزارزكرياء  -20

 : مستشـــــــــار  عبد الكريم البزيوي  -21

 ارــــ:  مستش   رضوان الفرودي -22

 ارــــــــ: مستش   محمد ليكاتي -23

 : مستشــــــــار  عبد السالم اليماني -24

 ار.ــــــــ: مستش   عبد العالي نبيل -25

 . ارــــــ: مستش  عبد اللطيف بوشارب -26
  

 وهم السادة :  04:  عدد األعضاء املتغيبين بعذر -

 محمد الداس ي -1

 فؤاد بوشامة -2

 الوالي العدلوني -3

 إلهام شريقي -4

 



 

 

 

 

 وهم السادة: 05 : املتغيبين بدون عذرعدد األعضاء 

 سعاد لغماري  -1

 امحمد ازملاض -2

 حسان حيضر -3

 مينة مزاورو -4

 عبد اللطيف معزوز -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 113.14رقم من القانون التنظيمي  42بعد اكتمال النصاب القانوني طبقا ملقتضيات املادة 

الفاللي، رئيس املجلس الجماعي ملدينة صفرو املتعلق بالجماعات،افتتح السيد جمال 

، حيث ذكر  2019أبريل  17املنعقدة يوم األربعاء  2019الدورة االستثنائية لشهر أبريل 

 بالنقط املدرجة بجدول أعمال هذه الدورة وهي كاآلتي:

 النقــــط املبرمجــــة ةـــــــــــــــالجلس

 

 جلسة فريدة

 األربعاءيوم 

 2019  أبريل  17

على الساعة 

 العاشرة صباحا

 

املداولة في الئحة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية  -1

2019. 

الدراسة و التصويت على مشاريع قرارات للتخطيط و قرارات للتخلي من  -2

 أجل فتح طرق عمومية.

 الدراسة و التصويت على اقتناءات عقارية. -3

 الدراسة و التصويت على تخصيص عقاري. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أن انعقاد هذه الدورة االستثنائية جاءت تلبية لطلب الجمعيات  وبعد ذلك قال السيد الرئيس

الرياضية بحكم أن املوسم الرياض ي قد أوشك على االنتهاء كما أن هذه الجمعيات الرياضية لها 

ما يتطلب توفير املنحة لها و التوصل بها في أقرب وقت ممكن فباإلضافة إلى  مصاريف. وهذا

 مناقشة الجمعيات الرياضية ستتم مناقشة بعض الجمعيات ذات الطابع الخاص.

فلن يتمكن املجلس من التداول  4و 3و  2كما أفاد أن النقط املرتبة بجدول األعمال التالية 

بشأنها ألن لجنة الخبرة و التقييم لم تجتمع بعد وللمرة الثالثة تواليا لدراسة امللفات املتعلقة 

هذه بها، وقد تمنى أن يبذل السيد الباشا خالل دورة ماي املقبلة مجهودا أكثر لكي تجتمع 

 اللجنة. ولذلك فالنقطة األساسية التي سيتداول بشأنها املجلس هي تلك املتعلقة بالجمعيات.

: وبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد رضوان الفرودي، في إطار نقطة  نظام، حيث قال -

بالنسبة ملحضر الدورات ال يتم احترام اآلجال القانونية لتسليمها حيث نتوصل بمحضر الدورة 

يوما بعد  15املدة القانونية. فالقانون التنظيمي ينص على التوصل باملحاضر داخل أجل  خارج

انتهاء الدورة. مع العلم أننا وافيناكم السيد الرئيس بمراسلة في هذا املوضوع، كما قال عندما 

ننظر إلى املحضر نجده غير موقع وهو مجرد وثائق ليس لها أساس قانوني، وكذا فهو عبارة عن 

" ولذلك فإننا نطلب أن يكون مختوما من طرف الجهة اإلدارية املسؤولة أو  Photocopieخ " نس

من طرف السيد الرئيس أو كاتب املجلس. ليكون الكالم كالما مسؤوال. وخالل جلسة مناقشة 

تقرير املفتشية العامة لإلدارة الترابية قيل خاللها كالم لم يدرج باملحضر، وبالتالي نفتح هنا 

اؤال ملاذا؟ فهل ذلك راجع إلى عدم فهمه من طرف املوظفين خالل عملية االستماع؟ أم تس

أعطيت إليهم إشارات لكي ال يتم كتابة ذلك الش يء؟ ولهذا فعلى الكل أن يتحمل مسؤوليته بما في 

ذلك السلطة. وأحمل املسؤولية للسلطة لكي تبث في هذا األمر، وأن تكون هناك لجنة قصد 

لى محضر الجلسة األخيرة باألخص، ألنه قيل خاللها كالم كبير، ويمس مجموعة من االستماع إ

 الناس، ولم يكتب باملحضر، ولذلك نسجل كمعارضة هذه النقطة، وشكرا.

:  خالل الدورة السابقة التزمتم السيد الرئيس بعده تدخل السيد محمد ليكاتي، حيث قال -

تعمير باملدينة إلى دورة استثنائية ، وهذه النقطة هي بتأجيل النقطة املتعلقة بدراسة مشاكل ال

 من اقتراح املعارضة ونالحظ أنها غير مدرجة بجدول األعمال، وشكرا.



 

 

، أنه بالنسبة آلجال إنجاز وتسليم املحضر بعد ذلك أفاد السيد الرئيس في معرض إجابته -

اير األخيرة اشتملت فقد سبق أن تكلمنا بخصوص ذلك عدة مرات، وكما تالحظون فدورة فبر 

نقطة تخللتها مداخالت كثيرة، خاصة خالل الجلسة الخامسة و األخيرة من الدورة  35على 

. أما بالنسبة ملا أثاره السيد رضوان الفرودي من مالحظات فيمكن 2019العادية لشهر فبراير 

مكنكم إثارة النظر في األمر مع السيد كاتب املجلس. فإذا تبين لكم أنه تم إغفال أشياء، ي

مالحظة بشأنها ويمكن الرجوع إلى التسجيالت الصوتية فهي وثيقة مرفقة باملحضر، فاملحضر 

الذي تتوفر عليه يعتبر مرجعا، فأي إشكال تريد االستفسار حوله أو اتخاذ أي إجراء يمكن 

هو تسليم  الرجوع إلى الوثائق الرسمية، بحيث ال يمكن توزيع الوثائق األصلية، فاملطلوب قانونيا

 نسخة. وعند الضرورة إذا أردت النسخة األصلية فهي موجودة.

بالنسبة للنقطة املتعلقة بقطاع التعمير باملدينة املؤجلة عن الدورة السابقة، ففي األصل فإن  -

هذه النقط لم تكن جاهزة لعقد دورة استثنائية، والدورة العادية لشهر ماي فهي قريبة وقد 

 02األولي الخاص بهذه الدورة إلى السلطة املعنية، وسيتم عقدها بتاريخ  وجهنا جدول األعمال

أي قبل حلول شهر رمضان، ولذلك فالنقط املؤجلة سيتداول بشأنها املجلس خالل  2019ماي 

الدورة املقبلة لشهر ماي على أساس دراسة النقطة املتعلقة بالتعمير املرتبطة بضابطة البناء 

لم نغفلهما، وسيتم مناقشتهما خالل دورة ماي املقبلة والسبب الذي  ولذلك فهاتين النقطتين

 استدعى عقد هذه الدورة االستثنائية هو ما يتعلق بالجمعيات.

: املالحظة األولى تتعلق بعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد الناصر القشابي، حيث قال -

د تفاجأت باملحضر خالل باملحاضر، هناك من يتوصل باملحضر وهناك من ال يتوصل يه، وق

هذا الصباح فقط. من جهة ثانية، فاملحضر غير موقع، وبالنسبة إلي فهو وثيقة غير رسمية 

وبالتالي فآي وثيقة إدارية فمن الضروري أن تحمل طابع اإلدارة، فاملحضر جاهز فقط وأشير به 

 إلى األسماء وال يتضمن أي توقيع، وشكرا.

أن املحضر يتضمن توقيع الرئيس والكاتب وأن ما هو موجود  ،بعد ذلك أوضح السيد الرئيس -

بين أيدي السيد رضوان الفرودي ليس املحضر بكامل جلساته، وإنما فقط محضر الجلسة 

الخامسة. فمحضر الدورة بجميع جلساتها يوجد في حجم كبير نظرا لكثرة النقط التي بلغ عددها 

وجد في طور الطباعة. وللتوضيح فاملقرر الذي محاضر و البقية ت 8نقطة، وقد تمت طباعة  35

يتخذه املجلس بعد دراسته للنقطة هو الذي يوقع من طرف الرئيس و كاتب املجلس كما ينص 



 

 

على ذلك القانون، من جهة أخرى فتقرير املفتشية العامة لإلدارة التربية يناقش دون اتخاذ 

 وقع.مقرر، وبالتالي فاملقرر الذي يتخذه املجلس هو الذي ي

: محضر اجتماع بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي، حيث قام بتالوة ما يلي -

، وقع عليه السيد الرئيس 2019في إطار الدورة العادية لشهر يناير  املجلس اإلقليمي لصفرو:

والسيد الكاتب بعد برقية الوالء و اإلخالص فعندما أتوصل بهذا املحضر وهو غير موقع، ولدي 

 فيه مشاكل. فماذا سيثبت لي؟

: تلك منهجية فإذا حصل االتفاق بيننا عليها، يمكننا أن بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال -

  نوقع املحضر. و هذا ليس إشكاال فاملحاضر التي تنجزها البلدية ظلت كما هي وأنا لم آت بجديد.

بنقطة بل محضر اجتماع الدورة : هذه ليست ثم استأنف السيد محمد ليكاتي تدخله قائال -

( ولذلك فالجزء األخير من 26-24-21السابقة مكون من جزأين، ويحتوي على عدة نقط )

 محضر الدورة يجب أن يوقع إلضفاء الصفة القانونية عليه، وشكرا.

