
 

 

 المملكة المغربيــــــــــة
  وزارة الداخليـــــــــــة 

 عمالة إقليم صفـــــــرو
 جماعة صفـــــــــــرو

      =  /  = 
 

 محضــــــــــــــــــر

 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 دورته االستثنائية  املنعقدة املجتمع في إطار 

 2019نونبر  19يوم الثالثاء 
 

على الساعة  2019نونبر  19عقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو دورة استثنائية يوم الثالثاء       

، رئيس املجلس برئاسة السيد جمال الفالليالعاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بالجماعة 

يونس عطى ، والسيد السيد عبد الرحيم سلهاجي باشا املدينةالجماعي ملدينة صفرو، وبحضور 

خالد كادي مدير ، كما حضرها بصفة استشارية السيد قائد بامللحقة اإلدارية بنصفارهللا 

املصالح بالجماعة والسيدة مليكة ناضري رئيسة قسم الشؤون اإلدارية واملالية و القانونية 

 واالجتماعية.

 35:  العدد القانوني الذي يتكون منه املجلس -

 35:   عدد األعضاء املزاولين مهامهم -

 33:    عدد األعضاء الحاضرين -

 وهم السادة: 

 : رئيس املجلس الجماعي    جمال الفاللي -1

 : النائب األول للرئيس   عبد السالم بوهدون  -2

 : النائب الثاني للرئيس   محمد الداس ي  -3

 : النائب الثالث للرئيس   نور الدين ملزابي -4

 : النائب الرابع للرئيس   امحمد الحيوني -5

 : النائب الخامس للرئيس   أمين أحمد كمال -6

 : النائبة السادسة للرئيس    إلهام شريقي -7

 : النائبة السابعة للرئيس    فاطمة الواحي -8



 

 

 : كاتـــــــب املجلس   أحمد احمد الشريف -9

 : نائبتــــــــــــــه  كريمة اسماعيلي علوي  -10

 اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية : رئيس  املصطفى علوي محمدي محرز  -11

 و البرمجة.                                                                    

 : نائبــــــــــــــــه    بدر أحمري  -12

 : رئيسة اللجنة الدائمة املكلفة باملرافق العمومية و     ملياء العزيزي  -13

 الخدمات.

 : نائبهــــــــــــــــــا   محمد العمراني -14

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية.  عبد العزيز التقي العلوي  -15

 : نائبتــــــــــه   فوزية أحصاد -16

: رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير و إعداد التراب    عبد الحي ونزار -17

 و الجوالنوالبيئة و تنظيم السير 

 : نائبــــــــــــــــه    كريم شفيق -18

 : مستشــــــــــــــار   الولي العدلوني -19

 : مستشــــــــــــــار  عبد الحق شاكر العلوي  -20

 : مستشــــــــــــــار   عبد هللا كراكي -21

 : مستشــــــــــــــار  عبد اللطيف بوشارب -22

 تشــــــــــــــارة: مس   سعاد لغماري  -23

 : مستشــــــــــــــار   امحمد أزملاض -24

 : مستشــــــــــــــار   حسان حيضر -25

 : مستشــــــــــــــار  عبد الناصر القشابي -26

 : مستشــــــــــــــار    زكرياء ونزار -27

 : مستشــــــــــــــارة    مينة مزاورو -28



 

 

 ستشــــــــــــــار: م    فؤاد بوشامة -29

 : مستشــــــــــــــار   محمد ليكاتي -30

 : مستشــــــــــــــار   رضوان الفرودي -31

 : مستشــــــــــــــار   عبد العالي نبيل -32

 : مستشــــــــــــــار   عبد السالم اليماني -33
 

 :السيدينوهما  02:               عدد األعضاء املتغيبين بعذر -
 

 عبد اللطيف معزوز                          : مستشــــــــــــــار -1

 : مستشــــــــــــــار          عبد الكريم البزيوي                    -2
 

 .دــــــــــــــــــــــــــــــ: ال أح عدد األعضاء املتغيبين بدون عذر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

من القانون  42ادة من القانون امل 42اكتمال النصاب القانوني طبقا ملقتضيات املادة وبعد     

أشغال الدورة  افتتح السيد الرئيس جمال الفاللياملتعلق بالجماعات،  113.14التنظيمي رقم 

، وبعد ذلك 2019نونبر  19املنعقدة في جلسة فريدة يوم الثالثاء  2019االستثنائية لشهر نونبر 

 لسيد الرئيس أن هذه الدورة االستثنائية تتضمن نقطة فريدة تتعلق ب :ذكر ا

 .2020الدراسة و التصويت على مشروع امليزانية الجماعية برسم السنة املالية  -

وقبل الشروع في أشغال هذه الدورة أفاد السيد الرئيس بالتوصل في هذه اللحظة باعتذار    

 االلكتروني بسبب ارتباطات مهنية. السيد: عبد اللطيف معزوز عبر البريد

، حيث أشار إلى أن السيد عبد الكريم البزيوي متغيب بعذر، وقد تدخل السيد امحمد أزملاض -

حدد برسالة االعتذار عن حضور أشغال دورة أكتوبر السابقة املدة الزمنية التي سيتواجد بها 

 االستثنائية متغيبا بعذر، ومبرر.خارج أرض الوطن وبذلك يكون غيابه عن حضور هذه الدورة 

 .   وشكرا

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2020الدراسة و التصويت على مشروع امليزانية برسم السنة املالية :النقطة األولى: 

 املصطفى علوي محمدي محرز، رر ــــــــــــــــــــــــاملق  : 

 رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية و       

 البرمجة.                          

 ،السيد الرئيس 

 ،السيد الباشا 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 ،الحضور الكريم 

 العـــــرض : 

ملكلفة من القانون الداخلي للمجلس، عقدت اللجنة الدائمة ا 57املادة  تطبيقا ملقتضيات

على الساعة الرابعة بعد الزوال  2019نونبر  08بامليزانية و الشؤون املالية والبرمجة يوم الجمعة 

بعدما تعذر النصاب القانوني في الساعة الثالثة زواال، اجتماعا خصص لدراسة النقطة الفريدة 

دراسة و واملتعلقة بال 2019املدرجة ضمن جدول أعمال الدورة االستثنائية لشهر نونبر 

 .2020التصويت على مشروع امليزانية برسم السنة املالية 

من القانون  185والوثائق املرفقة به طبقا للمادة  2020وبعد اإلطالع على مشروع امليزانية 

املتعلق بتحديد  2016يونيو  29بتاريخ   16 .2املتعلق بالجماعات واملرسوم 113.14التنظيمي 

قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة املعروضة على اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و 

 3788الشؤون املالية و البرمجة واعتمادا على ما جاءت به دورية السيد وزير الداخلية عدد 

والتي  2020ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة  ، حول إعادة و تنفيذ2019أكتوبر  01بتاريخ 

تنص باألساس على االمتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، وكذا تحسين 

املداخيل، وترشيد نفقات التسيير للجماعات التربية، وبعد مناقشة مطولة من طرف أعضاء 



 

 

 2020يمكن أن يمر بها تنفيذ ميزانية  اللجنة الذين انصبت تدخالتهم على الظروف العامة التي

بمداخيلها ومصاريفها فقد صادقت اللجنة على اإلبقاء على نفس االعتمادات املقبولة برسم 

 مليون درهم. 77في مبلغ  2020مليزانية  2019سنة 

، واحتراما ملبدأ املوازنة بين مجموع املداخيل 2020بالنسبة العتمادات املصاريف لسنة  -

 صاريف، قد عرفت بع  التغييرات كما يلي:ومجموع امل

الزيادة في اعتمادات الفصول الخاصة بمصاريف املوظفين الناتجة عن الترقيات السنوية  -

 درهم. 332.000,00بمبلغ 

 % 10الزيادة في اعتماد الفصل الخاص بمصاريف اكتراء األراض ي ناتج عن زيادة بنسبة  -

 درهم. 35.000,00 املرتقبة بمبلغ 

 درهم. 500,00 282النقص في فوائد القروض بمبلغ  -

ألف درهم  300النقص في اعتماد الفصل الخاص بمستحقات اإلنارة العمومية بمبلغ مليون و  -

 .2019( باملقارنة مع تقديرات سنة 1.300.000,00) 

وي وإقامة الدعا النقص في اعتماد الفصل الخاص بتنفيذ األحكام القضائية و صوائر مسطرة -

 درهم. 977.250,00بعد تصفية مجموعة منها بمبلغ 

الزيادة في اعتماد الفصل الخاص بمصاريف دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات  -

 مليون درهم(. 2درهم ) 2.000.000,00 التي تسديها للجماعة الترابية بمبلغ 

 درهم. 00, 11.600" بمبلغ  RAMEDالنقص في دفعات لحساب نظام املساعدة الطبية "  -

 الزيادة في اعتماد الفصل الخاص بدفعات الفائ  للجزء الثاني    -

امليزانية لتغطية املصاريف  من الثاني للجزء الفائ  الخاص بدفعات الزيادة في اعتماد الفصل -

 درهم.   300.00 204املتعلقة بأقساط أصل القرض بمبلغ 

املداخيل واملصاريف والحسابات الخصوصية فهي متوازنة.   ويمكن أما الجزء الثاني فيما يخص 

 حسب األبواب واملجاالت كما يلي: 2020تلخيص مشروع ميزانية 

 



 

 

 

 
 

 

 :)بالنسبة للمداخيل ) الجزء األول 

  للمصاريف  ) الجزء األول(:بالنسبة 

 املبلغ املجال الباب
النسبة املئوية من 

 مجموع املصاريف

 %51.61 000.00 739 39 اإلدارة العامة 10

 %3.43 000.00 2.645 مجال الشؤون االجتماعية 20

 %11.88 .000 140 9 مجال الشؤون التقنية 30

 %0 0 االقتصادية الشؤون مجال 40

 %28.98 700.00 314 22 مجال الدعم 50

 %4.10 300.00 161 3 ندماج النتائجامجال  60

 املبلغ املجال الباب
النسبة املئوية من 

 مجموع  املداخيل

 % 51.37 000.00 552 39 العامة  اإلدارة مجال 10

 % 0.17 000.00 133 مجال الشؤون االجتماعية 20

 % 23.50 000.00 096 18 مجال الشؤون التقنية 30

 % 23.14 000.00 815 17 مجال الشؤون االقتصادية 40

 % 1.82 000.00 404 1 مجال الدعم 50

 % 0.00 0 مجال تدعيم النتائج 60

   000.00 000 77 املجموع :  



 

 

  000.00 000 77 املجموع : 

 ة للمداخيل ) الجزء الثاني(:بالنسب 

 املبلغ املجال الباب
النسبة املئوية من 

 مجموع  املداخيل

  األول  الجزء مداخيل فائض 10

 امليزانية من
3 161 300.00 100 % 

   300.00 161 3 املجموع : 

  :)بالنسبة للمصاريف ) الجزء الثاني 

 املبلغ املجال الباب
النسبة املئوية من 

 مجموع املصاريف

 % 100 300.00 161 3 اإلدارة العامة 10

   300.00 161 3 املجموع : 

 : بالنسبة للحسابات الخصوصية 

 ألمور  املرصودة املبالغ مجموع حسابــــات

   CASمداخيل ومصاريف(خصوصيـــــــة ) 
600 000.00 

املرصودة )  املبالغ   من النفقات  حسابات مجموع

    CDD  مداخيل ومصاريف(
6 400 000.00 

    2020.ومن تم ، رفعت اللجنة توصية للمجلس من أجل الدراسة والتصويت على مشروع  ميزانية 

 .وملجلسكم املوقر واسع النظر         

 



 

 

 

استمعنا  أعطيت الكلمة إلى السيد امحمد أزملاض في إطار نقطة نظام، حيث قال:بعد ذلك  -

رية عدد اإلى تقديم العرض من طرف رئيس اللجنة املختصة تماشيا مع توجيهات املذكرة الوز 

عمال أقاليم اململكة لحث رؤساء الجماعات الترابية للتقيد بهذه  املرسلة إلى السادة 3788

لوثائق التي أغفلتموها السيد الرئيس، الوثيقة املتعلقة بمشروع األهداف املذكرة، ومن ضمن ا

 واملؤشرات أي املشروع املتعلق بنجاعة األهداف، وشكرا.
 