: أن ذلك ليس إشكاال فما يمكننا توقيعه سنعمل على القيام بعد ذلك أفاد السيد الرئيس -

 املحاضر تنجز بتلك الطريقة منذ األزل. بذلك، إنما

 وإذا كنتم ترون إضافة ش يء ما، يمكننا إضافته.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املداولة في الئحة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية : ىــــــة األولــــــالنقط

2019: 

  املصطفى علوي محمدي محرز،  املقــــــــــــــــــــرر : 

 البرمجةة بامليزانية و الشؤون املالية و اللجنة الدائمة املكلفرئيس   

 ،السيد الرئيس 

 ،السيد الباشا 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 :الحضور الكريم 

 رضـــــــــــــالع     : 

التأمت اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية و البرمجة واللجنة الدائمة املكلفة 

في الساعة الثالثة و النصف  2019أبريل  16بالتنمية البشرية في اجتماع مشترك يومه االثنين 

زواال خصص ملدارسة هذه النقطة املدرجة بجدول أعمال هذه الدورة االستثنائية لشهر أبريل 

واملتعلقة باملداولة في الئحة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية  2019

2019. 

ففي إطار الصالحيات املوكولة للجماعات الترابية املستمدة أساسا من املقتضيات القانونية 

املتعلق بالجماعات والتي تهدف باألساس إلى إرساء و  113.14الواردة بالقانون التنظيمي رقم 

مكانة  ترسيخ حكامة تسيير و تدبير الشأن املحلي و تقوية الفعل التشاركي كآلية تنموية و تعزيز

املكونات الجمعوية لالنخراط في الحياة العامة املحلية حتى تتمكن من القيام بأدوارها و تسهم 

 بكل فعالية في رسم معالم التنمية املحلية بكل أبعادها و مستوياتها.

وانطالقا من هذه الرؤيا، ومما الشك فيه فإن املجلس الجماعي بكل مكوناته ومنذ أن تقلد 

الشأن املحلي ملدينة صفرو ما فتئ يولي أهمية بالغة لعملية دعم كل الفعاليات مسؤولية تدبير 

الرياضية باملدينة، وهذا إيمانا منه بأن الشأن الرياض ي يعد أحد األقطاب التنموية املحلية . 

الذي يجب رعايته و إيالءه االهتمام الذي يستحقه خاصة في ظل ما يشهده الحقل الرياض ي 

نوعي على مستوى كل الرياضات ، كما أن اللجنتين تعتبره أحد املرتكزات و الوطني من تطور 

 املداخل األساسية للتنمية البشرية.



 

 

وهذا االهتمام املتزايد للمجلس املوقر لدعم القطاع الرياض ي إنما هو من أجل إعطائه نفس 

ملجتمعية العامة، جديد نظرا للمكانة التي أصبح يحتلها هذا املجال الحيوي في شرايين الحياة ا

والذي  2011حيث أضحى يفرض نفسه يوما بعد يوم في تفاعل إيجابي مع مقتضيات دستور 

 يجعل الرياضة حقا لكل مواطن.

وتفاعال مع كل هذه املرتكزات األساسية للشأن الرياض ي الذي يبقى حاضرا وبشكل متميز 

رت هذه النقطة باهتمام كبير ضمن التوجهات اإلستراتيجية للمجلس بكل مكوناته ، فقد استأث

من لدن أعضاء اللجنتين ، وخلفت نقاشات جادة و مسؤولة استحضرت خاللها كل السياقات 

السابقة و الرهانات و التحديات التي تواجه الجمعيات الرياضية ذات املستوى التنافس ي والتي 

التاريخي والتأسيس تصبو إلى تحقيق نتائج جيدة لتوطيد مكانتها، وإغناء رصيدها الرياض ي و 

لتراكمات و نجاحات رياضية تسهم في إشعاع و تداول اسم املدينة في أفق استثمار اإلنجازات 

الرياضية لتجعلها ضمن حاضرة املدن ذات التميز الرياض ي، وهذا طموح مشروع يجب على 

 الجميع أن يسعى إلى تحقيقه.

استها مللفات الجمعيات فإنها ترفع وانطالقا من كل هذه االعتبارات فإن اللجنتين وبعد در 

 للمجلس املوقر مقترح توزيع الدعم على الجمعيات الرياضية والثقافية على الشكل التالي:

 درهم. 400.000,00  جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم: -1

 درهم. 150.000,00  جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة السلة: -2

 درهم. 100.000,00  الرياض ي الصفريوي لكرة اليد:  جمعية الوداد -3

 درهم. 100.000,00    جمعية أشبال أكاي أللعاب القوى: -4

 درهم. 60.000,00  جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي أللعاب القوى: -5

 درهم. 120.000,00 جمعية األطلس الرياض ي الصفريوي لكرة القدم:  -6

 درهم. 400.000,00جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جماعة صفرو:  -7

 درهم. 100.000,00:  جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان و حماية الحيوان -8

الشارع الرياض ي  وفي غياب معطيات ودالئل تستنير بها اللجنتين تجدر اإلشارة إلى أن ما يتداوله

عصبة الشمال الشرقي الذي  2018/2019بمدينة صفرو أن بطولة القسم الثالث ممتاز ملوسم 

 تمارس به جمعية األطلس الرياض ي الصفريوي لكرة القدم متوقفة.

واعتبارا لذلك ورفعا لكل لبس و إعماال ملبدأ الشفافية فإن اللجنتين معا استقر رأيهما على إرجاء 

 درهم إلى املجلس املوقر. 120.000,00لدعم املقترح لهذه الجمعية و املقدر ب الحسم في ا



 

 

وفي األخير فإن اللجنتين ترى أن الدعم املقترح لهذه الجمعيات يجب أن ينظر إليه ضمن إطار  -

 االستثمار الرياض ي لتطوير و تنمية املمارسة الرياضية.

ر أساليبها التدبيرية و تقوية آليات الحكامة أيضا على الجمعيات الرياضية أن تعمل على تطوي -

 لديها.

أن تجتهد وبكل جدية في البحث عن موارد قارة تمكنها من مواجهة متطلبات املنافسات  -

 الرياضية وهذا ما يفرض عليها أن تتوفر على رؤية رياضية و برامج هادفة وواضحة.
 

 

 ــــــــــر.وملجلسكـــــم املوقـــــر واسع النظ               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

أن الدعم املقدم للجمعيات الرياضية لم يطرأ  بعد تالوة تقرير اللجنتين، أفاد السيد الرئيس -

عليه تغيير وتم االحتفاظ بنفس املبالغ املالية التي قدمت برسم ميزانية السنة املاضية، إنما 

االختالف املالحظ في مبلغ الدعم يتعلق بجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جماعة 

 ألف درهم. 400.000,00ى صفرو، حيث تم تقليص املنحة من مليون درهم إل

 بعد ذلك فتح باب النقاش.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املناقشــــــــة: 

: نشد بأيادي الوداد الرياض ي بداية أعطيت الكلمة إلى السيد رضوان الفرودي، حيث قال -

 جالصفريوي لكرة القدم حيث يحقق نتائج جيدة خالل هذه الفترة األخيرة. وهذه النتائج تثل

الصدر، و نتمنى لهم التوفيق، ومزيدا من الدعم لهذا الفريق الذي شرف املدينة في اآلونة األخيرة. 

وأضاف لدي ملتمس إذا كان في اإلمكان التصويت على كل جمعية على حدة، فمن خالل التقرير 

الذي تاله رئيس اللجنة. قال أن بطولة القسم الذي تمارس به جمعية األطلس الرياض ي 

ريوي لكرة القدم متوقفة، وبالتالي فهذه الجمعية ال تمارس نشاطها الرياض ي ، ونحن ال الصف

نتوفر على حيثيات هذا املوضوع. وقد ذكر السيد رئيس اللجنة أنه في إطار الشفافية و 

املوضوعية ال يمكن لهذه الجمعية أن تتوصل بالدعم. ونحن ال يمكن أن نعمل على حرمانها أو 

ولكن يمكن أن نؤجل النظر في تمويلها ونستمع ملسؤولي الجمعية. وقد سمعت أحد عدم حرمانها. 

مسؤولي الفريق املتواجد خلفي. أن البطولة غير متوقفة و ستمارس الجمعية نشاطها الرياض ي. 

حتى ال نكون مجحفين أو نخرق القانون، نحاول أن نجد صيغة تؤدي إلى احترام كل جمعية على و 

 حدة.

، لدي استياء كبير من جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان و حماية الحيوان، وفي من جهة أخرى 

ال زلت أجد اسمها مدرجا بالالئحة املتعلقة باستفادة الجمعيات، ويمكنكم السيد فالحقيقة 

الرئيس القيام بزيارة للمركز الصحي للوقوف على حاالت السعر التي تعرض لها الناس جراء 

لتين خطيرتين جدا، إحداهما حالة ابن الزغاري بائع األثواب بجوارنا عضات الكالب. فهناك حا

املتواجد ببنصفار، فهي حالة يرثى لها، وتتطلب أمواال كثيرة للعالج. وهذا ش يء غير معقول، 

باإلضافة إلى حالة ابن ليكاتي حيث تعرض لعضتين في الرجل من طرف كلب مصاب بالسعر بباب 

حالة بوثائقها أخذوا  12تشفى. وبالتالي فهذا عار. ويمكنني أن أقدم لكم املربع وقد نقلته إلى املس

ية باملركز الصحي، ويمكنكم االطالع على ذلك ومن العار أن نستمر في وجود هذه الجمع إبر

وهذا عار، عار. وأنا ال أناشد فقط السيد الرئيس بل كذلك اإلخوان  بالئحة االستفادة من الدعم

مليون  10مسؤولين عن املال العام فاملبلغ املقدم لهذه الجمعية و املقدر ب في األغلبية ألنكم 

شرسة من طرف الكالب. فإذا  سنتيم ليس مبلغا هينا، فقد تعرضت امرأة بحي بودرهم إلى هجمة

كان صاحب هذه الجمعية غير قادر على الوفاء بالتزاماته فما عليه إال أن ينسحب وأن نعمل على 

 10لهذا املشكل الكبير الذي تعاني منه املدينة. إنما أن يمنح صاحب الجمعية إطالق طلب عروض 

مليون سنتيم و يظهر لنا عبر أشرطة الفيديو بأنه يشتغل في حين نجد ال ش يء ينجز على أرض 



 

 

الواقع، فعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، ولهذا فإنني أناشد أن تشمل عملية التصويت كل 

 ك ستحصل كل جمعية على الدعم الذي تستحقه، وشكرا.جمعية على حدة، وبذل
 

:  لدي مالحظة تهم جمعية األعمال االجتماعية بعده تدخل السيد محمد ليكاتي، حيث قال -

 100مليون سنتيم عوض  40ملوظفي و أعوان جماعة صفرو حيث تم تقليص مبلغ الدعم إلى 

ثر على األشخاص الذين سيؤدون مليون سنتيم الذي كان يقدم لها سابقا، فهل ذلك لن يؤ 

مناسك الحج وعلى تغطية مجمل األنشطة التي تقوم بها الجمعية، وكما جاء في تدخل األخ رضوان 

الفرودي بخصوص جمعية الرفق بالحيوان وكما يقال: " املياه تكذب الغطاس". فالجميع يتكلم 

م، فسيقولون أن هؤالء يلعبون مليون سنتي 10عن الكالب و يشاهدوننا في األخير أننا نقدم لها 

بالفلوس ولو أن تكون هناك جمعيات جادة سنسقط في متاهات إذ سيقولون أننا نقدم منح 

 لجمعيات ال تشتغل، وشكرا.
 