، فأفاد أنه بالفعل فهذه الوثيقة واردة باملرسوم ولم يتم إغفالها. إنما تدخل السيد الرئيس -

األمر لدى جميع الجماعات فلم نجد هذا  ليست هناك آليات إنجاز هذه الوثيقة، وقد بحثنا في

 األمر.
 

وقد أعطيت الكلمة إلى السيدة مليكة ناضري، رئيسة قسم الشؤون املالية واإلدارية و  -

هذا املعطى التقني، فأوضحت أن هذه الوثيقة  إلعطاء توضيحات حول  القانونية و االجتماعية

األهداف ومن بعد سيتم تحديد األرقام،  يجب أن تهيأ قبل تيهئ مشروع امليزانية، فيجب تحديد

 وهذا هو الهاجس الذي واجهنا حيث لم نستطع إعداد هذه الوثيقة.
 

: أن مذكرة وزير بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الناصر القشابي، حيث قال -

بينة على اطالع وعلى الداخلية جاء في مضمونها على أن امليزانية يجب أن تنشر للعموم ليكونوا 

 من ميزانية تدبير الشأن املحلي ملدينة صفرو، فهذا األمر ال يتم القيام به زال ندري ملاذا؟ وشكرا.
 

، أننا بصدد إتمام عملية نشر امليزانية الجماعية باملوقع االلكتروني أفاد السيد الرئيس -

تتطلب آلية  للجماعة، وهذا يدخل في إطار الحق في املعلومة لفائدة الجميع، وهذه العملية

ال يخص فقط  الجماعة يشتغلون على هذا الجانب وهذا العمل لضبطها وحمايتها ، فتقنيو

امليزانية الجماعية بل كل ما هو مرتبط بالحق في املعلومة، إذن فهذا النوع من الوثائق يجب أن 

 يتم تنزيلها داخل إطار تتوفر فيه ضمانات الحماية، وهذا ما يتطلب إجراءات معينة.

 

 

 

 



 

 

 

 املناقشـــــة: 

، أننا بصدد قراءة ثانية ملشروع امليزانية الجماعية طبقا ملقتضيات املادة ذكر السيد الرئيس -

 املتعلق بالجماعات. من القانون التنظيمي 187
 

: إن دراسة مشروع امليزانية في البداية أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، حيث قال  -

فهو مشروع وهمي، وفاقد للمصداقية ألنه لم يتقيد بالنصوص القانونية  2020الجماعية لسنة 

التي تنص على أنه ينبغي على اآلمرين بالصرف العمل  F/3788وكذا مضامين الدورية الوزارية 

التنظيمية الصادرة على احترام املقتضيات املضمنة بالقوانين التنظيمية، وكذا النصوص 

لتطبيقها . وفي هذا الصدد، وجب الحرص على توازن امليزانية ووضعها على أساس صدقية 

، والنفقات وفتح االعتمادات صدقية املداخيلتقديرات املداخيل، ونسطر هنا جيدا على عبارة 

م على الضرورية لتغطية جميع النفقات اإلجبارية و ترشيد تقديرات النفقات من خالل احترا

 سبيل املثال ال الحصر املبادئ التالية:

التحكم في تكاليف املوظفين و حصرها فيما من شأنه تحسين جودة الخدمات املقدمة  -

 للمرتفقين، ورصد املناصب الشاغرة.

عقلنة املصاريف املتعلقة بالنقل والسفر داخل اململكة وخارجها، وتهيئة املباني اإلدارية  -

واستقبال الضيوف و تنظيم الحفالت املوسيقية واملؤتمرات والندوات وصيانتها، وتنظيم 

 وتكلفة الدراسات واإلعانات واالعتمادات املخصصة للجمعيات.

مع األسف أن مشروع امليزانية في شقه املتعلق بالنفقات ال يستجيب لهذه املبادئ،  ونالحظ

 ويمكن مالحظة ذلك من بع  األمثلة كما يلي:

املداخيل واملصاريف، فصدقية املداخيل تتجلى في التقديرات، ونالحظ أن غياب صدقية   -

املتعلقة باملداخيل تم تضخيمها بشكل يتجاوز ثالثة أضعاف، وهذا يعني  أنه  جميع الفصول 

ليس هناك صدقية في املداخيل والتي بإمكاننا أن نبني عليها املصاريف، والتي يمكننا التحكم 

فقات ألن صدقية املداخيل ستؤدي حتما إلى انخفاض النفقات، فيها من خالل ترشيد الن

 وهذا ما سيجعلنا نحقق التوازن بين املداخيل واملصاريف.

غياب الترشيد من خالل الزيادة او عدم التخفيض من بعض املصاريف كنفقات املستودع  -

البلدي. فهو ال يزال يؤدي وظائفه وكأننا لم نفوت قطاع النظافة لصالح الشركة املفوض لها 



 

 

مليون سنتيم عن املحروقات، فهذا املبلغ املالي كنا ال  60هذا القطاع فال زال يستهلك لنا 

مليون سنتيم  50الغيار ب ما كنا نشرف على عملية النظافة كما نجد قطاع نصرفه عند

سيترنات و كاميو البان( وبالتالي الثالث شاحنات 2نالحظ اآلن استعمال ثالثة شاحنات فقط ) 

مليون سنتيم عن قطاع  50املحروقات وتكلف الجماعة  منمليون سنتيم  60هاته تستهلك 

مليون سنتيم يمكننا  50 مبلغوقف عن استعمالها على أساس أن الغيار، فإنه من املفروض الت

أن نقتني به شاحنة جديدة. كذلك األمر بالنسبة لإلنارة العمومية نالحظ أن املبلغ املخصص 

مليون سنتيم وهذا يظهر أن ما تم القيام به مؤخرا مع  600يقدر ب  2020الستهالكها بميزانية 

مليون سنتيم كنا نصرفه عن استهالك اإلنارة العمومية  600 شركة زينيليك ال جدوى له، فمبلغ

 قبل اللجوء إلى استعمال النجاعة الطاقية.

بالنسبة للمساحات الخضراء، تتوفر الجماعة على مجموعة من العمال كانوا يشتغلون في  -

تالي عامال، وقد تم تشغيلهم بقطاع املجال األخضر وبال 50قطاع النظافة، يبلغ عددهم تقريبا 

فهؤالء العمال هم الذين كان من املفروض أن يقوموا بمهام تهيئة املناطق الخضراء باملدينة، 

هذا القطاع بمشروع امليزانية لوملاذا نفوت هذا القطاع إلى الشركات الخاصة؟ حيث خصص 

تتمثل في شركة الحراسة و شركة صيانة الحدائق، وأنا    مليون سنتيم، فهذه الشركات 600

 ر ذلك تبذيرا.أعتب
 

: بعد القراءة في مشروع بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد السالم بوهدون، حيث قال -

امليزانية الجماعية الذي توصلنا به بودي أن أتقدم بمجموعة من املالحظات واملؤاخذات على 

 مشروع". الوثيقة التي توصلنا بها التي ال يمكن بأي حال من األحوال أن ترقى إلى مستوى "

املالحظة األولى: ميزانية هذه السنة تكتس ي طابعا خاصا، و جماعتنا كمؤسسة دستورية تخضع  -

لقانون تنظيمي يعتبر امتدادا للدستور من املفروض أن تنخرط في روح الخطاب امللكي السامي 

أن لعيد العرش املجيد وذكرى ثورة امللك والشعب وعيد الشباب املجيدين ويجب  20للذكرى 

تعكس ميزانيتنا روح هذين الخطابين من خالل التحديث والعصرنة والشفافية والنجاعة 

 والحكامة، وفي الوثيقة ال نرى أي نوع من أنواع الحكامة وبامللموس.

املالحظة الثانية: وهي مالحظة كبرى وعامة، كون هذه الوثيقة وضعت بطريقة تقليدية كأنها  -

ومصاريف دون رؤية، دون أهداف إستراتيجية أو عملية( في حين ميزانية محل تجاري ) مداخيل 

التي تؤكد  2019أكتوبر  1بتاريخ F/3788لدورية السيد وزير الداخلية عدد  2020تخضع ميزانية 



 

 

على ضرورة احترام مجموعة من املبادئ أثناء إعداد مشروع امليزانية ونذكر منها: ترشيد نفقات 

 قية للمداخيل، إعطاء األولوية للمشاريع االجتماعية......التسيير، وضع التوقعات الحقي

املالحظة الثالثة: تتعلق باملبادئ التي ينص القانون التنظيمي على االرتكاز عليها عند إعداد  -

 مشروع امليزانية الجماعية وهي كالتالي:

ن برنامج عمل ربط مشروع امليزانية ببرنامج عمل الجماعة، ال نعلم ما هي أوجه العالقة بي -1

 .2020الجماعة ومشروع ميزانية 

مبدأ الشفافية والصدقية حيث يجب وضع األرقام الحقيقية في املداخيل دون مغاالة،  -2

واالقتصار على الحاجيات الحقيقية في املصاريف، وهذا غير مستحضر في املشروع.ولهذا يجب 

في دورية السيد وزير الداخلية، فقد الواردة  33التخفي  من توقعات املداخيل التزاما بقاعدة 

تم تضخيم مداخيل األكرية رغم مشكل املركب التجاري، وبمراجعة مختلف فصول املداخيل 

تضخيما واضحا فيها، إذن توقعات املداخيل غير حقيقية: ما ورد في مشروع ميزانيتكم في 

درهم في حين  مليون  67.405374هي  33الصفحة األخيرة أي مجموع املداخيل حسب قاعدة 

مليون درهم الش يءالذي قد يؤدي إلى  9.5مليون درهم أي بزيادة قدرها  77توقعاتكم وصلت إلى 

 .33عجز في تنفيذ امليزانية وقد يهدد سير املرفق العمومي فليس لكم الحق في تجاوز قاعدة 

أخرى، درهم كإعانات ملؤسسات  500.000,00أما بالنسبة للمصاريف، سأعرج أوال على مبلغ 

 السؤال املطروح من هي هذه املؤسسات؟ ال نعلم عنها شيئا.

وبالنسبة لإلنارة العمومية لوحظ أنه تم تخفي  املبلغ املخصص لالستهالك، فهذه مغالطة ألن 

وليس املصاريف الحقيقية، وإذا ما  2019التخفي  تم باملقارنة مع املصاريف املتوقعة لسنة 

فهناك ارتفاع ملصاريف  2018الحقيقي الذي تعكسه مصاريف قارنا املبلغ مع االستهالك 

مليون درهم لشركة زينيليك،  5االستهالك، وهذا يحيلنا على التساؤل عن الجدوى من إعطاء 

كما أن الصيانة االعتيادية لشبكة اإلنارة تم رفع ميزانيتها بشكل خيالي ربما تحسبا لوقوع 

 ك.األعطاب الكثيرة في مصابيح شركة زينيلي

مليون درهم في الفصل الخاص بدفعات لفائدة الشركات  2كذلك نجد ارتفاعا كبيرا يقدر ب 

الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعة وهو غير مبرر كذلك وعلى هذا األساس أعتقد أن 

 من وضع هذا املشروع لم يقم بأي مجهود يذكر، فهو مشروع يفتقر إلى روح املسؤولية.