أن تضم الئحة  :  كان من املفروضبعد ذلك تدخل السيد عبد السالم بوهدون، حيث قال -

الجمعيات لالستفادة من الدعم جمعيات أخرى، وهذا حتى نتمكن من مناقشة جميع الجمعيات 

في إطار الدعم بصفة عامة، ولكن ما دام أن الالئحة تشمل الجمعيات الرياضية نظرا اللتزاماتها 

جور يمارس في املالية خالل آخر املوسم الرياض ي، فإنني أرى أن هناك جمعيات ال أقول أن هناك 

حقها. إنما ال نعرف الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات، وأخص بالذكر جمعية النادي الرياض ي 

الصفريوي لكرة اليد، حيث تقوم بعمل جبار كما تعتبر الجمعية الوحيدة باإلقليم والتي تقوم 

الجمعية  بأنشطة وطنية وتشارك بشكل فعال، و تتنقل إلى مدن بعيدة، الش يء الذي يتطلب من

مصاريف كثيرة، وبالتالي فالدعم املقدم لهذه الجمعية يعتبر ضئيال مقارنة بالعمل الذي تقوم به، 

ولذلك فإنني اقترح الرفع من قيمة الدعم ليكون بنفس القدر املقدم لجمعية الوداد الرياض ي 

وي الصفريوي لكرة السلة، لدي كذلك مالحظة أخرى تخص جمعية األطلس الرياض ي الصفري

لكرة القدم، فمن الذي يقول أن هذه الجمعية ال تشتغل. فالجمعية تقوم بأنشطتها الرياضية و 

تتوفر على مدرسة لكرة القدم ربما أن البطولة التي تمارس بها متأخرة، إنما ستستأنف البطولة 

دعم حسب البرمجة التي تشرف عليها العصبة. فالجمعية تقوم بمجهود جبار. ومقارنة مع ذلك فال

املقدم لهذه الجمعية ال يفي بتغطية ولو جزء بسيط من التزاماتها، وهذا كما تعرفون في غياب 

مستشهرين يدعمون هذه الجمعيات ليكونوا في املقدمة. فرياضة كرة القدم أصبحت تتطلب 

كل مبالغ مالية كبيرة لجلب املدربين والالعبين وكذا القيام بأنشطة منتجة. وهذه الجمعية تجتهد ف



 

 

 20الالعبين الذين تتوفر عليهم هم أبناء مدينة صفرو. وأظن أن يتم رفع الدعم لهذه الجمعية إلى 

 مليون سنتيم املقدمة لها حاليا. 12مليون سنتيم على األقل عوض 
 

: أن تدخلي يتعلق بجمعية الكالب بعد ذلك تدخل السيد عبد الكريم البزيوي، حيث قال -

للجنة التي تخرج ملحاربة الكالب تكون لجنة مكتملة تتكون من السلطة الضالة والذي أعرفه أن ا

و املجلس البلدي و األعوان ورجال املطافئ فهذه الجمعية تخرج لوحدها وال تنجز محاضر لكي 

نكون على علم بعدد الكالب التي تم قتلها. املشكل ليس في قتل الكالب، وهذه العملية غير 

عمال العيارات النارية لقتل الكالب باملطرح العمومي. وكل يوم موجودة. فيمكن للجمعية است

األخرى التي أثارها اإلخوان املتعلقة كلبا. أما اإلجراءات  40أو  30يمكن للجمعية أن تقتل ما بين 

بداء السعار، فقد تعرض أخي لعضة كلب مصاب بالسعار قرب املخادع الهاتفية لصاحبها عامر 

الخامس، وكانت حالة أخرى بالقرب من محل " عمي ادريس" فتوجه إلى مستشفى محمد 

فاملصلحة الوحيدة التي تتوفر على دواء داء السعار هي املكتب الصحي لبلدية صفرو، فاملصابون 

 24يجدون مشاكل كثيرة. وتعلمون أن املصاب بداء السعار إذا لم يتلق العالج الضروري خالل 

لهم الطبيب بأنه يقوم بالحصص الخاصة بالقصور ساعة، وكأنه لم يقم بأي ش يء. ويقول 

 عليه املصابففقط.  متوفر لديهالدواء علما أن الكلوي، فهل هذه الحصص يقوم بها كل يوم؟ 

 غير موجود، وشكرا. الذي يسلمها فهو املستعجالت مرفقا بوثيقة إنما الطبيب إلىأن يتجه 
 

. ي مالحظة بخصوص هذه امليزانية: لدبعده تدخل السيد أحمد احمد الشريف، حيث قال -

فهل من حقنا اقتراح الرفع أو خفض هذه املبالغ، ألن املناقشة تكون خالل دورة أكتوبر ولكن 

فاإلخوان من خالل مداخالتهم أبدوا بعض املالحظات املحترمة، ومالحظتي تخص جمعيتين 

 أللعاب القوى وهما:

 جمعية أشبال واد أكاي أللعاب القوى. -

 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي أللعاب القوى. -

مليون سنتيم، وإذا نظرنا  6مليون سنتيم و األخرى لها دعم يقدر ب  10فجمعية لها دعم يقدر ب 

مليون سنتيم هي التي تحقق نتائج  6إلى النتائج نجد أن الجمعية التي تستفيد من دعم يقدر ب 

ر على أبطال يشرفون املدينة و يشرفون كذلك رياضة طيبة و تمثل املدينة أحسن تمثيل، وتتوف

ألعاب القوى، وقد سبق أن أشرت إلى هذه املالحظة سابقا، فإما أن نساوي بين الجمعيتين 

بخصوص الدعم املقدم وإال فسيكون ذلك حيفا في حق جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي 

أشبال أكاي أللعاب القوى، ولذلك أللعاب القوى التي تحقق نتائج سارة مع احترامي لجمعية 



 

 

فاملنحة املقدمة تعتبر غير منصفة، وهنا افتح قوسا بخصوص املالحظة التي أشار إليها اإلخوان 

بخصوص الكالب، فقد تعرض أناس لعضات الكالب خصوصا أيام السبت و األحد، منها الحالة 

، وقد اتصلنا بالطبيب ، ونحن التي أشار إليها السيد رضوان وهي حالة الزغاري فهي حالة خطيرة

ال نلومه ألنها صادفت أيام السبت و األحد، وهي حالة مستعجلة وأعتقد أن عضة الكلب كانت 

على مستوى الوجه وهذا يعني أن الفيروس قريب من الدماغ، وهذا خالف ما إذا كانت اإلصابة 

هنته. فعضة الكلب على مستوى الرجل، وهنا أستسمح من الدكتور إذا كنت قد تطفلت على م

على مستوى الوجه تكون أشد خطورة، وقد تمت االتصاالت، فالطبيب معذور ملرضه وعطلته، 

ولكن على املجلس أن يعمل جاهدا على حل مشكلة الحاالت املستعجلة، وخصوصا داء السعار 

 لكي نكون نؤدي واجبنا أمام هللا وأمام املواطنين، وشكرا.
 

: بمطلق الصراحة علينا أن نخجل الحق شاكر العلوي، حيث قالبعده تدخل السيد عبد  -

مليون سنتيم، وهذا رغم املجهود  133جميعا من أن املبلغ املخصص للشأن الرياض ي يقدر ب 

مليون  6الذي بذل، وعلينا مرة أخرى التسطير عليه فالفريق الذي كان يتوصل بمنحة تقدر ب 

مليون سنتيم. ولكن مع ذلك يجب أن نخجل من  40سنتيم أصبح اآلن يتوصل بمنحة تقدر ب

أنفسنا. فالشأن الرياض ي مثله مثل الشأن الثقافي، وأعتقد يجب علينا بلورة هذا املبلغ املقدر ب 

مليون سنتيم وتطويره في حدود اإلمكانيات املتوفرة، وبالتالي فعندما نتكلم عن تخفيض أو  133

فمن حسن الحظ أن نتوفر على فائض مالي، ودائما حذف الدعم، مع احترامي لتقديرات اللجنة. 

نتحدث عن العجز املالي، فليس هناك مشكلة في عدم اشتغال تلك الجمعية. ففي السنة املقبلة 

مليون سنتيم لهذه  12ستشتغل في ظروف مالية مريحة إذ سيتم توظيف مبلغ الدعم املقدر في 

ة. وهنا سأكون أمام مقاربة أخرى لتحصيل السنة و يضاف عليه نفس املبلغ خالل السنة املقبل

النتائج. وصراحة أرى أن جميع الفرق الرياضية بمختلف أصنافها تبذل مجهودا معتبرا، وأرفع لهم 

القبعة. والنتائج التي يحققها فريق الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم تعتبر خير نموذج. 