 نصيحتي لكم كالتالي: السيد الرئيس،

o .عليكم باالعتماد على الكفاءات في وضع مشروعكم هذا 



 

 

o .عليكم بتغيير نمط تدبيركم، فامليزانية ال توضع حسب األهواء 

o  هناك مبادئ و مؤشرات لتقييم مدى استجابة امليزانية للمعايير النوعية للميزانية الشفافة

 املثال:و الصادقة واملفتوحة نذكر منها على سبيل 

 نشر امليزانية بطريقة مبسطة للمواطن.  -

 اطالع العموم على القوائم املالية و املحاسبية. -

 ربط مشروع امليزانية بالوثائق اإلستراتيجية. -

 إشراك املجتمع املدني، وهذه هي الشراكة الحقيقية وليس توزيع الدعم جزافا.  -

 :إذن، امليزانية الحالية

 .حتو،، بمداخيل غير حقيقيةميزانية فارغة امل -
 

في الحقيقة إن قراءة متأنية : بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد حسان حيضر، حيث قال -

خذ بعين االعتبار أتبرز مجموعة من االختالالت التي همت الوثيقة برمتها التي لم تلهذا املشروع 

ميزانيات الجماعات الترابية والتي  املعمول بها في إعداد ملجموعة من الضوابط التقنية والقانونية

تم التأكيد على بعضها بالدورية الوزارية التي سبق أن ذكرها بع  اإلخوان ، فبالنسبة 

للمداخيل، فيكفي الوقوف عند بع  املالحظات على سبيل املثال ال الحصر ليتبين أن إعدادها 

التوقعات مما يجعل  لم يغفل فقط مقتضيات هذه الدورية بل يفتقر إلى أسس منطقية في

الوثيقة أقرب إلى ميزانية وهمية، كما أن الرجوع إلى مداخيل السنوات املاضية والتسعة أشهر 

 من السنة الحالية يبرز سوء التدبير من مجموعة من االختالالت ومنها على الخصوص:

تم نقلها بحذافرها  2019عدم صدقية توقعات املداخيل املقترحة ) نفس مقترحات سنة  -  

دون األخذ بعين االعتبار معدل الثالث سنوات األخيرة كمؤشر حقيقي الحتساب  2020لسنة 

( علما أن الدورية الوزارية تنص صراحة على ذلك حيث جاء فيها: " 33املداخيل ما يسمى بقاعدة 

اخيل الذاتية، وجب وضع التقديرات بشأنها على أساس توقعات تتسم وبخصوص املد

اقعية، كما نصت على ذلك القوانين التنظيمية الثالث مع العمل على تعبئة  بالصدقة والو

ية املتاحة من رسوم وحقوق وواجبات في إطار التطبيق األمثل للمقتضيات تجميع املوارد الذا

 .ت املحلية"القانونية املنظمة لتدبير الجبايا



 

 

عدم األخذ بعين االعتبار القيام باملجهود الجبائي املطلوب لتحسين املداخيل املحققة      -

 30مليون درهم إلى  27)استمرار تراكم و تزايد الباقي استخالصه الذي انتقل من حوالي 

 (.%10أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي  2018و  2017مليون درهم بين 

وآمر بالصرف في تعبئة الوعاء  يخيل مما يطرح دور الرئاسة كجهاز تنفيذانخفاض بع  املدا -

الجبائي سواء من حيث إحصاء امللزمين أو ضبط الوعاء أو استخالص الرسوم و الضرائب و 

 تحسن مردوديتها.

انخفاض  في حصة منتوج الضريبة على القيمة املضافة، دون إعطاء أي توضيح عن أسباب  -

ون أن تقوم الرئاسة بما يلزم من املرافعة مع السلطات املركزية للدفاع عن هذا االنخفاض، ود

 مصالح الجماعة.

مقارنة مع توقعات امليزانية  30/09/2019نقص كبير في استخالص مداخيل الجماعة إلى غاية  -

 حيث بلغت املداخيل املحصلة نسبة توازي ثالثة أشهر من السنة املالية.

 000 400ع  املداخيل ) مثال الضريبة على تجزئة األراض ي االنتقال من املبالغة في تقدير ب -

درهم في ظرف اقتصادي يطبعه الكساد والركود، نفس املالحظة بالنسبة  200.000 1درهم إلى 

مليون درهم خصوصا أن املبالغ املقترحة في  9لكراء املحالت التجارية التي تقدر توقعاته ب 

 يل حتى نصف املبالغ املقترحة سلفا(.السنة املاضية لم يتم تحص

هذه املالحظات، فإنه يستحيل املوافقة على هذه امليزانية أو إمكانية تعديلها  منوانطالقا 

باإلضافة إلى أن الفوائد على القروض لم تتغير بالرغم من أن هذا الرقم يتغير بتغيير املبالغ 

 من القروض.املؤداة 

      :فيما يتعلق باملصاريف -1

غياب الترشيد من خالل الزيادة أو عدم التخفي  من بع  املصاريف وفقا ملا جاء في دورية  -

 السيد وزير الداخلية) نفقات املستودع الجماعي، اإلنارة والكهرباء واملاء، املساحات الخضراء(.

مشكل استمرارية األحكام القضائية من خالل وثيقة البرمجة متعددة السنوات دون إعطاء  -

 تعليل على ذلك.

  نفقات التجهيز: -2

غياب نظرة استشرافية من خالل البرمجة متعددة السنوات مليزانية التجهيز في ظل وجود  -

برنامج عمل الجماعة من جهة وتوفر فوائ  منقولة مليزانية التجهيز والحسابات الخصوصية، 

 وشكرا.



 

 

 

ن موقف املعارضة من مشروع : إبعده أعطيت الكلمة إلى السيد كريم شفيق، حيث قال -

ورفضها ال تمليه اعتبارات سياسوية أو رغبة في عرقلة سير شؤون املدينة  2020امليزانية لسنة 

ومصالح السكان كما تدعي البيانات املتتالية التي تصدر عقب كل جلسة من جلسات املجلس، 

يعرفها العام و  فالجميع يعي أن هذا املوقف نابع من مبررات موضوعية وـأسباب حقيقية

الخاص، وتستند عليها املعارضة للتعبير عن رفضها املطلق لكيفية تسيير شؤون املدينة من 

طرف الرئيس، هذا التسيير الذي وما طبعه من أخطاء واختالالت وتجاوزات لم يسبق أن عرفتها 

لى هذه الجماعة من قبل، وقد كان من بين أبرز مظاهرها انضمام مجموعة من األعضاء إ

صفوف املعارضة تعبيرا منهم عن رفضهم االستمرار في تسيير ال يستشارون فيه وال ينسجم مع 

قناعاتهم، وال حاجة إلى التأكيد أن هذا املوقف وما سبقه من مواقف يعتبر تجسيدا ملا تم 

اإلرتجالية التعبير عنه وما تم التنبيه إليه غير ما مرة ملا يطبع التسيير اإلداري واملالي للجماعة من 

و املزاجية و االنفرادية وسوء التدبير وهو األمر الذي يجب مواجهته بكل ما يقتضيه من الحزم 

القانوني والسياس ي الالزم للرقي بعمل الجماعة و تحسين تدبير شؤونها بطريقة تحترم مبادئ 

 النزاهة والشفافية و التشاور و متطلبات الحكامة الجيدة وسيادة القانون.

روف أن امليزانية، باإلضافة إلى كونها وثيقة محاسباتية ومالية يجب أن تحترم في إعدادها فاملع

شروط تقنية محددة و تنبني على توقعات معقولة وذات صدقية مبنية على تحليل النتائج 

واستخراج املؤشرات،فهي أيضا وثيقة يجب أن تتضمن نظرة استشرافية منطقية وذات أبعاد 

عية و تنموية إال أنه مع األسف، يالحظ أن املشروع الذي بين أيدينا والوثائق اقتصادية واجتما

املرفقة به تفتقر إلى مواصفات ميزانية مدينة عرفت التدبير البلدي من أكثر من قرن من الزمن، 

م وبالتالي فإن هذه امليزانية ال يمكن قبولها أو اقتراح تعديالت في شأنها ومن ثم فإننا في املعارضة ل

نجد بدا من رفضها جملة و تفصيال، فيكفي االطالع على األرقام التي تتضمنها مختلف الوثائق 

ليتبين أنه من غير املجدي محاولة تقديم تعديالت في بع  مضامين امليزانية مادامت الوثيقة 

ما برمتها غير مقبولة العتبارات متعددة ومالحظات مختلفة تجسد سوء التدبير وتؤكد ما قلناه و 

 سجلته تقارير لجن تفتيش وافتحاص التسيير اإلداري واملالي للجماعة:

 عدم صدقية األرقام سواء على مستوى املداخيل أو املصاريف. -

 عدم احترامها للتقنيات املعمول بها في إعداد امليزانيات. -



 

 

زارية خاصة عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية وكذا مضامين املذكرات والدوريات الو  -

ومع األسف الشديد فإن تقرير لجنة املالية الذي  2019أكتوبر  01بتاريخ   F3788الدورية عدد: 

كان من املفروض أن يتضمن بع  هذه املالحظات أو تقديم اقتراحات، فقد كان شكليا، وتناول 

املصاريف املشروع بكيفية سطحية مقتصرا على اإلشارة إلى الزيادة أو النقصان في بع  فصول 

دون املداخيل ودون أن يتناول أسباب هذه الزيادة أو النقصان، وال شك أن التدخالت السابقة 

 برزت بمزيد من التفصيل مجموعة من االختالالت .
 

 :بالنسبة للمداخيل -1

لم تحترم مبادئ وتقنيات إعداد امليزانيات الجماعية املنصوص عليها في القوانين و األنظمة  -

 2019أكتوبر  1بتاريخ  3788بها العمل ذات الصلة وكذا مضامين الدورية الوزارية عدد الجاري 

 .2020حول إعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 

تم نقلها بحذافرها لسنة  2019عدم صدقية توقعات املداخيل املقترحة ) نفس مقترحات سنة  -

الثالث سنوات األخيرة كمؤشر حقيقي الحتساب املداخيل دون األخذ بعين االعتبار معدل  2020

 (.33ما يسمى بقاعدة 

عدم األخذ بعين االعتبار القيام باملجهود الجبائي املطلوب لتحسين املداخيل املحققة            )  -

مليون  30مليون درهم إلى  27استمرار تراكم وتزايد الباقي استخالصه الذي انتقل من حوالي 

 (.2018و  2017ن درهم بي

انخفاض بع  املداخيل مما يطرح دور الرئاسة كجهاز تنفيذي وآمر بالصرف في تعبئة الوعاء  -

الجبائي سواء من حيث امللزمين أو ضبط الوعاء أو استخالص الرسوم والضرائب وتحسن 

 مردوديتها.

 

 

 
 

 :فيما يتعلق باملصاريف -2

تخفي  من بع  املصاريف وفقا ملا جاء في دورية غياب الترشيد من خالل الزيادة أو عدم ال -

السيد وزير الداخلية ) نفقات املستودع الجماعي، اإلنارة والكهرباء و املاء، املساحات 

 الخضراء.....(.



 

 

اللجوء إلى عقود الحراسة و صيانة الحدائق والطرقات دون مبرر في ظل وجود موظفين وأعوان  -

 هذه املهام بالوسائل الذاتية.ومواد الصيانة تمكن من القيام ب

مشكل استمرارية األحكام القضائية من خالل وثيقة البرمجة متعددة السنوات دون إعطاء  -

 تعليل لذلك.

 :نفقات التجهيز -3

غياب نظرة استشرافية من خالل البرمجة متعددة السنوات مليزانية التجهيز في ظل وجود  -

فوائ  منقولة مليزانية التجهيز والحسابات الخصوصية برنامج عمل الجماعة من جهة وتوفر 

 مليون درهم، من جهة أخرى، وشكرا. 100بمبلغ يفوق 

: أن تدخله سينصب حول بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي، حيث قال - 

 بع  األرقام الواردة بمشروع امليزانية.

واملتعلقة بمصاريف تنقل السادة املستشارين  15إلى السطر  12من السطر  10الباب : أوال

: ففي الحقيقة يجب ترشيد النفقات لألسباب التالية: إن الرئيس هو الوحيد والسيد الرئيس

 الذي ينتقل داخل و خارج اململكة دون أن تستفيد الجماعة من هذه السفريات.

ة و االحتفاالت املتعلقة بمصاريف األعياد الوطني 25إلى السطر  21: من السطر ثانيا

 ، كذلك يجب ترشيد هذه املصاريف ألن املداخيل ضعيفة وضعيفة جدا.الوطنية

 : املتعلق بمصاريف التوأمة 45إلى السطر  14: من السطر 10الباب  -

ال نالحظ السيد الرئيس أي وجود لتوأمة وال وقعا تنمويا على هذه املدينة، إذن يجب حذف هذه  

 املبالغ نهائيا.

: واملناظرات والتداريب املتعلق بتنظيم الندوات 68إلى السطر  61/ من السطر 10 الباب -

نظرا النعدام الندوات واملناظرات باملدينة يجب التقليص من املصاريف املخصصة لهذا الباب 

 من مشروع امليزانية.

 :املتعلق بلباس األعوان 38السطر  10الباب  -

ولكي يكون األعوان في مظهر الئق أقترح مضاعفة املبالغ املخصصة لذلك مما سينعكس على  

 جودة اللباس، واملالحظ أن األعوان ال يرغبون في ارتداء اللباس نظرا النعدام الجودة.

املتعلق بقطع الغيار واإلطارات املطاطية للسيارات و اآلليات:  42السطر  10الباب  -

درهم نالحظ أن أسطور العربات الذي تتوفر عليه الجماعة ال 500.000,00غ املخصصة له بمبل



 

 

تشتغل اآلن وبالتالي فال داعي لتخصيص هذا املبلغ  زال جديدا، وشاحنات شركة أوزون هي التي

 ما دام أن الجماعة ال تتوفر إال على شاحنتين.

ك بمشروع امليزانية : املبلغ املخصص لذلاملتعلق بشراء الصباغة 56السطر  10لباب ا -

درهم، نالحظ خالل هذا املجلس أن الشركات هي التي تفوت لها صفقة الصباغة  200.000,00

 وبالتالي فهذا املبلغ ال داعي لبرمجته ألن الجماعة ليست بحاجة إليه.

درهم، فهل  20.000,00: املبلغ املخصص لذلك هو املتعلق بشراء الجير 60السطر  10الباب  -

هذا يعني أننا سنرجع إلى سنوات الستينيات التي كانت تصبغ فيه املدينة القديمة بالجير ولذلك 

 فهذا املبلغ كثير.

: املتعلق بمستحقات استهالك الكهرباء ومستحقات استهالك املاء 92و  91السطر  10لباب ا -

لطاقية وذلك للتقليص من ففي الحقيقة أصبح من الضروري اللجوء إلى استعمال النجاعة ا

درهم واستهالك املاء املقدر ب  350.000,00حجم املبالغ املخصصة الستهالك الكهرباء املقدر ب 

 درهم. 350.000,00أيضا 

 : املتعلق برسوم املواصالت السلكية أي الهاتف 94السطر  10الباب  -

فسة بين شركات االتصال كنا دائما ننادي بأن تكون مستحقات الهاتف موضوع صفقة ألن املنا

 ستؤدي إلى خف  التكاليف.

 :املتعلق بمصاريف األرشيف 98السطر  10الباب  -

املبلغ هو صفر درهم مع العلم أن األرشيف ذو أهمية بالغة بالنسبة لجميع اإلدارات وهو يشكل 

 ذاكرتها، وشكرا.
 

: وقبل أن أقدم بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الحق شاكر العلوي، حيث قال -

مداخلتي املتواضعة، أقدم تحية للكفاءات واألطر اإلدارية بالجماعة الذين يبخسون اآلن حقهم 

والذين يبذلون مجهودات كبيرة جدا، ومن بين هذا املجهود إعداد امليزانية التي تتم منذ سنوات، 

 ونعتذر إن كنا قد أسأنا في حقكم هذا الصباح.

التي عرفت مناقشة أول ميزانية. فما  2015يتخيل إلي وكأننا في سنة ، 2020بالنسبة مليزانية 

والتي  2015نسمعه في هذا الصباح وكأننا نناقش أول ميزانية التي تمت في دورة للمجلس سنة 

اعتمدت خاللها كل الدوريات الوزارية، كما اعتمدت أيضا كل التوصيات الوزارية. ومن املؤسف 

، وأحترم بع  اإلخوان في املعارضة السابقة الذين 2019نية سنة جدا فقد تعمدت قراءة ميزا



 

 

لم تتغير مواقفهم و يحترمون على أفكارهم السابقة. أرجع بالتفصيل لكل كلمة قيلت من طرف 

اإلخوان، ونحاول اآلن تغييب البعد السياس ي إال أنني أستغرب أن البعد السياس ي حاضر) وفي 

رضوان الفرودي و املتدخل( فقال له أنت لست قضيتي، هذه اللحظة حدث لجاج بين السيد 

وقضيتي هي هذه املدينة وأنا ال أجيبك وال تستحق الجواب أحيانا. ثم قال بعد ذلك أسحب 

وأعتذر إن صدر مني ما يؤذيك أو يضرك، فأنا حينما ال أنظر إلى وجهة السيد الرئيس فهذا ال 

 .يعني أنني أوجه لك الكالم، فنحن نبقى إخوانا

أقول حينما نتكلم فإننا نحاول إبعاد البعد السياس ي، حتى ال أقول السياسوي، فاألرقام تتكلم 

وحسب قراءتي املتواضعة ال يمكن  2020و  2019وال تكذب، هناك أشياء تغيرت ما بين ميزانية 

صد أال تتضمن امليزانية الزيادة الخاصة باملوظفين، فهذا املعطى هو الذي تغير، فهل كان الق

؟ وهذا لكي نتعرف بالضبط على املواقف املوجودة 2019و  2020إيجابيا حينما تشابهت ميزانية 

هنا، فباإلضافة إلى هذا املعطى هناك نقص في أمور أخرى فإذا كان مشروع امليزانية لم يعتمد في 

ن تتم إعداده على الدوريات الوزارية الثالث وكذا على التوصيات يجب أن نقول. وهنا أتمنى أ

كانت ميزانية باطلة ونقول السياسة حاضرة  2015، بأن ميزانية سنة 2020املوافقة على ميزانية 

 اآلن، وشكرا.
 

: أن تدخالت اإلخوان أثارت مجموعة من بعد ذلك تناول السيد الرئيس الكلمة حيث قال -

يث عن صدقية املالحظات، أغلبها جاءت عمومية و لم تأت بمقترحات أو أية تفاصيل، تم الحد

 املداخيل، فأين يتجلى ذلك؟ ليس هناك ش يء واضح بخصوص ذلك والذي يمكننا الجواب عنه.

بالنسبة للمالحظة التي همت املحروقات وقطاع الغيار، هذه املالحظة تثار في كل مرة والجميع  -

ت يعرف أن الجماعة لم تسلم جميع املعدات لفائدة شركة النظافة حيث أن الجماعة احتفظ

بأسطول آلياتها وعرباتها وعمال الجماعة و بالتالي فلم تسلم لها أي ش يء وبالتالي فاآلليات التي 

 كانت تستعمل في السابق فال زالت تستعمل إلى حد اآلن ولم يطرأ عليها أي تغيير.   

مليون سنتيم، فالكل يعلم أن هذا املبلغ ال يصرف كله  60املبلغ املخصص للمحروقات واملقدر ب 

على املحروقات ال خالل هذا املجلس وال خالل املجلس السابق، حيث يكون األداء بواسطة " 

vignette  يحول مليون سنتيم واملبلغ املتبقي  40" وبالتالي فمصاريف استهالك املحروقات ال تتجاوز

إلى السنة املالية املوالية وهذا ينطبق أيضا على قطاع الغيار والتفاصيل املتعلقة بذلك تقدم خالل 

دورة شهر فبراير من السنة. واملالحظ أن مجموعة من املداخالت خلطت بين ما هو مخصص 



 

 

قاد دورة وبمناسبة انع 2020للمناقشة خالل دورة أكتوبر ودورة فبراير . فنحن نتكلم عن ميزانية 

 املصاريف التي تمت خالل السنة. نقوم بعملية تقييمفبراير فإننا 

هناك من يقول بأن مصاريف استهالكها قد عرفت ففأنا أستغرب  ،بالنسبة لإلنارة العمومية -

نقصانا وهناك من يقول عكس ذلك.وأالحظ أن فاتورة استهالك اإلنارة العمومية تناقصت بمبلغ 

تيم،وعلى الرغم من ذلك نحاول إدخال زينيليك في هذا األمر،فما دخل مليون سن 130يقدر ب 

مصباح إنارة  460زينيليك في هذا املوضوع؟ فعدد املصابيح التي كلفت بها شركة زينيليك تبلغ فقط 

آالف مصباح لإلنارة العمومية.وأبشركم بأنه حسب  7في حين أن املدينة تتوفر على أزيد من 

مصباحا التي أنجزت أشغالها  460عليها فإن تلك املصابيح البالغ عددها املؤشرات التي نتوفر 

الشركة املذكورة بشارع محمد الخامس وشارع املسيرة وشارع لحسن ليوس ي أو طريق املنزل 

 مليون سنتيم عن كل سنة. 40ستمكننا من توفير مبلغ يقدر ب 

التي جاءت في تدخل أحد  اإلخوان.إنني أتفاجأ لقول هذا   .AT.Vبالنسبة النخفاض قيمة  -

األمر،فالقيمة املالية للضريبة على القيمة املضافة لم يطرأ عليها أي تغيير وظلت ثابتة ملا يزيد عن 

 سنوات. 10

فالجماعة تتوصل من صندوق التجهيز الجماعي بقيمتها  ،بالنسبة للفوائد على القروض-

ساس تتم برمجة الفوائد على القروض بامليزانية وبالتالي فالجماعة ال تتدخل في املالية،وعلى هذا األ 

 هذه العملية.

أحد اإلخوان أراد أن ينفي السياسوية على املوقف،فالسياسوية تعتبر موقفا،إذ ال يمكن نفيه بأي -

 حال من األحوال،والواقع يشهد على ذلك.

ذلك ما يتعلق بمصاريف التنقل،وهنا ال أدري هناك بع  األمور التي مست بع  الفصول مثال -

موجود لدينا.ويمكنكم مقارنة ذلك مع  هل هناك تقشف أو ترشيد لهذه املصاريف كما هو

عجزا  2018مصاريف التنقل بجماعات أخرى.وكما تعلمون،فحينما سجلت ميزانية سنة 

ة شملت أيضا مجموعة ماليا،اتخذنا على إثر ذلك مبادرة فأنقصنا مصاريف التنقل،وهذه العملي

 من األبواب.

ننقص منه،فقد كنا  بالنسبة للباس األعوان،فهو محدد بالقانون إذ ال يمكننا الزيادة في ذلك أو-

نبرمج اعتمادا ماليا كبيرا إنما ذلك ما تفرزه الصفقة،ألن هذا املعطى محدد بالقانون فكل واحد من 

خالل السنة.فهناك أشياء يتسلمها عامل النظافة  العمال يتوفر على عدد من األلبسة التي يتسلمها



 

 

كل سنة وأخرى يتسلمها خالل السنة وسنة أخرى ال يتسلمها،فهذا األمر محدد بالقانون وال 

 نتدخل فيه.

بالنسبة للصباغة فهي ال تطال فقط الشوارع،والصفقة التي تتم في هذا املجال فهي تهم دائما -

ملخصصة ال تسمح بأكثر من ذلك)شارع محمد الخامس وشارع الشوارع الرئيسية ألن امليزانية ا

.وتبقى لنا ممرات الراجلين ( محمد السادس وشارع املسيرة الخضراء،وإذا سمحت اإلمكانيات بذلك

املتواجدة أمام املدارس املتواجدة باألحياء.فصباغة هذه األماكن ننجزها بوسائلنا الذاتية )صباغة 

اغة ممرات الراجلين مفروضة قانونيا وهي تحقق هدف يتمثل في البلدية وعمال الجماعة(،فصب

 حماية أوالدنا الصغار عند خروجهم من املدارس.

بالنسبة للجير،فهو يتم في إطار التعاون مع الوداديات خاصة املتواجدة باملدينة القديمة ،حيث -

 2لشراء مادة الجير هو تقوم هذه األخيرة بتنقية أحياء املدينة القديمة،وأقل ما يمكن تخصيصه 

 مليون سنتيم.
 

،حيث أشار إلى أنه لم يكن بوده أخذ الكلمة ألن بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد زكرياء ونزار -

اإلخوان تدخلوا بما فيه الكفاية على العموم،إنما جواب السيد الرئيس على املالحظات التي أثارها 

اإلجابة تحمل مجموعة من املغالطات أن يظهر لي اإلخوان يفتح الشهية ألخذ الكلمة من جديد،إذ 

 وال أدري هل هي مقصودة أم أنها من أجل التوهيم بأنه تمت اإلجابة.

امليزانية املعروضة علينا،فعلى العموم فهي تتكون من شقين:املداخيل واملصاريف،واملالحظ من 

نمية للمداخيل.فقد سبق نالحظ أن هناك تال ليس هناك اجتهاد كبير،حيث فخالل هذه امليزانية 

( ومجموعة أخرى التي تتطلب أن t.n.bأن تكلمنا كثيرا عن الضريبة املفروضة على األراض ي العارية)

إيجابي على امليزانية.وبالتالي ومن خالل هذه امليزانية  بشكلتكون موضوع اجتهاد لكي ينعكس ذلك 

لكي نتمكن من برمجتها في مشاريع تعود ال يظهر أي تغيير طرأ عليها ولذلك يتعين تنمية املداخيل 

 بالنفع على املدينة.