كنا سنزيد في الدعم نناقش ذلك، وإذا كنا فنتائج كرة السلة نتائج جيدة و تشرفنا . فإذا 

سنخفض الدعم فأستسمح عن ذلك. هناك قضية أخرى ودائما في إطار الشفافية، قضية 

جمعية الرفيق لدينا اآلن فكرتين، فكرة أولى فمن خالل شريط الفيديو الذي شاهدناه في املرة 

ل على أرض الواقع ننبهر أيضا، السابقة فقد انبهرنا للعمل الذي قامت به الجمعية، وعندما تنز 

إذن فنحن أمام مقاربتين متعاكستين ولذلك يجب أن يكون هناك حل لهذه املعادلة، وأنا مع 

القول الذي يطلب أن تكون الجمعية حاضرة معنا ملناقشة هذا املوضوع بكل موضوعية، وليس 



 

 

أن تجد الجمعية حال لهذه  لدي أية مشكلة في الرفع من قيمة املنحة أو إزالتها. إنما املشكل هو

املعادلة، فاملشكل تعاني منه مدينة صفرو. و باملناسبة هناك مدن أخرى تعاني من الكالب، 

فهناك مشكل في مرحلة معينة. فعلى الجمعية أن تأتي إلجابتنا عن ذلك.فقد قدموا لنا في املرة 

نالحظ هذه املسائل و الحاالت  السابقة تبريرات على مستوى األرقام، ولكن خالل هذه األيام بدأنا

التي سمعناها اآلن و شاهدناها أيضا، فأعتقد من النزاهة ومن باب املوضوعية و اإلصرار  أن 

 10تحضر الجمعية املعنية مرة أخرى ملناقشة هذا املوضوع، فإذا كانت الجمعية ترى أن مبلغ 

، وإذا كانت األمور هي كما مليون سنتيم أن تشتغل بجدية 50مليون سنتيم غير كاف نقدم لها 

يقول اإلخوان فال مشكلة لدينا في ذلك. وبتجرد تام مع هذه املرحلة وأال تكون هناك مزايدة 

بخصوص الشأن الرياض ي جمعية تقول أنها تشتغل ولكن الواقع يقول شيئا آخر .ولذلك فأنا 

 مشكلة في ذلك إنما ألف درهم نقدمها لها وال 200ألتمس الجلوس مع الجمعية فإذا كانت تطلب 

 عليها أن تجد حال لهذه املشكلة، وشكرا.
 

: أريد أن أتحدث عن جمعية األطلس بعده تدخل السيد عبد العزيز التقي العلوي، حيث قال  -

الرياض ي لكرة القدم. ومن جهة أخرى فجمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم فهي فوق 

ي عروقنا منذ زمن بعيد، ولكن نعلم جميعا أن الرياضة تعتبر رؤوسنا وعلى أعيننا ودمها يسري ف

 رافعة للتنمية املحلية بدرجة أولى قبل االنتقال إلى ما هو أوسع.

منصب شغل لهؤالء سنكون قد  24أبناء املدينة، فإذا قمنا بتوفير فجمعية األطلس تتكون من 

لترجمة الحقيقية للتنمية حققنا مناصب شغل مهمة، وسيؤدي ذلك إلى فتح أسر، وهذه هي ا

املحلية. في حين نجد أن فريق الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم يضم فقط عنصرين أو 

ثالثة من أبناء هذه املدينة. وهذا ليس تعصبا. وفي اآلونة األخيرة نالحظ أن الفريق بدأ يحقق نتائج 

عم املخصص له. وفي نفس مهمة. ونحن نشجع ونبارك إذا ارتآى املجلس الرفع من قيمة الد

الوقت ينبغي أن تشجع كذلك جمعية األطلس الرياض ي الصفريوي لكرة القدم، وأنا مع ما تقدم 

مليون سنتيم. فهذه الجمعية تتوفر  20به السيد عبد السالم بوهدون الرفع من قيمة الدعم إلى 

ه الجمعية حيث على مدرسة لكرة القدم وعلى جميع الفئات العمرية، ولذلك يجب تشجيع هذ

ستكون في يوم من األيام املشتل الذي سيطعم فريق الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم، 

وهذا ما يجب أن نشتغل عليه وأن يكون هناك تنسيق بين فريق الوداد و جمعية األطلس لكرة 

ى يحز في القدم، حيث ال نجد العبين كثر من أبناء املدينة يلعبون بالفريق األول، وهذا املعط

 النفس، وليس من باب التعصب، إنما علينا أن نشجع هذا األمر،وشكرا.
 



 

 

: بداية لم يكن بنيتي التدخل إنما البد من التفاعل بعده تدخل السيد شفيق كريم، حيث قال -

مع النقاش الذي أثير بخصوص هذه النقطة. فنحن نتردد على امللعب البلدي بشكل يومي ومن 

الرياض ي، نجد أن جمعية األطلس الرياض ي لكرة القدم حاضرة بشكل مكثف  خالل تتبعنا للشأن

بامللعب البلدي، توقف البطولة هو بسبب مشكلة، فهذه الجمعية الرياضية لها مشكلة مع جهة 

مانحة أخرى وهي في وضعية احتجاج، وهذا ال يعني أنها ال تمارس أنشطتها الرياضية. وهذا 

ى الحل في أية لحظة، ولديهم حلول أخرى لكي تستأنف البطولة االحتجاج يمكن يجد طريقه إل

مليون سنتيم  12عجلتها أو إيجاد حل تقني الستئناف البطولة، بمعنى آخر أن املنحة املقدرة ب 

لهذه السنة ستوظفها الجمعية الستئناف البطولة خالل املوسم الرياض ي املقبل كما أن هذه 

لسنة املقبلة. بمعنى آخر أن منحة الدعم لهذه السنة يجب األخيرة ستستفيد من الدعم خالل ا

أن تتوصل بها الجمعية املعنية، وهي تتوفر على مدربين تؤدي لهم رواتبهم الشهرية وإذا كانت هذه 

الجمعية قادرة على فتح مناصب شغل، فهذا ش يء مهم. ولذلك يجب علينا مساعدتها وليس 

أن تبرز في الساحة الرياضية فرق أخرى، ونرجع من جديد إلى الرجوع بها إلى الوراء. ونحن ال نكره 

فرق األحياء. فإذا لم نقم بدورنا في تأطير الشباب عن طريق الرياضة والثقافة و األنشطة املوازية 

و الجمعيات التربوية، فهناك من يحتضنهم و نكون أمام مواجهة كوارث وخير دليل على ذلك 

 املحاكم.الكوارث املعروضة اليوم أمام 

بالنسبة إلي فالئحة الجمعيات ال تطرح لي أية مشكلة، وفيما يخص جانب التطبيب، بالفعل  -

لدينا مشكل وال ينحصر في داء السعار، وأتكلم هنا من منطلق املسؤولية، فلدينا مشكلة في 

ت الطبيب، ولو لم يكن بعض اإلخوان من املستشارين يتحملون مسؤوليتهم ليل نهار و التدخال 

 إليجاد حل للوفيات التي تقع أيام السبت واألحد، وقد وقفنا على هذه الحاالت.

إذا كنا داخل البلدية نصطدم بصعوبة توظيف األطر العليا جراء املساطر املعقدة، ومنذ تولي 

املجلس الحالي تدبير الشأن املحلي لهذه املدينة ، والسيد الرئيس يبذل مجهودات حثيثة في جميع 

ت وجميع االتجاهات ومنها توظيف طبيب، ولكن يجب على وزارة الصحة أن تتحمل معنا املجاال 

املسؤولية. ومنذ بداية هذا املجلس ونحن نبرم اتفاقيات شراكة معها، ودائما تكون في صالحها، 

عبأنا لفائدتها الوعاء العقاري لتوسعة املستشفى وال نتردد عند االتصال بنا في القيام بأعمال 

فة، وهذا من واجبنا ولذلك يتعين أن يوفروا لفائدة الجماعة طبيبا مؤقتا، إذ ال يعقل أال النظا

تتوفر الجماعة على طبيب أيام الثالثاء و الخميس و السبت فليس أمامك ما تفعله ألن طبيب 

الجماعة يتلقى العالجات الخاصة بالقصور الكلوي، ونتمنى له الشفاء العاجل، إنما أال يتم دفن 



 

 

فاة فهذا غير منطقي أيضا حالة سعار متقدمة تدخل على إثرها وكيل امللك، ولذلك فأنا أقول و 

 بإيجاد حل لهذه الوضعية، وشكرا.
 

: أن عقد هذه الدورة االستثنائية جاءت بعده تدخل السيد عبد اللطيف بوشارب، حيث قال -

لكرة القدم، نظرا لإلكراهات املالية التي  استجابة لطلب جمعية الوداد الرياض ي  الصفريوي 

يعيشها الفريق الذي لعب أدوارا مهمة خالل مرحلة اإلياب حقق خاللها سبعة انتصارات متتالية 

داخل وخارج امليدان. وهذه النتائج االيجابية تتطلب توفير سيولة مالية مهمة، فعندما يحقق 

مليون سنتيم كحوافز  4لب من الفريق توفير  الفريق انتصارا خارج امليدان فهذه النتيجة تتط

مليون سنتيم عن كل انتصار داخل امليدان، وهذا  3مالية تؤدى لالعبين و األطر التقنية ومبلغ 

يعني أن الحوافز املالية تكلف الفريق ميزانية مهمة، وفي هذا اإلطار فالجامعة امللكية لكرة القدم 

مليون سنتيم، و  20مكناس يمنح الفريق  -هة فاسمليون سنتيم، ومجلس ج 90تقدم للفريق 

مليون سنتيم إذن مجموع هذه  40املجلس الجماعي ملدينة صفرو يقدم دعما للفريق يقدر ب 

مليون سنتيم ولذلك  190مليون سنتيم، وامليزانية السنوية للفريق تقدر ب  150املبالغ يقدر ب 

بمعنى آخر يجب توفير مبلغ العجز لتكون مليون سنتيم  40فالعجز الذي يتم تسجيله يقدر ب 

ميزانية الفريق متوازنة. نحن نشكر السيد رئيس املجلس البلدي الذي عمل على مضاعفة منحة 

مليون  40الفريق، ويحسب لهذا املجلس كذلك هذه الزيادة في الدعم املقدم حاليا و املقدر ب 

الرفع من الدعم املقدم حاليا باعتباره سنتيم، و نشكره على ذلك ولكن الزال الفريق بحاجة إلى 

الفريق الوحيد الذي يمثل اإلقليم وهو فريق قوي . وبهذه املناسبة أشكر الالعبين واملكتب املسير 

 و الطاقم التقني على هذه النتائج االيجابية التي تم تحقيقها خالل مرحلة اإلياب من البطولة.

م، هو فريق قائم الذات ويمارس نشاطه الرياض ي بالنسبة لفريق األطلس الرياض ي لكرة القد -

طفل تمثل مختلف الفئات  200أو  150ويتوفر على مدرسة قوية لكرة القدم، تضم ما بين 

السنية، حيث يشارك الفريق في جميع مسابقاتها، وتعتبر مدرسة الفريق مشتال لفريق الوداد 

العبين كثر من أبناء املدينة، ولذلك  الرياض ي الصفريوي لكرة القدم، الذي يعاني من عدم تواجد

فمدرسة فريق الوداد ومدرسة فريق األطلس تعتبران خزانا للفريق األم. وبطبيعة الحال ففريق 

األطلس الرياض ي لكرة القدم يشارك في جميع املسابقات الرياضية الخاصة بالفئات العمرية. 

تعمل على دعم الفريق ماديا، وهذا املشكل املشكلة التي يعاني منها الفريق تكمن في كون الجهة لم 

يمكن أن يجد طريقه للحل ابتداء من الغد. وبالتالي يمكن للفريق استئناف منافساته الرياضية، 



 

 

وتدارك ذلك من خالل برمجة املقابالت أيام األربعاء واألحد ولكن إلى حدود الساعة هذا املشكل 

 لم يحل بعد، وشكرا.
 

: بما أنكم تتكلمون عن الطبيب طفى علوي محمدي محرز، حيث قالبعده تدخل السيد املص -

فقد اتصل بي اآلن أحد املواطنين الذي توفيت والدته، و سيسافر إلى فرنسا، وهو يطلب 

الحصول على شهادة وفاة والدته، وقد أخبر أن الطبيب غير موجود. وأمام هذا األمر فهو ال يفهم 

الثة أو أربعة أيام وهذا املواطن ينتظر الحصول على هذه كيف تسير األمور اإلدارية. فمنذ ث

 الوثيقة، وشكرا.
 

، حيث شكر السيد الرئيس على أن سمح له بالتدخل مرة بعده تدخل السيد رضوان الفرودي -

ثانية، وبعد ذلك قال: حقيقة فمن خالل النقاش و تدخالت اإلخوان املستشارين التي تنورنا من 

حول الجمعيات الرياضية، وهنا اخص بالذكر جمعية األطلس الرياض ي خاللها بمعطيات أكثر 

لكرة القدم، وقراءة أولية بعد االستماع على تقرير اللجنة يفهم اإلنسان أن هناك " ش ي حاجة 

بزاف" ونشكر اإلخوان الذين أوضحوا السبب األساس ي وهو سبب ثانوي ال يرقى إلى أن يوجب 

لجمعية بقيمة املنحة، ولم ال الرفع منها، بحكم أن جمعية الرفيق اإلقصاء،وأنا أعتقد االحتفاظ ل

مليون سنتيم فحرام، حرام في  10لتوعية اإلنسان و حماية الحيوان املخصص لها دعم بقيمة 

مليون سنتيم  12حقها هذا املبلغ لكي نقيسها مع جمعية رياضية تحصل على منحة تقدر ب 

قتل الكالم. وهم ال يقومون بقتلهم، فحرام ذلك، وال مليون سنتيم ل 10ونقدم لثالث أشخاص 

عالقة للمجال الثقافي والرياض ي بهذه الجمعية، ومرة أخرى نطلب بعدم إدراجها بالالئحة، وأنا 

مليون سنتيم لبعض  10أستاء عندما أجدها مدرجة بالالئحة. ولذلك فإنني اقترح إضافة 

طالها حيف فيما تستحقه حيث ذكر اإلخوان  الجمعيات التي جاءت في تدخالت اإلخوان والتي

األعمال جمعية األطلس الرياض ي لكرة القدم، و جمعية ألعاب القوى، وكذلك ال ننس ى جمعية 

وأعوان جماعة صفرو. وحقيقة فقد تفاجأت ملا وجدت ان الدعم املقدم لها االجتماعية ملوظفي 

سنتيم، فلم نفهم سبب هذا التراجع في  مليون  40سابقا وهو دعم كبير فقد تم تخفيضه حاليا إلى 

فهذه قيمة املنحة بحكم أن الجمعية تقوم بأنشطة متعددة، وتضم عددا كبيرا من املنخرطين 

الجمعية تلتزم بأداء مصاريف أداء مناسك الحج واالصطياف، وبالتالي فأنا أطلب إنصاف هذه 

ألعاب القوى، وكذا الجمعيات  وكذا جمعية األطلس الرياض ي لكرة القدم وكذا جمعيةالجمعية 

جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية الحيوان، فحرام ما تحصل عليه وعليكم أن أما الرياضية 

، فقد سبق في لكي تحضر هذه الجمعية معنا تتحملوا مسؤوليتكم، ولم تعد هناك من إمكانية 



 

 

خالل هذه السنة أنه ، و بأنه لم يشتغل واعترضته إكراهات هارئيسأن صرح إحدى املناسبات و 

سيبذل املجهود املطلوب. في املرة الثانية قدم عرض حول ظاهرة الكالب الضالة ولم يحضر، 

اعتبار للمجلس ملناقشة املوضوع، والعرض قدمه موظف تابع للجماعة.  إقامة أي وهذا دون 

نتيم، وهذا مليون س 10يقول لنا مرة أخرى، فمنذ أربع سنوات وهو يحصل على عساه أن فماذا 

آالف درهم  5آالف درهم شهريا واألستاذ املتعاقد يتلقى الضرب عن  10ش يء كثير أي ما يعادل 

كراتب شهري، وهذا ش يء غير معقول، ولذلك علينا أن نفكر جميعا في آلية أخرى للقضاء على 

دة. ومن هذه اآلفة دون اللجوء إلى هذه الجمعية، وأنا أؤكد على التصويت على كل جمعية على ح

جهة أخرى نقول لإلخوان في الجمعيات الرياضية فإننا كمعارضة لن نصوت على الالئحة إذا ظلت 

كما هي اآلن، فالجمعيات الرياضية تستحق دعما أكثر وكذلك األمر بالنسبة لجمعية األعمال 

االجتماعية وبالتالي فلن نصوت إذا ظلت جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية الحيوان 

بالالئحة فنحن نطلب التصويت على كل جمعية على حدة، وهذا لكي ال تقولوا بأن املعارضة لم 

 تصوت ويسجل علينا كموقف، وشكرا.
 

: في الحقيقة أريد فقط الكالم عن بعده أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي، حيث قال -

اسم كبير فالذي لم يكن جمعية األطلس الرياض ي لكرة القدم، ففي الحقيقة فاسم الجمعية 

يتردد على امللعب البلدي خالل فترة الثمانينات و التسعينات لن يتمكن من معرفة قيمة هذا 

الفريق، حيث كان الجمهور الصفريوي يستمتع بالكرة طيلة أيام األسبوع، حيث نجد فريق الوداد 

 هطلس الرياض ي يستقبل بدور الفرق الزائرة و األحد املوالي نجد فريق األ الرياض ي يستقبل بميدانه 

، فهذا وليس العكس أن نرفع من قيمة الدعم لهذا الفريق و نشجعه علينا  ولذلكالفرق الزائرة، 

الفريق قدم أسماء بصمت على تاريخ كروي و حققت منجزات كبيرة لصالح هذه املدينة، ولذلك 

 عم لفائدة هذا الفريق، وشكرا.فال يجب علينا أن ننس ى ذلك، وبالتالي علينا أن نرفع من قيمة الد
 

: ال يجب أن نسيس أكثر من الالزم النقاش ونزار، حيث قال زكرياءبعده تناول الكلمة السيد  -

املتعلق بالئحة توزيع الدعم على الجمعيات، فالكل يؤمن بدور الرياضة و الدور الذي تقوم به هذه 

اللجنة قامت بعمل مشكورة عليه إنما يجب أن يظهر على  الجمعيات في تأطير شباب املدينة. أوال

أرض الواقع. فاملالحظ أننا نجد نفس املبالغ تتكرر كل سنة، فهل هذه الجمعيات ظلت تراوح 

وأخرى تطورت و قفزت خطوة إلى األمام، وبالتالي كان من  ،وال نسجل تراجع جمعياتمكانها؟ 

معية التي حقت تطورا. والجمعية التي تراجعت نتائجها املفروض الرفع من قيمة املنحة لفائدة الج

كون هناك تفإذا لم نخفض من قيمة منحتها نحتفظ لها على األقل بنفس الدعم، ولهذا يجب أن 



 

 

فال يعقل أال نرفع من قيمة الدعم لجمعية حققت نتائج جيدة خالل املوسم  معايير تحفيزية

ضوئها الجهات املانحة، كالجهة ومجالس أخرى.  الرياض ي املاض ي، فهناك طرق علمية تشتغل على

ولذلك يجب وضع معايير تحفيزية تؤخذ فيها بعين االعتبار جمعية تنتمي إلى فئة معينة تحصل 

ثر ذلك منحة معينة. وحسب عدد رخص املمارسين بالجمعية تحصل على منحة معينة إعلى 

تحصل الجمعية على منحة  كذلك، وفي األخير تحصل الجمعية على تنقيط. وعلى ضوء ذلك

يكون راضيا على املنحة التي سيستفيد منها ستناسب ما حصلت عليه من تنقيط، وبالتالي فالكل 

ألن العملية تم االشتغال عليها وفق طريقة علمية، ولذلك فعلى اللجنة أن تجتهد شيئا ما و 