 بالنسبة للنفقات،فجميع تدخالت اإلخوان تصب في نفس االتجاه،حيث غياب ترشيد النفقات. -

عندما نتكلم عن تفويت قطاع النظافة،فاإلخوان يتكلمون عن عدم انعكاس تفويت قطاع -

انخفاض ميزانية الوقود،وكذا بالنسبة لقطاع  النظافة على املصاريف.إذ ال يظهر ذلك بخصوص

مليون سنتيم لهذا القطاع،وأن هذا املبلغ ال يصرف كله حيث يتم  60الغيار.تتحدثون عن برمجة 



 

 

مليون سنتيم  30برمجة املصاريف املتبقية بميزانية السنة املوالية.ولذلك علينا أن نبرمج فقط 

 جها كل سنة مالية.مليون سنتيم التي نبرم 60لهذا القطاع عوض 

وال تظهر أي رائحة لترشيد  ا.بالنسبة لباقي املصاريف نالحظ ارتفاعا مهوال بشأنه-

ألف درهم.إذا قسمنا هذا املبلغ على شهور  250,00النفقات،مصاريف الهاتف تقدر ب

الهاتف النقال،وهذا رقم  عنمليون سنتيم  2السنة؟،سنجد أن الجماعة تؤدي شهريا أكثر من 

 لعملية املنافسة في هذا الشأن. نلتجئرة الهاتف قد انخفضت بشكل كبير.كما أننا ال يألن تسعمهول 

 التنقل بدوره في ارتفاع. -

اإلنارة التي أثارها اإلخوان ال نلمس أن هناك انخفاض في أداء فاتورتها،ولو أنكم تكلمتم عن  -

 .LEDالتفويت لشركات واللجوء إلى استعمال مصابيح 

أيضا ارتفاعا مهوال ملصاريف تفويت الخدمات لفائدة الشركات،ففي املرة األولى خصص نسجل  -

أما اآلن فاملبلغ املخصص لهذا القطاع يصل ، مليون سنتيم لفائدة شركة الحراسة 35أو  30مبلغ 

وال أدري هل أن مرافق الجماعة تضاعفت بثالث مرات، فلماذا ، سنتيممليون  90أو  100إلى 

مليون  90مليون سنتيم إلى  30املبلغ الحالي بهذه الطريقة؟ إذ انتقل املبلغ من أكثر من  الزيادة في

 سنتيم.

نسجل كذلك ارتفاع مصاريف تهيئة املساحات الخضراء تكلمتم عن أن املعدات لم يتم تفويتها إلى  

لي يجب أن وبالتا، إال أن العمل الذي كان ينجز لم يعد ينجز بالفعل هذا لم يحصل، شركة أوزون 

 يكون هناك انخفاض في مصاريف امليزانية.
 

،حيث أكد أنه عندما نريد إعداد مشروع امليزانية يجب بعده تدخل السيد عبد الناصر القشابي -

 استحضار مبدأين أساسيين ويتجليان فيما يلي:

 ترشيد النفقات -

 تقوية املداخيل-

ضة علينا.وقد وافيتنا بوثيقة تفيد التدبير املالي و املعر فهذين املبدأين ال نلمسهما في مشروع امليزانية 

أشهر من التسيير املالي.ويظهر من خاللها أن هناك  9. ولذلك فهي تمثل 2019شتنبر  30إلى حدود 

وباإلضافة إلى ذلك فإننا نعرف . وقد كنا نتوقع هذا التراجع تراجع في مداخيل الجماعة.

ضليل.إذ سيتم خالل الثالثة أشهر األخيرة من السنة مسبباته.وبالتالي فهناك نوع من الت



 

 

من املداخيل السنوية،الش يء الذي لم يتم تحقيقه طيلة  %80تسجيل مداخيل بنسبة 2019املالية

 وهذا ما تشير إليه الوثيقة. 2019تسعة أشهر األولى من السنة املالية 

،  وظفين الذين سيتم ترقيتهمفأول مل أثار انتباهي هو ارتفاع نسبة امل ،بالنسبة للمصاريف-

الرفع من تعويضات املوظفين املتعلقة بالترقيات إلى سنة  يتم تركالسؤال املطروح،ملاذا 

؟،فقد كان على السيد الرئيس معالجة ترقية املوظفين التي تتم كل سنة وأخرى من درجة إلى 2020

فهذه هي إلي .بالنسبة 2020درجة في كل ميزانية وال يجب ترك هذه الوضعية تتراكم إلى سنة 

فالدولة تعالج ترقيات  السياسة التي نتكلم عنها.وهذه العملية تشكل ثقال على ميزانية الجماعة.

 املوظفين عبر دفعات.

يس لوحده هو الذي يتنقل دون هناك ارتفاع للمصاريف املتعلقة بالتنقل.الرئ ،من جهة أخر،  -

 ملتعلقة بهذا املجال فهي مبالغ فيها.ولذلك فاملصاريف ا وهذا املعطى معروف سواه

تغييرا في مصاريفها  نلمس فإننا ال ،وقطع الغيار  vignette بالنسبة ملصاريف املحروقات-

 .2020بمشروع ميزانية 

كما تعرفون السيد الرئيس، فعندما فوتنا قطاع النظافة كان لدينا الرهان بأن مصاريف 

وبالتالي فهذا ، األمر بالنسبة ملصاريف مجاالت أخرى املحروقات ستتقلص بشكل ملحوظ وكذا 

 األمر لم نلمسه.حيث نالحظ أن مشروع امليزانية الحالي يشير إلى نفس األرقام.

تقولون بأن فاتورة استهالك  2020فالرقم الزال هو نفسه بمشروع ميزانية  بالنسبة للكهرباء -

تعلقة ببع  شوارع املدينة نالتها شركة الكهرباء مرتفعة.نعلم أن صفقة اإلنارة العمومية امل

ت ومكتب للدراسا وقد سمعنا خالل جلسات دورة أكتوبر املاضية أن شركة أملانية، زينيليك.

التي تم تركيبها ستؤدي إلى خف  فاتورة استهالك اإلنارة العمومية.فهذا  صابيحامليؤكدون على أن 

أرض الواقع وليس في الوثائق.فاألرقام االنخفاض في فاتورة االستهالك يجب أن نلمسه على 

نسجل أي ربح مادي  لنكنا  وإذا .2019هي نفسها املدرجة بميزانية  2020املطروحة بمشروع ميزانية 

يمكننا التخلي عن شركة أوزون، ونعود إلى الحالة األولى التي كان عليها قطاع النظافة قبل تفويته 

 إلى شركة أوزون.

وبالتالي فالتغيير يجب  .2019مقارنة بميزانية  2020تغيير بمشروع ميزانية  أينلمس  بالنسبة إلي ال -

يكون ملموسا.وأؤكد لإلخوان أنه خالل دورة فبراير املخصصة للحساب اإلداري ستظهر لنا  أن

الحصيلة املالية للسنة بأكملها.وهي ستزكي الكالم الذي تقدم به اإلخوان.إذن بالنسبة إلي أزكي 



 

 

 و ذهب إليه اإلخوان،وهذا يلمس من خالل الواقع. وهذا ليس فيه الجانب السياس ي.الطرح الذي 

 منذ أربع سنوات ونحن نقول بغياب الترشيد املالي بامليزانية.

مليون سنتيم املشار إليها بفصل  5مصاريف امللتقى الثقافي الذي كنا ننظمه كانت في حدود 

 25ا اآلن فتنظيم املهرجان الثقافي يكلف الجماعة امليزانية،مع حضور نوعي،فهذا هو الترشيد.أم

مليون سنتيم وبدون نتيجة.فعوض أن نعمل على تنمية العقول أصبحنا ننمي البطون.فميزانية 

امللتقى تصرف في األكل حيث نالحظ أن جميع مموني الحفالت باملدينة كلهم يشتغلون خالل 

 امللتقى.وبالتالي فهذا يعتبر تبذيرا.وشكرا.
 

 :ىاألول ملداخلتيتكملة  هاته:أن مداخلتي عد ذلك تدخل السيد محمد ليكاتي حيث قالب -

،نطلب من السيد الرئيس أن املتعلق بإعانة ملؤسسات أخر، اجتماعية 14السطر  10الباب  - 

مليون سنتيم.ويظهر لي  50يشرح لنا ماهي هذه املؤسسات األخرى املخصص لها بمشروع امليزانية 

امليزانية أن بع  الخانات توجد بها مسائل غير مفهومة.وهذا حتى يتمكن الرئيس  من خالل هذه

 من تحويلها مرة أخرى.ألن القانون يسمح له بأن يحولها دون الرجوع إلى املجلس.

)شراء األشجار واألغراس(،)شراء البذور واألزهار للمغارس 11،12،13،السطر20الباب - 

مليون  50(،مع العلم أن خانة أخرى بمشروع امليزانية خصص بها مبلغ واملشاتل(،)شراء األسمدة

مليون  50نتوفر السيد الرئيس على هكتارات كثيرة.فمبلغ  لصيانة املناطق الخضراء.إننا السنتيم 

 مليون سنتيم لشراء البذور. 19سنتيم سيكون كافيا دونما الحاجة إلى صرف 

ير الخدمات التي تسديها نظ لفائدة الشركات الخاصة ،املتعلق بدفعات63السطر  40لباب ا-   

 .14000.000,00درهم عوض 16000.000,00 أصبحت املبالغ املخصصة لذلك.الترابية للجماعات

مليون سنتيم وال  200ولذلك نالحظ زيادة تقدر ب  شركة الحراسة هي نفسها. أوزون هي أوزون،

رجان حب امللوك.فهذه العملية تعتبر غير قانونية ندري ملاذا؟فربما أنه سيتم اقتراحها لتمويل مه

ألن ذلك املبلغ يندرج في إطار الخدمات وليس في تسيير الحفالت وبالتالي ال يجب أن نخطىء السيد 

 الرئيس.

 وختاما فهذه امليزانية غير منطقية ومضخمة بأكثر من مليار سنتيم وال تستحق املوافقة عليها.

 وشكرا.
 

كن سأتدخل ولكن في الحقيقة لم أ :الكلمة للسيد امحمد ازملاض حيث قالبعد ذلك أعطيت  -

 ونحن لم نرد الدخول في الجزئيات. أنها مداخالت عمومية،بمداخالت اإلخوان  تعقيبكم على



 

 

قراءة أولى وثانية  ،وبصريح العبارة السيد الرئيس فلما توصلت بهذه امليزانية وقمت بقراءتها

من القانون  187ة للتعديل وذلك لتفادي رفضها طبقا ملقتضيات املادة وثالثة،وجدتها غير قابل

التنظيمي املتعلق بالجماعات.وبروح املسؤولية واملعارضة البناءة سأتطرق إلى بع  اإلشارات 

 بعجالة وبتركيز.

 مجموع املداخيل التي أشرتم إليها تساوي مجموع النفقات.

 12شهرا نحصل على مبلغ  12على هذا املبلغ ثم تضرب في مقسومة  33عدم اعتماد القاعدة :  أوال -

فلما نتكلم عن الفائ  الخام فهو غير حقيقي، موجه أوال ألداء رأس املال ، مليون درهم وغير ذلك

 وهي ميزانية التسيير. 3.161.300,00القروض التي تقدر ب

 عدم تعبئة الفائ  لتمويل التجهيز. -

 ددة السنوات وهي شكلية.مالحظة أخرى، وجود برمجة متع -

مؤشرات كآلية للمجلس في مراقبة  غياب مشروع األهداف وهي املالحظة التي سبق أن آثرناها.و-

 التسيير.

أشكر أطر الجماعة على تعاونها من أجل تنزيل مشروع هذه امليزانية،إال أن املالحظة بخصوص ذلك 

التبويب املعتمد من طرف وزارة " ليست هي نفس  Nomenclatureتتجلى في التبويب"  

الداخلية.وهذا لكي يراجع اإلخوان شيئا ما التبويب،وهذا لتفادي املالحظات من طرف الهيآت 

 .        .الرقابية وقسم الجماعات الترابية بالعمالة

وملا نأتي لتقديرات دفعات الشركات،فمن خالل البيان الذي توصلنا به بداية من عقد جمع 

 درهم. 12.350.789,45صلبة إلى عقد صيانة الطرقات،الكلفة اإلجمالية لذلك تقدر بالنفايات ال

مليون درهم.وهنا أضع السؤال حول الفرق الواضح  16واملقترح الذي تقدمتم به السيد الرئيس هو 

 وعلى السيد الرئيس إعطاء توضيحات حول ذلك الفرق. بين الرقمين،

فاملالحظ هو  من وزارة الداخلية املتعلقة بالنفقات اإلجبارية. ومن خالل املذكرة التوجيهية الواردة

عدم برمجة دفعات لفائدة الجمعية املغربية لرؤساء املجالس،إذ تعتبر نفقة إجبارية،علما أن 

رئيس مجالس الجماعات الترابية املغربي حظي مؤخرا بمنصب رئاسة منظمة املدن والحكومات 

 هذا الحدث شرفا كبيرا. املتحدة .وقد شكل بالنسبة إلينا

كذلك استمرار برمجة األحكام القضائية، ونحن نريد فقط توضيحا حول ذلك في أفق  -

 (.2022-2021سنة)



 

 

.فهي تتضمن 2019نالحظ أنها لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بميزانية سنة : بالنسبة للمداخيل -

 نفس املقترحات بجميع الفصول ونفس املجموع العام.