معية األعمال االجتماعية تخرجنا من هذا النقاش، ويظهر أن هناك تغيير في األرقام، نالحظ أن ج

ألف درهم من قيمة املنحة املقدمة لها سابقا،  600ملوظفي وأعوان جماعة صفرو تم حذف مبلغ 

السبب في ذلك، فقد كان على األقل أن تنورنا اللجنة عن السبب الذي دعا إلى خفض ما وال ندري 

عيات أخرى، وبالتالي أين أن ينعكس املبلغ الذي تم حذفه على جماملنحة، وقد كان على األقل 

ذهب املبلغ الذي تم خفضه من منحة الجمعية، وقد كان على األقل الزيادة في الدعم املقدم 

كل سنة للفصل الخاص بالجمعيات،  %10للجمعيات، وهنا أقول علينا أن نخصص زيادة بنسبة 

د عبد الحق ويكون هذا تدريجيا حتى نستطيع كل سنة مواكبة وضع الجمعيات وكما قال السي

شاكر العلوي، فقد تم الرفع من قيمة املنح للجمعيات، وبالتالي علينا أن نحافظ على سنة الزيادة 

في املنح وعلينا أن نجتهد في ذلك وكذلك على الرئيس أن يستثمر عالقاته للبحث عن مستشهرين 

استبعاد خفض لفائدة هذه الجمعيات، إذ ال يمكن فقط االعتماد على مداخيل البلدية، فيجب 

الدعم ألي جمعية، بل بالعكس علينا أن نرفع من الدعم لفائدتها خاصة وأن جمعية األعمال 

االجتماعية تم التخفيض من منحتها وبخاصة الجمعيات التي تشتغل وخاصة فريق الوداد 

الرياض ي الصفريوي لكرة القدم الذي يظل يشكل قاطرة كرة القدم بمدينة صفرو. فميزانية 

مليون سنتيم ليس بالش يء الكثير، خاصة عندما نجد أن فرقا  140ق السنوية التي تقدر ب الفري

تنتمي إلى مدن صغيرة وتمارس بالقسم الوطني األول، فهذا يدل على أنها تستفيد من دعم مالي 

 كبير، فعلى سبيل املثال اذكر فريق سريع واد زم وفريق نهضة الزمامرة. وشكرا.
 

:  أن رائحة السياسة فاحت على سيد عبد الناصر القشابي، حيث قالبعد ذلك تدخل ال -

القطاع الرياض ي بشكل كبير، فكلنا يعرف واقع الجمعيات الرياضية، ولذلك يجب علينا أن نعتمد 

منطق الزيادة لكي ال نقص ي أنفسنا، فالذي هو غير مقبول وغير واضح، وقد سبقني إلى ذلك األخ 

ر بجمعية العمال االجتماعية و جمعية الرفيق. فهذه األخيرة تقوم بتربية زكرياء ونزار ويتعلق األم



 

 

الكالب وال تحاربهم فأنا لدي حساسية اتجاه هذه الجمعية ألنها ال تشتغل،وليس ضدا فيها،فكما 

قلت سابقا منذ أن أسندت لهذه الجمعية مسؤولية الكالب، والكالب أصبح لها مكان باملدينة 

رد أن أوافيك بصور خاصة بذلك. فالتقرير الذي قدم في السابق عن أعمال تسكن فيه وأنا لم أ

الجمعية فمن خالل شريط الفيديو قدمت صورة واحدة تظهر قتل كلب. وثق بي وبصدق، فنحن 

ليست لدينا حساسية اتجاه أي أحد ، فنحن نطلب فقط أن يشتغل صاحب الجمعية، وإذا 

ولذلك فهذا األخير يحصل على الفلوس مجانا، هذا من استحق االستفادة من املنحة نقدمها له 

جهة، فقد سبقني األخ زكرياء ونزار للحديث عن جمعية األعمال االجتماعية فإذا كنا نتكلم 

مليون سنتيم  400بمنطق الزيادة، فلو كانت هذه الجمعية تنشط في املجال الرياض ي ملنحتموها 

تي كانت تتلقاها في السابق؟ ولذلك فهناك ش يء ما مليون من املنحة ال 60فلماذا نقصتم حاليا 

نريد أن نعرفه وكما قال األخ، يمكنني الزيادة في منحة جمعية رياضية إذا كانت تحقق نتائج 

من منحة  %60إيجابية. وفي حالة عدم وجود نتائج يمكنني خفض املنحة، فقد قمتم بتخفيض 

ذلك قراءة أخرى إما أنها ال تقوم بأي ش يء مثلها جمعية األعمال االجتماعية هذا يعني أننا سنعطي 

 مثل جمعية الكالب، ونحن هنا لسنا من أجل إعطاء الصدقة.

من جهة أخرى، فالرياضة للجميع، وأعتقد عندما ندخل إلى ما مجال األندية الرياضية و القطاع 

السيد واستمر الرياض ي فذلك عالم آخر، وهنا حصل لجاج مع السيد عبد العزيز التقي العلوي، 

: أنا أتكلم من منطلق منطقي والرياضية تجلب االستثمار للمدينة، عبد الناصر القشابي قائال

كانت هناك انطالقة تعتبر الرياضة قاطرة للتنمية ش يء جيد، وهذا أثلج صدرنا، فالرياضة يجب 

النظر عن  أن ننظر إليها انطالقا من مفهومها الشامل فهي تجلب التنمية للمدينة وهذا بغض

 االنتماءات، وشكرا.
 

: لن أتكلم في مسألة املنح، فالذي كان يجب بعده تدخل السيد عبد السالم بوهدون، حيث قال -

خالل النقاش حول الدعم املوجه لجمعية الرفيق لتوعية اإلنسان  أن يقال، فقد تم قوله. فمن

وحماية الحيوان، أثير مشكل املركز الصحي البلدي. ففي الحقيقة فهو مشكل كبير، وليس وليد 

اليوم، فهو قديم جديد، وقد كانت األمور دائما ال تسير على أحسن ما يرام باملركز الصحي وقد 

وأن الطبيب الوحيد الذي تتوفر عليه الجماعة يعاني من مرض، تطور هذا األمر حاليا خاصة 

الش يء الذي يتطلب منه الغياب بكثرة. وأنا أقول حتى األمور املتعلقة بالوفيات ال تتم بالشكل 

املطلوب خاصة فيما يتعلق باإلذن بالدفن، وشهادة املعاينة، وأخاف أن يقع في يوم ما أمر يضعنا 

لهذه املسألة، فمنذ يومين وقعت مجموعة من املشاكل خالل فترة إجازة  تحت املساءلة. و بالنسبة



 

 

الطبيب حيث وقعت خمسة وفيات، وحالة نقل جثة، وقد اعترض ذلك صعوبات من أجل إيجاد 

حل لوقائع تلك الوفيات، وقد ربطت االتصال مباشرة مع مندوب وزارة الصحة املدير بالنيابة من 

سالة، وقد توجهوا إلى سؤال حول توفر الجماعة على ممرضين. أجل إيجاد حل نهائي لهذه امل

وحسب علمي فالجماعة تتوفر على ممرضتين، وبالتالي علينا أن نشير بقرارهما إلى القيام بمعاينة 

واقعة الوفاة كما أخبروني أنه في حالة عدم توفرهما على معرفة في هذا املجال، فمديرية الصحة 

ي هذا املجال وهذا سيؤدي إلى حل هذا املشكل، وهذا على غرار ما هو مستعدة لتلقينهم تكوينا ف

معمول به بمدينة فاس، فهم ال يتوفرون على ممرضين وفي هذه الحالة فاملوظف هو الذي يقوم 

بهذه املهمة بعد أن يؤدي القسم أمام املحكمة و يخضع لعملية تكوين للقيام بمهمة معاينة 

س من السيد الرئيس أن نبادر إلى سلك هذه الطريق، وذلك كحل الوفاة. وبالتالي فإنني ألتم

 للمشكلة التي نعاني منها خاصة وأننا ال نتوفر على طبيب آخر يمكنه القيام بذلك، وشكرا.
 

: أن الجماعة تتوفر على طبيب واحد، بعد ذلك تدخل السيد عبد الناصر القشابي، حيث قال -

املدينة. فما دام أن الجماعات دخلت في املرحلة الجديدة  ويعاني من املرض فهو غير كاف لتغطية

للتعاقدات، يمكن للجماعة أن تتعاقد مع طبيب مؤهل كحل للمشاكل التي تعاني منها املدينة، 

وهذا املشكل ليس هينا خاصة عندما تقع الوفاة أيام الجمعة و السبت و األحد و نتعاقد معه 

 جمعة و السبت و األحد.بشكل مضبوط ولو أن يكون ذلك أيام ال
 

: األكيد أن الجميع يتكلم بعد االنتهاء من التدخالت، تناول الكلمة السيد الرئيس، حيث قال -

من جانب الغير و الطموح ملا هو أحسن، إنما اإلخوان عليهم أن يعرفوا أن األمر ال يتعلق بمناقشة 

قال ذلك السيد أحمد . اآلن نحن أمام  الزيادة في املنح ألنها نوقشت خالل اإلعداد للميزانية كما

مليون سنتيم.  93مشكل يتمثل في كون مجموع املبالغ املالية املخصصة للجمعيات الرياضية بلغ 

مليون سنتيم، ولذلك يجب تقليص  90في حين أن االعتمادات املرصودة بفصل امليزانية تقدر ب 

لقيام بعملية تحويل إذا كان ذلك ممكنا، مليون سنتيم وإال علينا أن نفكر خالل دورة مقبلة ا 3

وهنا طرح سؤاال مفاده هل هناك إمكانية للتحويل؟ ولهذا فالزيادة ال يمكن مناقشتها بل يمكننا 

 مناقشة عكس ذلك.

، فجدول األعمال يشير إلى املصادقة على الالئحة، وبالتالي ال يمكننا املصادقة بالنسبة لالئحة -

فالقانون املتعلق بهذه النقطة يشير إلى الئحة الجمعيات، بمعنى على كل جمعية على حدة. 

 املصادقة على الالئحة وليس على كل جمعية على حدة.



 

 

والتي وقع تخفيض  بالنسبة لجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وعمال جماعة صفرو  -

تعاني من عجز مليون سنتيم، وقد الحظتم خالل ميزانية أكتوبر أنها  60منحتها بمبلغ يقدر ب 

مالي، فاملجلس بذل مجهودا حيث عقدنا اتفاقية بخصوص الحكم الذي يقض ي بأداء الجماعة 

 مليار سنتيم. 3مبلغا ماليا ضخما يقارب 

وبخصوص جمعية املوظفين، فهي اآلن تتوفر على مرفق رياض صفرو يدر عليها مداخيل. وقد 

مليون سنتيم  40ك بتخفيض املنحة إلى حصل هذا األمر من خالل النقاش مع هذه األخيرة وذل

مليون سنتيم التي كانت تتلقاها سابقا. وليس هناك اعتبار آخر غير هذا الذي تقدمت  100عوض 

 به.

، فالنظرة التي لديكم على هذه الجمعية، ففي الحقيقة لم أستطع فهم بالنسبة لجمعية الرفيق -

؟ وهنا أعطيكم مثاال، فخالل األسبوع املاض ي ذلك. فلماذا ال تواكبون عمل هذه الجمعية ميدانيا

كانت هناك حالة سعار بالرشاد، فالجمعية هي التي تتولى جمع الكالب وهي على تلك الحالة. وقد 

حضرت حالة أو أكثر. فلكي يتم املسك بكلب في حالة سعار، فاألمر صعب حيث الدماء إلخ. و 

فسنا أكثر من طاقتها، فالزغاري تعرض لعضة حالة السعار التي تكلمتم عنها. فلكي ال نحمل أن

الكلب في منطقة " عمي ادريس" وهي محل " عمي ادريس" وهو تابع لنفوذ جماعة أخرى وليس 

بجماعة صفرو، وهذا يحيلنا على املشكل الحقيقي للكالب بمدينة صفرو، والذي يتمثل في 

كلبا، نظرا لتواجد جماعة مجاورة  100كلبا يفد على املدينة  40وفودها نحو املدينة. فعندما تقتل 

لجماعة صفرو، والكالب بطبيعتها تبحث عن املعاش، وبالتالي فهي تتردد على السوق البلدي ألنها 

تجد فيه ما تقتات عليه، وهناك كذلك املطرح العمومي وكذا الواد الذي تختبئ به الكالب. 

الحقول وفي مثل هذه الحالة فالكلب ال فالجمعية تجد مشكلة في مطاردة الكالب عندما تتوجه إلى 

يعود إلى مكانه األول لكونه من الحيوانات الذكية، والذي يريد أن يتعرف على عمل الجمعية 

يمكنه أن يتواصل مع رجاالت السلطة رؤساء امللحقات اإلدارية وأعوان السلطة الذين يحضرون 

نطقة الشعبة، وأخرى بالرشاد مؤخرا ويعاينون خاصة الحاالت الصعبة، ومن بينها حالة سعار بم

وكان على  7وحالة السعار تلك تمثلت في قيام كلبة من عض جروانها الصغار البالغ عددهم 

الجمعية جمع الكالب كلها، وبقيت منها حالة واحدة لجأت إلى املقبرة، وملدة أسبوع والجمعية 

يتم القيام به بمدينة صفرو فهو عمل  تحاصرها باملقبرة، وهذه األمور ال يتم إنجازها بسهولة، وما

متقدم جدا اعتبارا للوسائل املستعملة ألن هذه الجمعية تسمى بجمعية الرفيق، بمعنى أنها تقوم 

بعملية القتل برفق وبدون عنف، فاملسدس املستعمل و املادة املخدرة أجهزة مكلفة واستعمالها 

تبدالها. فاإلبرة املستعملة كمخدر ال يمكن ال يدوم لفترة طويلة مما تضطر معه الجمعية إلى اس



 

 

". ففي إحدى الفترات وقع منع  Contagieuseاستعمالها أكثر من مرة واحدة وإال ستكون معدية " 

استعمال مادة " ستريكلين" وحينها امتنع الطبيب البيطري في استعمال هذه املادة، ومرت فترة 

وفعالة، وهذا بعد تجريب عدة مواد التي لم  طويلة قبل أن نعثر على شركة تبيع مادة مرخصة

تسفر عن أية نتيجة. فهذه املعاناة يجب أن تعيشوها مع أعضاء الجمعية، وليس فقط اإلدالء 

بالتعاليق، وأنا ال أدافع عن الجمعية، فانا أعيش حاالت مع هؤالء، وهناك شكايات يومية 

ة فهي تستجيب في الحين، ولذلك واإلخوان كلهم يعرفون أنه عندما يتم االتصال بالجمعي

فاملشكل الكبير الذي تعاني منه مدينة صفرو هي أن الكالب تفد على املدينة من املناطق املجاورة 

لجماعة صفرو، هناك أيضا الكالب املحتضنة من طرف أصحابها، فأنثى الكلب التي أصيبت بداء 

ن الساكنة التمست واستعطفت من السعار بمنطقة الرشاد فقد تم جمعها في إحدى املرات إال أ

أجل إرجاعها إلى مكانها ألنها تقوم بحماية املنطقة، ونظرا لعدم وجود من يتولى بتلقيحها و العناية 

بها، فقد أصيبت بداء السعار. إذن، فاملوضوع ليس بهذه السهولة مناقشته. فقد طرحنا هذه 

ستقرة بفضل التدخل فلو لم يكن النقطة كما سبق أن طرحناها عدة مرات، فالوضعية اآلن م

هناك تدخل لوجدتم حاالت كثيرة، فقبل هذا املجلس فقط ال تتذكرون. فقد كانت جحافل 

الكالب منتشرة في كل مكان، أما االن فإن تواجد الكالب في مكان معين يالحظ خالل فترة التزاوج، 

أتكلم تحت إشراف السيد  وهنا يكمن اإلشكال وبالتالي فالتدخالت هي حقيقية وملموسة، وأنا

 القائد حيث حضرنا هذه الحاالت ونواكبها، فالشكايات تصلهم كما تصلنا بكثرة.

  السيد: املصطفى علوي محمدي محرز ، فالوضع يعلمه الجميع، وهنا قاطع بالنسبة للطبيب -

: أشكر الشخص الذي اتصل بالطبيب و أعلمه، فأنا أقول له قال تدخل السيد الرئيس ،حيث

كرا جزيال على أنك أبلغت الطبيب باملوضوع في وقته وأتمنى أنه حينما نكون بصدد موضوع ما ش

أن يبلغ في حينه إلى املعني باألمر، ولهذا فأنا أقول لذلك الشخص الذي اتصل بالطبيب، ال أخاف 

ول أحدا " مكانحشم" من أحد. وأنا أقول الصراحة " واللي كيعطيني شيحاجة ها أنا وها هو" وأق

لكم لو كنا بهذا الكالم الذي ندلي به وبهذه السرعة ونقدم خدمة لبلدنا، ونتكلم في امللك العمومي 

لكنا قد نظفنا بلدنا، إنما الحظت أن الناس يتكلمون في " الخوا الخاوي" فلماذا ال نتكلم بنفس 

 الطريقة عن امللك العمومي، واألزبال.
 

املصطفى  ،قال السيدهو من طلب االتصال بالطبيب ثم  أنه أوضح السيد الرئيسوقد  -

، فأنا أوقر من يوقرني وأحترم من يحترمني وأنا ال أخاف أحدا، أنا ال يهمني : علوي محمدي محرز 

 وشكرا.  
 



 

 

: أنا من بعثت في طلب السيد الطبيب لكي يقوم بحل مشكلة ثم استأنف السيد الرئيس قائال -

جاز الخدمة التي طلبها، والحمد هلل فالشهادة اإلدارية قد تم توقيعها، املواطن الذي كان ينتظر إن

والذي يهمنا هو أن يحل املشكل، فاإلنسان عندما يقول شيئا معقوال فهو أمر جيد، وقد أثرت 

 مشكلة تم حلها في الحين.

، أفاد السيد الرئيس أن الجميع على علم بوضعيته الصحية، وبالرجوع إلى موضوع الطبيب -

أيام في األسبوع ولكن ليس أمامنا أي خيار، وقد قمنا  7ساعة و  24فهو مفروض عليه االشتغال 

بمحاولة للتوظيف، إنما قام وزير الداخلية بإلغاء عملية توظيف األطر العليا، كما قمنا بمحاولة 

ي أخرى بواسطة إعالن طلبنا من خالله إذا كانت هناك جماعة تتوفر على طبيب فائض ويرغب ف

االنتقال، فإننا نرحب به في مدينة صفرو. ولم يسفر ذلك عن أية نتيجة، وبحثنا في مسألة توفر 

املمرض عن قرار، ولحد اآلن لم نجد الصيغة القانونية، رغم أن هناك من يقول بإمكانية ذلك. 

إنما ذلك يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب. فذلك املوظف الذي يقوم بتلك املهمة املتعلقة 

بمعاينة الوفاة نابعة من ثقة الطبيب الذي يقوم بالتوقيع على شهادة معاينة الوفاة، والتي ال 

يوقعها إال الطبيب الذي يتحمل مسؤوليته في ذلك. وقد قمنا بمحاولة أخرى مع جمعية السالم 

مع طبيب  للعناية باملقابر اإلسالمية فحسب التزاماتها الواردة باالتفاقية نجدها تشير إلى التعاقد

كحل لهذا اإلشكال. إنما ولحد اآلن وال محاولة قد أثمرت، وعلى الرغم من ذلك البد من بذل مزيد 

 من الجهد إليجاد حل لهذه املشكلة.

، فهو غير ممكن بالنسبة للجماعات، وبالتالي فالباب غير مفتوح أمام بالنسبة للتعاقد -

الجماعات لتوظيف حاجياتها من املوارد البشرية عن طريق التعاقد، ولو كان هذا الباب واردا 

لحلت على ضوئه عدة إشكاالت وكل يوم نسأل، هل تم بالبرملان مناقشة القانون املتعلق 

س هناك إمكانية اعتماد التعاقد بالجماعات، وكما قلت فالوضع بالجماعات، ولكن ولحد اآلن لي

يبقى كما هو، ونتمنى أن ننجح في إحدى املحاوالت التي سبق أن تكلمت عنها، وبالنسبة للدعم فقد 

 تمت مناقشته أثناء إعداد امليزانية.