 .ة توقعات املداخيلصدقي -

 غياب املجهود الجبائي من خالل تعبئة املوارد املحلية. -

ومن خالل  مليون درهم.فقد كنت أستمع إلى تدخالتكم 30مشكل الباقي استخالصه املتمثل في  -

إنما املالحظ أن هذا اإلرث هو في ارتفاع حيث بلغ  املحاضر القديمة تقولون دائما بأن ذلك هو إرث

 مليون درهم. 30اآلن 

.فقد تطرق 2019مليون درهم سنة  7كذلك ما يتعلق بمدفوع الجزء الثاني من امليزانية املتمثلة في  -

 اإلخوان لهذا املشكل واملتعلق بترحيل االعتمادات.

وأتكلم هنا بكل صدق.فقد حاولنا ما أمكن إدخال تعديالت على مشروع هذه  أختم السيد الرئيس،

ا عن فعل ذلك ألنها غير واضحة، وغير قابلة للتعديل.واعتبارا لذلك امليزانية.إنما عجزن

سنرفضها.وهذا الرف  هو الذي جاء في التدخالت األولى لإلخوان.وهو معلل وتسهيال لعمل الكاتب 

العام واإلدارة املكلفة بإعداد املحاضر حرصنا على أن تكون تدخالت اإلخوان مكتوبة وسنسلم 

  أخرى نسلمها للسلطة املحلية. وذلك إلثبات تعليالتنا.وشكرا. نسخة منها إليكم ونسخة
 

لدي مداخلة بسيطة  :بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد العزيز التقي العلوي حيث قال -

 جدا وتتجلى فيما يلي:

وبعد أن يقوم بمقارنة بسيطة بين  ،2020ومشروع ميزانية  2019من وضع بين يديه ميزانية 

تمت املصادقة عليها.  2019مع العلم أن ميزانية سنة  سيجد تشابها كبيرا بين امليزانيتين. امليزانيتين

 ،بأنها كذا إلخ.2019وهي شبه مطابقة مليزانية   2020في حين ننعت مشروع امليزانية لسنة

ع املالحظ أن تعديالت بسيطة طالت هذه امليزانية،فاألمر يتعلق بالترقيات ألن هذا املعطى يستجد م

 إلخ. األكريةكل سنة مالية،وبع  

( سيارات 6فحسب علمي فقد تم تعزيز أسطول السيارات بستة) ،بالنسبة ملسألة املحروقات-

 ستهالك مزيد من الوقود. ال أخرى،وهذا يعني أن هناك مدعاة 

ت هو أننا كنا ندافع على مجموعة من األرقام وامليزانيا ي يطرحه العام والخاصذإال أن السؤال ال

قمنا نحن بإعدادها،فأصبحنا اآلن ننتقدها بهذا الشكل.فهذا سؤال يطرحه العام والخاص،وأريد 

 أن أفهم نوعا ما هذا الوضع.مسألة أخرى نحن نتفاعل مع امليزانية ونوضح للرأي العام هذا األمر،



 

 

نقوم  وببساطة ألن القاعة ال يتواجد بها فقط املستشارين،بل يتواجد بها أيضا الرأي العام.

 وهذا ببساطة شديدة. بتوضيح األمور للرأي العام،

 فطلب من املتدخل أن يلتزم في تدخله بامليزانية. هنا تدخل السيد الرئيس -
 

 أنه يتكلم عن امليزانية، ثم طلب السيد الرئيس من املتدخل أال يعقب على أي أحد. أفاد املتدخل -

أنه ال يعقب على أي أحد، ثم استأنف قائال : العلوي  وردا على ذلك أفاد السيد عبد العزيز التقي -

 إنني أتفاعل مع امليزانية.

ذكر ذلك خالل هذا املجمع لكي نقول أن تم ومن الجيد أن  ،مسألة تخصيص ميزانية لألرشيف -

 للجنة اوكذا هذه املدينة.وبصفتي رئيس مجموعة من الناس فرطوا في أرشيف هذه البلدية،

فقد  ت مع مجموعة من اإلخوان املوظفين ترتيب وتنظيم أرشيف هذه البلدية.فقد حاول الثقافية،

 صدمنا ألننا لم نجد أرشيفا.وهنا يطرح السؤال على الناس الذين تعاقبوا على تسيير هذه الجماعة

 وشكرا.، فكل من يقوم ببحث إال ويأخذ معه األرشيف كامال أين هو أرشيف الجماعة؟
 

 2019تفهم عملية تشابه ميزانية  :حتى ال ان حيضر،حيث قالبعد ذلك تدخل السيد حس -

ألن امليزانية  بشكل إيجابي،فإننا ننظر إليها من وجهة نظرنا في املعارضة بأنها سلبية، 2020 وميزانية

 2019تتحرك وليس فيها استشراف وال تتقدم،فإننا ننظر إليها بكونها سلبية.ألن ميزانية سنة  التي ال

إذن كيف نبني األمور على معطيات بالنسبة مليزانية  من مداخيلها.  %25لم نستطع تحقيق ولو  

وهنا  .نحن نقول بالزيادة في امليزانيات ونعتمد الترشيد.2020نضع توقعات مليزانية و  ثالثة أشهر،

ثم استأنف قائال:إن القول بأن ميزانية ، أنه ال يجيب أي أحد بل يتكلم عن امليزانية أفاد املتدخل

املداخيل  فهي تعتبر نقطة سلبية.امليزانية تتكون من شقين: ،2019تشبه ميزانية سنة 2020

ذلك جانبا  فهي غير إيجابية ونعتبر2019نسخة من ميزانية  2020واملصاريف،فعندما نجد ميزانية 

إلى حدود نهاية شهر  100%بنسبة  2019سلبيا،فلو تحققت املداخيل املقترحة بميزانية 

شتنبر،لكان هذا املعطى جيدا.إنما املالحظ أن هناك فرق يتجلى في ستة أشهر من املداخيل،وبالتالي 

قيمة ألف درهم إلى مليون درهم.وكذا الرفع من  400,00كيف تشرحون الرفع من املداخيل من

خالل ميزانية  25%مليون درهم.في حين أننا لم نستطع استخالص حتى نسبة  9األكرية وبلوغ 

فإذا كنا نبني األمور على أمور صحيحة علينا أن ننقص ، ،وهنا أقول لكم بأن هناك اختالالت2019

 منها ونعدها وفق إمكانياتها،وليس االعتماد على أرقام وهمية.



 

 

نخلط بين دورة أكتوبر ودورة فبراير،ألن األرقام  جاء في تدخلكم فنحن الإننا السيد الرئيس وكما 

متداولة بامليزانية ومن حقنا مناقشتها،فاألرقام التي أشار إليها اإلخوان في تدخالتهم فهي لم تأت من 

ي  فاألرقام واردة بامليزانية،وبالتالي فنحن ال نخلط بين الدورات،فهذه غالعبث أو في  من ال

ة ترهن مستقبل االستثمار باملدينة،ونحن نرى أن بها اختالالت،وباإلضافة إلى ذلك فعندما الدور 

 % 25نتكلم عن املصاريف،فلماذا سنظل نصرف دون تحقيق مداخيل،فنحن لم نستخلص بعد 

من ذلك نقول بأننا سنقوم باستثمارات الرغم من املداخيل والسنة قد انتهت،وعلى 

ك بأن هناك عجز،فامليزانيات السابقة لم تسجل أي  فائ ،فلما كانت باملدينة.والدليل على ذل

مليار سنتيم.أما اآلن ففائ  امليزانية ال يتعدى  2امليزانية تنفق بترشيد،كان فائ  امليزانية يسجل 

 وشكرا.، يمكن تحقيق استثمار بهذه املدينة مليون سنتيم،وبالتالي ال 200
 

موجود بهذه هو أعتذر عن رفع صوتي لكل من  :حيث قال بعده تدخل السيد رضوان الفرودي -

السياس ي هو الذي يؤدي بنا إلى هذا  االنفعالالقاعة وال نحبذ وقوع هذه املمارسات،وإنما 

 الش يء،وأتأسف لكامل الحضور كوني رفعت صوتي.وشكرا جزيال لكم.
 

مستقبلية،فإننا نبني ذلك على وبعد ذلك أفاد أننا عندما نتكلم عن امليزانية ونحاول وضع توقعات 

كل ما يمكن تحقيقه،وكما جاء في تدخالت  2019ما سبق،ومتى يمكننا القول بأننا حققنا بميزانية 

 اإلخوان الذين عبروا عن ذلك بعبارة تقنية تكمن في صدقية املداخيل.

ذا ال يعني أن وه ،فهل تم القيام بمجهود كبير لتنمية تلك املداخيل،2019بالنسبة ملداخيل سنة  -

بحث على مداخيل جديدة،وإنما فقط املجهود يجب أن ينصب على ال هوتنمية املداخيل 

وهنا  .2019املكتسبات التي نتوفر عليها،واملالحظ عدم بذل أي مجهود بخصوص مداخيل سنة 

قال بفتح قوس للتصحيح،وهذا موجه إليكم السيد الرئيس حتى ال يقول أحد أني أرد عليه،)تحية 

 2020الية ألطر الجماعة على األعمال التي يقومون بها،ويمكن القول ملا تكلم إخواننا عن ميزانية ع

بأنها ليست مهنية فأطر الجماعة مجبرون على وضع مقارنة بين املداخيل واملصاريف،ويقومون 

 بالرفع من قيمة بع  املواد ليكون هناك توافق،ومرة أخرى أقدم الشكر لهم.(.

والذي يهم أكبر مداخيل للجماعة،واملتعلق بمجال الشؤون  40لمداخيل الباب بالنسبة ل -

االقتصادية،فإذا قمنا بقراءة بسيطة سنجد أن الضريبة املفروضة على محالت بيع املشروبات 

 .%28والتي تشكل مداخيل كبيرة بالنسبة مليزانية الجماعة قد حصل بها نقص بأكثر من 



 

 

،فهذه املعطيات % 29 نسجل نقصا بنسبة " Patenteالضريبة على التجارة"     ،17،10،40الباب -

 .تندرج في إطار تحصيل مداخيل مكتسبة

 .%20نسجل نقصا كبيرا بلغ نسبة  بالنسبة للرسم املنهي، -
 

 هذا النقص املسجل مقارنة بماذا؟ : هنا تدخل السيد الرئيس فقال -
 

السنوات السابقة،فما نتوفر بأن هذا النقص املسجل هو مقارنة  :أفاد السيد رضوان الفرودي-

 عليه:

 شتنبر. 30إلى غاية 2017بيان املداخيل لسنة  -  

 شتنبر. 30إلى غاية  2018بيان املداخيل لسنة  -    

 شتنبر،دون احتساب الثالثة أشهر األخيرة من السنة. 30إلى غاية  2019بيان املداخيل لسنة -   

 2018 و2017 ال أننا سنتمكن من تحصيل مداخيل الثالثة أشهر األخيرة لسنوات ولنفرض جد

 سنظل نسجل دائما نقصا في املداخيل.

 نسجل نقصا كذلك فيما يتعلق بالواجبات املقبوضة في األسواق وساحات البيع العمومية. -

 نسجل نقصا أيضا في واجبات أسواق البهائم. -

 والدخول إلى األسواق األسبوعية.نسجل نقصا أيضا في الوقوف  -

وبالتالي فالنقص في املداخيل يشمل كل ش يء،واالرتفاع الوحيد املسجل يتمثل في منتوج كراء 

محالت تجارية أو مخصصة ملزاولة نشاط منهي.أعتقد أن الرقم املالي لهذا املنتوج ارتفعت بشكل 

ق ونشكره على ذلك،وهو يظهر بجالء كبير وهو يتعلق باملركب التجاري،وهذا إنتاج للمجلس الساب

 املسؤولون السابقون من أجل تنمية املداخيل.بها  كان يفكر الكيفية التي 

 . %19منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف األكرية بدوره سجل نقصا بلغت نسبته -

فهذا الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية -

 نقصا كبيرا. بدورهعرف 

الرسم املفروض على فحص لحوم الذبح االستثنائي،فهذا الرسم بدوره عرف تراجعا كبيرا،وكذلك  -

الشأن بالنسبة لرسوم التبريد،وكذا الرسم املفروض على النقل العمومي للمسافرين،هذا على 

نتصل بمستغلي رخص  الرغم من تزايد رخص نقل املسافرين.وال أدري هل ذلك يرجع إلى أننا ال

النقل من أجل تشجيعهم على األداء؟، وباإلضافة إلى ذلك سجل الرسم املفروض على كراء شغل 

 امللك العام نقصا كبيرا، رغم أن الساحات كلها محتلة وتعرف رواجا تجاريا.



 

 

ن هذا الجماعة انطالقا م على ميزانيةيمكن القول أن مجموع املبالغ املالية التي فوتت  ، وإجماال

درهم،فهذا املبلغ املالي لم تستطع الجماعة تحصيله  1.900.000,00الباب من امليزانية تقدر ب 

 وشكرا. واملتعلق بمجال الشؤون االقتصادية.
 

قبل أن أتطرق إلى مناقشة  :بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة حيث قال -

،األعوان يقولون بأنهم لم 2018امليزانية،أريدك أن تعطيني جوابا شافيا حول لباس األعوان لسنة

وبالتالي  يقول بأن هذه الصفقة قد تمت وقد استفادوا،   ’percepteur‘يتوصلوا باللباس،الخازن 

 نريد أن تقدم لنا جوابا شافيا بخصوص هذه النقطة.
 

،أن ما تقدم به السيد فؤاد بوشامة فهو خارج عن جدول ذلك أفاد السيد الرئيس ردا على-

 األعمال،وأن املناقشة تتعلق بامليزانية.
 

إلى مظاهر التبذير امللحوظة  :حيث أشار ،استأنف بعد ذلك السيد فؤاد بوشامة تدخله -

 20ة والتي تقدر تقريبا ب،فهي تتجلى في مصاريف التنقل داخل وخارج اململك2020بامليزانية لسنة 

 مليون سنتيم،فهذا كثير.

 مليون سنتيم. 20مصاريف اإلقامة واإلطعام تقدر كذلك ب  -
 

بأنك قمت بعملية جمع لجميع املصاريف املتعلقة  :فقال للمتدخل ،تدخل السيد الرئيس -

باملوظفين والرئيس والنواب واملواطنين.ثم طلب منه قول األرقام الحقيقية لكي يتمكن الناس من 

 فهم ذلك.
 

حيث أشار إلى مصاريف تنقل الرئيس  ،استأنف مرة ثانية السيد فؤاد بوشامة تدخله -

 درهم. 30.000,00حة تقدر ب واملستشارين بالخارج االعتمادات املفتو 
 

هل يوجد رئيس لجماعة باململكة املغربية تقدر مصاريف تنقله  :تدخل السيد الرئيس حيث قال -

 مليون سنتيم؟ 3ب 

أنا ال أقول لك ال،إنما هذه السفريات الكثيرة فهي  :استأنف السيد فؤاد بوشامة تدخله قائال-

 بدون مردودية.
 

 .أين هي هذه السفريات؟ بالسؤال التالي إلى املتدخل: الرئيس وردا على ذلك توجه السيد -
 

إلى السفريات التي تمت إلى بالد تونس وفرنسا وإيطاليا  أشار السيد فؤاد بوشامة في رده على ذلك -

 ونحن نعرف من ذهب. وإسبانيا وآخر زيارة كانت إلى مدينة غرناطة،



 

 

 

لك الزيارة تكلفت بها الجمعية املغربية للمدن أن مصاريف ت :ردا على ذلك أكد السيد الرئيس -

 اإليكولوجية،ونحن لم نصرف عن تلك الزيارة أي مبلغ مالي.
 

طلب توضيحا حول كراء األراض ي التي تكلف خزينة ف استأنف السيد فؤاد بوشامة تدخله -

فما هي هذه األراض ي املكتراة؟هناك بساتين مكتراة من األحباس ال  .مليون سنتيم 27الجماعة 

ألف ريال في السنة،والقطعة األرضية ألحباس زرو هي التي تعتبر سومتها  30تتعدى كلفتها الكرائية 

ألف ريال  80الكرائية مرتفعة،والقطعة األرضية ألحباس موالي عبد هللا تقدر سومتها الكرائية ب 

 في السنة.

ملاذا سنقوم باكتراء اآلليات،فقد قلتم السيد الرئيس بأننا حافظنا على اآلليات التي  ،ء اآللياتكرا-

مليون  20نتوفر عليها،وتتمثل في جرافتين وشاحنات فاالعتمادات املفتوحة لذلك تقدر ب 

 سنتيم،ولذلك فهذه مظاهر من مظاهر التبذير.

ة أن طالبنا بتخفي  تكلفة الهاتف التي تكلف ،فقد سبق لنا خالل السنة املاضيمسألة الهاتف -

مليون سنتيم،فهل تتصلون مع "النازا"،إال أن املالحظ أنكم لم تقوموا بأي  25ميزانية الجماعة 

 إجراء لتخفي  هذا املبلغ.

بالنسبة ملصاريف الهاتف من املفروض أن تكون موضوع صفقة إذ لم تعد اتصاالت املغرب 

"،وشركة Inwi" وإنوي " Orangeلقطاع فهناك شركات أخرى كأورنج "لوحدها تستحوذ على هذا ا

 املواصالت التي تقدم أحسن عرض هي التي تبرم معها الجماعة عقدة املواصالت الالسلكية.

قلنا لكم "اللهم إن هذا املاضية ففي السنة  ،مسألة الصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء -

مليون سنتيم  50أيضا لدينا مهندس في املجال األخضر،فلما نقدم ملنكر" لدينا العمال والتقنيين،و 

" وفقط  Invisibleلشركة للقيام بالصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء،فالشركة غير موجودة "  

"فهل هي الشركة التي تستفيد من هذه الصفقة Eco zoom " الحظت عاملين تحمل بذلتهما عالمة

 شركة أخرى. مأ

 ،50الباب  – دفعات لفائدة الجمعية املكلفة بتنظيم مهرجان حب امللوكمسألة حصة  -

املالحظ عدم تخصيص اعتمادات مالية لهذا الباب وقد تم وضع ذلك بهذه الفقرة،وهوال عالقة له 

بالخدمات،فهل املهرجان يعتبر خدمة؟ النظافة تعتبر خدمة،الحراسة تعتبر كذلك خدمة،إنما 

مة،وهذا ش يء غير معقول.وعدم تخصيص االعتماد لهذا الباب هو مهرجان حب امللوك ليس خد

 من أجل أن نفعل ما نريده.
 



 

 

حيث شكر جميع اإلخوان على مداخالتهم وعلى صبرهم،كما  ،بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

شكر اإلخوان الذين لم يتدخلوا ولو أن لديهم ما يقولونه وشكر أيضا الحضور الكريم على 

 التزامهم.
 

النقاش الذي نحن بصدده  داخالتمأن هناك عموميات تخللت  بعد ذلك أفاد السيد الرئيسو  -

من القانون التنظيمي والتي تتطلب إبداء املالحظات وتقديم  188واملادة  187تؤطره املادة 

 التعديالت،إال أنني لم أجد أية تعديالت. وفقط تم اإلدالء بمالحظات عامة،وقد تمت اإلجابة عنها.

حيث أثيرت مسألة املعدات،الجماعة احتفظت باملعدات،منها ثالثة  ،فيما يخص قطاع النظافة -

ما كانت عليه عندما كانت توظف سابقا في جمع النفايات مشاحنات وهي تشتغل اآلن أكثر 

تشتغل ليل نهار للقيام  إذاملنزلية.حيث أن واحدة منها حولت إلى حاملة املياه للقيام بعملية السقي 

وبالتالي فالثالث  عملية السقي خالل فصل الصيف،وشاحنة أخرى وظفت في قطاع البستنة،ب

شاحنات تشتغل في الوقت الحالي أكثر من الفترة السابقة.باإلضافة إلى هذه الشاحنات تتوفر 

وقد أضفنا حاليا إلى هذا األسطول "بيكوب" والسيارات النفعية.وبالتالي  الجماعة على جرافتين،

ر واضحة ومحسوبة حسب األغراض الوظيفية التي تسخر ألدائها مركبات األسطول وبالتالي فاألمو 

 ليس هناك مجال إلضافة أي ش يء.

فقد سبق أن تكلمنا عن هذا املوضوع وهو شر البد منه،وأظن أن عقدة  ،بالنسبة للهاتف -

،فستكون فكرة الهاتف ستنتهي خالل شهر فبراير املقبل وإذا استطعنا أن يكون موضوع صفقة

 ممتازة.

،باهلل عليكم هل الزال هناك أحد يناقش موضوع الحراسة،فهي مفروضة ولوال بالنسبة للحراسة -

فاألمور واضحة.والذي يجب أن تعلموه .الذي يوجد أمامنا القليل  االخضرارالحراسة الندثر هذا 

األدنى لألجور.حيث فرضنا  ويمكن الوحيدة باإلقليم التي تؤدي الحد ،هو أنه يشرفنا أن الجماعة

من خالل دفتر التحمالت أن املقاولة التي نالت الصفقة تؤدي الحد األدنى لألجور للعاملين في هذا 

وباإلضافة إلى هذا هناك  القطاع.وهذا ما يفسر ارتفاع املبالغ املالية املخصصة لقطاع الحراسة.

بخصوص صفقات الخدمات.ومن قبل ولو دورية لوزارة الداخلية تفرض أداء الحد األدنى لألجور 

أن القانون موجود فلم يكن يطبق،إال أننا أشرنا إلى ذلك وبشكل واضح بدفتر التحمالت املتعلق 

 بقطاع الحراسة.



 

 

،فهذا األمر ال يمكن أن يتنازع فيه اثنان،ولكن ولألسف السياسة تنازع بالنسبة لترشيد النفقات -

 في كل ش يء.

،فاملجهود يبذل في هذا االتجاه إال أنه يبقى غير كاف،إنما أن ننفي املداخيلبالنسبة لتقوية  -

 بعدم بذل أي مجهود بشأن تقوية املداخيل فهذا حكم بعيد عن الواقع.

،فالتضليل هو الذي نسمعه حيث تم القول بأننا حصلنا على مداخيل بنسبة بالنسبة للتضليل -

لى غاية شهر شتنبر،وبهذا املبلغ نبقى في معدل مليون درهم إ 47فقط،لقد حصلنا اآلن % 25

املداخيل.فهناك شهور ترتفع فيها املداخيل وشهر آخر تنخف  فيه املداخيل،وما تبقى تحصيله 

مليون درهم،وبعملية حسابية فنسبة املداخيل املحصل عليها  20خالل الثالثة أشهر املتبقية هو 

ا مجموع املداخيل املتعلقة بكل سنة،وفي مقابل .مع العلم أنه لم يسبق لنا أن حصلن%62بلغت 

ذلك النصرف جميع املصاريف كاملة ،فنحن اآلن بصدد تقديرات مشروع امليزانية.وهذا ما جعلني 

أقول بأنكم تخلطون بين ما نناقشه خالل دورة أكتوبر ودورة فبراير.وهذه التقديرات قد تتحقق 

،كما يجب 33طق الذي يعتمد على احترام قاعدة وقد ال تتحقق،إنما هذه التقديرات تخضع للمن

 احترام املنطق في حالة النقصان من امليزانية.

،فهذه عملية مقصودة ألن 2019وبخصوص كون مشروع امليزانية الحالية يشبه ميزانية سنة  -

دراسة ميزانية هذه السنة فهي دراسة غير طبيعية.واعتبارا لذلك، وتسهيال على املعارضة وعلى 

،ألن السيد العامل 2019يد العامل وعلى السلطة فإننا لم نحدث أي تغيير بشأن ميزانية الس

سيكون مضطرا لدراسة امليزانية ووضعها بناءا على امليزانية السابقة،ولذلك فنحن قمنا بهذا العمل 

 تسهيال للمأمورية.