 و اآلن أطرح هذه الالئحة للتصويت. 
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باملداولة في الئحة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 . 2019املالية 
 

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:
 



 

 

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  17:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 امحمد الحيوني -3

 أمين أحمد كمال -4

 فاطمة الواحي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 كريمة اسماعيلي علوي  -7

 املصطفى علوي محمدي محرز  -8

 فوزية أحصاد -9

 شفيق كريم -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 بلطيف بوشار عبد ال -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 محمد ليكاتي -15

 اليماني عبد السالم -16

 نبيل عبد العالي -17
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحـــــــــــــــــــد -
 

 يقرر ما يلي:

اف   االستثنائية املنعقدة في ة صفرو املجتمع في إطار دورته ــــــــــــي ملدينــــــس الجماعــــــق املجلــــــو

بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على  2019أبريل  17جلسة فريدة بتاريخ 

 على الشكل التالي: 2019الئحة توزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية 

 املنح املقترحة صنف الجمعيات

 000.00 400  القدمجمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة 

 000.00 150 السلة جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة



 

 

 000.00 120 القدم الرياض ي الصفريوي لكرة األطلسجمعية 

 000.00 100 اليد الرياض ي الصفريوي لكرة الناديجمعية 

 000.00 100   بصفرو  أكاي أللعاب القوى  جمعية أشبال

 000.00 60 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي أللعاب القوى 

 000,00 400 جمعية األعمال االجتماعية لعمال و موظفي وأطر جماعة صفرو 

 000,00 100 جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان و حماية الحيوان بصفرو 
 

 :الكاتب              :لرئيسا    

 

 احمد الشريفأحمد        جمال الفاللي

       

 

 

 

 

 

 

 فبعد االنتهاء من عملية التصويت على النقطة املتعلقة بتوزيع الدعم على : مالحظة

طلب السيد محمد ليكاتي تسجيل تحفظه حول جمعية  2019الجمعيات برسم السنة املالية 

 .الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية الحيوان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة والتصويت على مشاريع قرارات للتخطيط وقرارات للتخلي : النقطة الثانية

 :من أجل فتح طرق عمومية

 

أن هذه النقطة تتعلق بالطرقات، وبخاصة تلك : أفاد السيد الرئيس، في معرض تدخله -

الطرق املبرمجة في إطار التأهيل الحضري الذي نأمل أن يخرج قريبا إلى حيز الوجود ليأخذ 

جاز. وهذه العملية فهي مرتبطة بلجنة الخبرة والتقييم التي لم تتمكن من طريقه نحو اإلن



 

 

عقد اجتماعها، نظرا لالنشغاالت الكثيرة للسيد الباشا. واعتبارا لذلك فإن هذه النقطة 

 ستؤجل إلى دورة الحقة.
 

 :املناقشة 

 .دــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــم يتدخــــــــــل
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بالدراسة و التصويت على مشاريع للتخطيط وقرارات للتخلي من أجل وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 فتح طرق عمومية.
 

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:
 

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  17:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 امحمد الحيوني -3

 أمين أحمد كمال -4

 فاطمة الواحي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 كريمة اسماعيلي علوي  -7

 املصطفى علوي محمدي محرز  -8

 فوزية أحصاد -9

 شفيق كريم -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 بيف بوشار عبد اللط -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 محمد ليكاتي -15

 اليماني عبد السالم -16

 نبيل عبد العالي -17
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحـــــــــــــــــــد -

 يقرر ما يلي:

اف   االستثنائية املنعقدة في جلسة ة صفرو املجتمع في إطار دورته ــــــــــــي ملدينــــــس الجماعــــــق املجلــــــو

لنقطة ابإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على تأجيل  2019أبريل  17فريدة بتاريخ 



 

 

بالدراسة و التصويت على مشاريع للتخطيط وقرارات للتخلي من أجل فتح طرق عمومية إلى املتعلقة 

 دورة الحقة.

 

 :الكاتب          :الرئيـــــــس

 

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ةــــــــاءات عقاريــــــــالدراسة والتصويت على اقتن: النقطة الثالثة. 



 

 

، أن هذه النقطة تتعلق بالدور املتواجدة بغابة أوضح السيد الرئيس من خالل تدخله   -

حيث ذكر بأن املجلس سبق له أن أبدى موافقته املبدئية من أجل اقتناء تلك الدور  بلحمر

اآليلة للسقوط، وقد تم تحديد مبلغ جزافي لعملية االقتناء، وعلى إثر ذلك قام املهندس 

الطوبوغرافي بتحديد مساحة كل دار مشمولة بهذه العملية. وعلى ضوء ذلك وضعت الئحة 

وط. واستكماال لإلجراءات املتعلقة بهذه العملية فإنها تتطلب تشمل الدور اآليلة للسق

عرضها على لجنة الخبرة و التقييم والسيد الباشا الحاضر معنا يلتزم بأنه خالل هذا األسبوع 

سيعمل على أن تعقد لجنة الخبرة و التقييم اجتماعا لدراسة هذا امللف، وذلك حتى تكون 

ملقبلة. وأخذا بعين االعتبار هذا املعطى ستؤجل هذه هذه النقطة جاهزة خالل دورة ماي ا

 النقطة إلى دورة الحقة.

 املناقشــــــة: 

 لم يتدخل أحد.
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 بالدراسة و التصويت على اقتناءات عقارية.وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:
 

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      األصوات املعبر عنهاعدد  -

افقين -  17:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 امحمد الحيوني -3

 أمين أحمد كمال -4

 فاطمة الواحي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 كريمة اسماعيلي علوي  -7

 املصطفى علوي محمدي محرز  -8

 فوزية أحصاد -9

 كريم شفيق -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 بعبد اللطيف بوشار  -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 محمد ليكاتي -15

 اليماني عبد السالم -16

 نبيل عبد العالي -17
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحـــــــــــــــــــد -

 
 



 

 

 يقرر ما يلي:

اف   االستثنائية املنعقدة في جلسة ة صفرو املجتمع في إطار دورته ــــــــــــي ملدينــــــس الجماعــــــق املجلــــــو

لنقطة ابإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على تأجيل  2019أبريل  17فريدة بتاريخ 

 اقتناءات عقاريـــة  إلى دورة الحقة.بالدراسة و التصويت على املتعلقة 

 

 :الكاتب          :الرئيـــــــس

 

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  تخصيص عقاري.الدراسة والتصويت على : الرابعةالنقطة 

أن هذه النقطة املتعلقة بتخصيص عقاري فهي مرتبطة بالنقطة  :أوضح السيد الرئيس  -

 السابقة، ولذلك فإن هذه النقطة ستؤجل بدورها إلى دورة الحقة.

 املناقشــــــة: 

 لم يتدخل أحد.
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 بالدراسة و التصويت على تخصيص عقاري.وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

 إلى عملية التصويت العلني والتي أسفرت على ما يلي:وبعد اللجوء 
 

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  17:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 امحمد الحيوني -3

 أمين أحمد كمال -4

 فاطمة الواحي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 كريمة اسماعيلي علوي  -7

 املصطفى علوي محمدي محرز  -8

 فوزية أحصاد -9

 شفيق كريم -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 بعبد اللطيف بوشار  -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 محمد ليكاتي -15

 اليماني عبد السالم -16

 العالينبيل عبد  -17
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 



 

 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحـــــــــــــــــــد -

 
 

 يقرر ما يلي:

اف   االستثنائية املنعقدة في جلسة ة صفرو املجتمع في إطار دورته ــــــــــــي ملدينــــــس الجماعــــــق املجلــــــو

لنقطة ابإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على تأجيل  2019أبريل  17فريدة بتاريخ 

 بالدراسة و التصويت على تخصيص عقاري إلى دورة الحقة.املتعلقة 

 

 :الكاتب          :الرئيـــــــس

 

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المغربيـــة                                                        المملكـــة
       وزارة الداخليـــــــة

 عمالة إقليــم صفـــرو 
   جماعة صفــــــــــرو

 برقيــة                          ا                                                   

 والء وإخـالص
 إلـى السدة العالية باهلل مرفوعـة
 صاحـب الجاللـة 

 الملك محمـد السـادس نصـره هللا 
 = الرباطالقصر الملكي العامر = 

 

المنعقدة بتاريخ  ستنناييةدورة االانتهاء أشغال البمناسبة 

، يتشرف خديم  األعتاب الشريفة رييس 2019أبريل  17

لمدينة صفرو ، أصالة عن نفسه ونيابة عن الجماعي المجلس 

أعضاء المجلس وكافة سكان مدينة صفرو بأن يرفع إلى السدة 

العالية باهلل صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا 

وأيده آيات الوالء واإلخالص والتعلق بأهداب العرش العلوي 

 المجيد . 

مباركة كما أن أعضاء المجلس وسكان مدينة صفرو يؤكدون 

خطوات جاللتكم السديدة وتجندهم الدايم وراء جاللتكم في 

 .سبيل نصرة قضايا هذا الوطن وحماية مقدساته

كم حصنا ابما حفظ به الذكر الحكيم وأبقحفظكم هللا يا موالي 

بولي عهدكم كم قر عينأحصينا ومالذا آمنا لشعبكم الوفي ، و

 كمبصنوم كالمحبوب األمير الجليل موالي الحسن وشد أزر

السعيد األمير موالي رشيد وبساير أفراد األسرة الملكية 

  الشريفة، إنه تعالى سميع مجيب .



 

 

  والسالم على المقام العالي باهلل                      

 1440شعبان  11 حرر بصفرو في :                                            

 2019أبريل  17  ـــــق :ــــموافـــــ                                                     

 خديم األعتاب الشريفة                                                         
 جمال الفاللي                                                                    