دد املوظفين الذين ففي كل سنة يتم احتسابها بامليزانية حسب ع بالنسبة لترقية املوظفين، -

كما أثار ذلك األخ عبد  ،2020ستشملهم عملية الترقية،ولم يتم اللجوء إليها  إال خالل ميزانية 

 ولإلشارة فغدا ستنظم الجماعة مباراة ترقية املوظفين ونتمنى التوفيق للجميع. الناصر القشابي.

فاملصاريف ، ميع في ذلكبالنسبة ملصاريف التنقل،فهي أقل ما يوجد في املغرب وأتحدى الج-

صرف منها  ما إذ سنجد أن مليون سنتيم ال تصرف كاملة، 3املخصصة لتنقل الرئيس واملقدرة ب 

 مليون سنتيم أو أقل من ذلك.

ا،فالجماعة الزالت مبخصوصه ،فقد سبق أن قدمنا جوابابالنسبة للمحروقات وقطع الغيار -

على اآلليات وقد أضفنا إليها آليات جديدة،ورغم ذلك نؤكد أن املبلغ املخصص لذلك  تتوفر

ال يصرف كامال،وما يتبقى يدرج ضمن الفوائ  لتجهيز املدينة،وهذه فمليون سنتيم  60واملقدر ب 



 

 

مناسبة إلزالة لبس،فالتحويل أو الترحيل بامليزانية لم يعد معموال به.وهذا لكي ال تظلون تتكلمون 

ن أشياء هي من إرث املاض ي،فالتحويل سواء تعلق بالجزء األول أو الثاني من امليزانية ال يتم إال ع

عن طريق املجلس،فقد تمت هذه العملية بالتدريج حيث طالت األبواب ثم الفصول.إلى أن بلغنا 

 هذه الغاية.اآلن مرحلة عدم الترحيل بصفة نهائية،أما اآلن فيجب تسيير امليزانية وفق برنامج يعد ل

فنحن لم نتوصل بأي ش يء لكي نعتمده في البرمجة،فهذا األمر ،  بالنسبة لجمعية رؤساء املجالس -

 وطنيا،وعندما نتوصل بذلك سنعمل على برمجته. ايكون محدد

ظلت كما هي،وهي مبنية على أمور ومعطيات  2019فمداخيل سنة نتكلم عن صدقية املداخيل، -

 أخرى ال تتحقق.وكما سبق أن قلت فهي عبارة عن تقديرات.أحيانا تتحقق وأحيانا 

وقد ذكرت السيد فؤاد بوشامة القطعة  ،فمصاريفها محسوبة بالسنتيم،بالنسبة لكراء األراض ي -

مليون سنتيم وهي لوحدها تكلف  1,5األرضية التابعة ألحباس زرو،فسومة كرائها الشهرية تقدر ب 

نويا،أضف إلى ذلك مصاريف اكتراء القطعة األرضية مليون سنتيم س 18ميزانية الجماعة 

درهم شهريا،وأضف إلى ذلك ساحة بني  2000,00ببنصفار بسومة كرائية شهرية تقدر باملتواجدة 

 فمصاريفها السنوية بسيطة. ،هالل باإلضافة إلى العقارات التي تم اكتراؤها مؤخرا،وهي كما أشرت
 

 :ال نستغل هذه العقارات السيد الرئيس.هنا تدخل السيد فؤاد بوشامة حيث قال -
 

 كمنتزه،أن تلك العقارات هي موضوع مشروع سيخصص وعلى إثر ذلك أفاد السيد الرئيس -

 للمواطنين،وسيتم اآلن اإلعالن عن صفقته.
 

،أن عملية الكراء تشمل عقارين،أحدهما يوجد بمنطقة السحيرة ثم أفاد السيد فؤاد بوشامة -

 الثكنة العسكرية،واآلخر بالقرب من دار القندوس ي. املتواجد بالقرب من
 

 ،أنه يتفحص كل أرجاء املدينة.وردا على ذلك أفاد السيد الرئيس -

،فمرة تقولون ملاذا كتبتم بمدخل املدينة "حديقة املغرب"وهذه بالنسبة للمساحات الخضراء -

سنتيم للعناية باملساحات  مليون  50تمتع بها املدينة.واآلن يقال ملاذا تخصيص تالصفة لم تعد 

،وتلك الصفقة التي باالخضرارإذا أردت أن تتمتع مدينتك  شيئا وي الخضراء. فهذا املبلغ ال يسا

،وقد تم مؤخرا 2019تكلمت عنها،فلحد الساعة فهي غير موجودة،وقد تم برمجتها فقط خالل سنة 

وألول مرة ستفتح هذه  جنبر،د 03اإلعالن عن الصفقة املتعلقة بذلك،وسيتم فتح األظرفة بتاريخ

" يضاف إليهما   Femme de Ménage"فهي شركة تتعلق ب "  Eco zoomشركة" . الصفقة 

 50صفقة موضوع عنصرين يقومان بمهام العناية باملساحة الخضراء لهذا الرياض،وهي ليست 



 

 

املتعلق بهذا املبلغ بالبوابة  إلطالع على تفاصيل دفتر التحمالتمليون سنتيم.وبإمكانكم ا

فهذه الصفقة قابلة اإللكترونية للصفقات،وهذه أول سنة سنبرم فيها هذه الصفقة.ولإلشارة 

"حيث أن املشكل الذي كان يعترض صفقة املساحات الخضراء التي كنا  reconductible"للتجديد

"                          ا      نقوم بها سابقا وكذلك األمر بالنسبة لصفقة الصباغة فبدوره

reconductible"  فعندما يتم التسليم املؤقت للمساحات الخضراء صفقة قابلة للتجديد.

،وفي األخير ملدة سنة مرهونة سليم النهائي،وتظل تلك املغروساتاملغروسة،فبعد مرور سنة يتم الت

" ونتمنى من الذي رست عليه   reconductible"    قابلة للتجديد تتالش ى.أما اآلن فقد وضعنا صفقة

الصفقة أن يتمكن خالل مدة ثالث سنوات من القيام بكامل العمليات املطلوبة وفقا لدفتر 

التحمالت املتعلق باملساحات الخضراء،على أساس أن املطلوب من الشركة هو املساحات 

خول إلى األحياء الخضراء املتواجدة بالشوارع الرئيسية،وهذا حتى يتمكن عمال الجماعة من الد

،فلدينا حدائق مهملة بحي الرشاد، تتواجد بهاوالقيام بالصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء التي 

حدائق أخرى تتواجد بمجموعة من التجزئات مهملة بدورها.وهذه الوضعية عاشتها املدينة بسبب و 

خضراء املتواجدة بالشوارع قيام عمال الجماعة بأعمال العناية والصيانة االعتيادية للمساحات ال

الرئيسية كواجهة للمدينة وذلك على حساب املناطق األخرى التي لم يكن بإمكانهم الوصول 

 إليها.وهذه العملية ستمكننا من الوصول إلى نتيجة مرضية وذلك بتعاون مع الوداديات السكنية.

"السيد فؤاد بوشامة"إلى هذه العملية ملا تمكنا من التغلب  نلتجئلم  وفل ،بالنسبة لكراء اآلليات -

وهذا بفضل جميع مكونات  2016على مصيبة املطرح العمومي للنفايات،والحمد هلل منذ سنة 

والدخان األسود املنبعث من نفايات املطرح  املزكمةتلك الروائح  نستنشقاملجلس لم نعد 

وإلى كل أرجاء املدينة،ويشرفني وأجدني فرحا عندما العمومي،والذي كان يصل إلى منطقة الرشاد 

أجد خالل شهر رمضان ساكنة حي بودرهم تفتح نوافذ منازلها،إذ لم يكن بمقدورهم فتحها قبل 

لم يكن فكل سنة         D9و  D8هذا التاريخ،وهذا يجب علينا قوله ومعرفته.فلوال كراء آليات  

مي،وكذا مساحة املقبرة اإلسالمية والتي خضعت بوسعنا التغلب على نفايات املطرح العمو 

للتوسعة.ففي السابق كانت مستحيلة،وتلك الجمعية املعنية اتصلنا بها وطلبناها إال أنها لم تعد 

ترغب في تقديم املساعدة.وقد سبق لي أن قلت هذا وفي هذا املجلس أننا لن نطلب املساعدة من أي 

لم  2014ماعة،ألن ال أحد يستجيب ملطلبنا.فمنذ سنة أحد،وسنعتمد على إمكانيات ميزانية الج

تساهم أية جمعية في تلك املنطقة،إنما ال يمكننا أن نبخس الناس أعمالها،نسجل أنه كلما كنا 

بحاجة إلى الرملة والتوفنة إال ونجد اإلخوان أصحاب املقالع يبادرون إلى توفير هذه املادة،ألن هذه 



 

 

ال  2014ن في تقديم املساعدة كلما طلب منهم ذلك.إنما ومنذ سنة املدينة هي مدينتهم،وال يبخلو 

 نتوصل باآلليات.

 أظن أنني أحطت بجميع األمور التي أثيرت،ولم أرد الدخول في متاهات ليس وقتها اآلن.

بالنسبة للدفعات،فهي تتضمن "أوزون"وكل ش يء فهو محسوب.فاملبلغ املضاف إلى ذلك يقدر ب -

 مليون سنتيم. 200
 

،فالوثيقة التي توصلنا بها وهي من ضمن الوثائق التي نصت  وهنا تدخل السيد امحمد ازملاض -

عليها دورية وزير الداخلية واملتعلقة ببيان خاص بااللتزامات املالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود 

جمع النفايات  املبرمة.تتضمن هذه الوثيقة أربع اتفاقيات وقد وردت في آخر الوثيقة.بداية من عقد

كررت عملية فقد الصلبة إلى عقد صيانة الطرقات،حيث أن املبلغ اإلجمالي لهذه االلتزامات املالية،

 12.550.000,00حسابه أربع أو خمس مرات،والنتيجة أنني أحصل على نفس املبلغ واملقدر ب 

عليكم أن تقدموه لنا مليون درهم،وربما إذا كان لديكم مبرر لذلك  16درهم، في حين تقترحون أنتم 

 كمجلس لنكون على بينة منه.
 

مليون  2مليون درهم واملبلغ املضاف إليه هو  14أن املبلغ الذي كان هو  أفاد السيد الرئيس -

 فهذه هي الخالصة التي نتوفر عليها. درهم،
 

 مليون درهم. 12،أن البيان ورد به بعد ذلك أفاد السيد امحمد ازملاض -
 

 وامليزانية الحالية، 2019أن الذي نناقشه هو الزيادة املسجلة ما بين ميزانية :الرئيسأفاد السيد  -

مليون درهم وهي متعلقة باملهرجانات،ويتعلق األمر بامللتقى الثقافي ومهرجان حب  2واملتمثلة في 

 امللوك.
 

 ،أن ما قلتم السيد الرئيس غير وارد ببيان الوثيقة.ثم أفاد السيد امحمد ازملاض -
 

بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد بنشقرون رئيس مصلحة امليزانية واملحاسبة  -

لتقديم شروحات حول هذا املوضوع،حيث أفاد أنه  ،والصفقات والشؤون القانونية واالجتماعية

فيما يخص بيان الوثيقة الذي يوجد بين أيدي السادة أعضاء املجلس واملتعلق باالتفاقيات 

تضمن الصفقات املتعلقة بتنظيم مهرجان حب امللوك وامللتقى الثقافي ومهرجان والعقود،ال ي

وهذا هو الفرق املالحظ بالبيان الذي هو بين أيديكم،وهو مجموع االعتمادات املفتوحة  أهازيج.

 .63-60بالفصل 
 



 

 

 أن هذا ليس هو نفس التبويب. :ثم أفاد السيد امحمد ازملاض -
 

أن السيد الخازن هو الذي يقول لنا هل هو نفس التبويب أوليس هو  :الرئيسثم أشار السيد  -

 نفس التبويب.
 

يتعلق بدفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير  63أن الباب : ثم أكد السيد امحمد ازملاض -

 تم تسديدها للجماعات الترابية،وهي ليست بخدمة. الخدمات التي

 ألننا ال نعلن عن صفقة اسمها مهرجان حب امللوك، ،من قال لك ذلك؟ثم أفاد السيد الرئيس -

فالقيام بعملية الحراسة فهي تندرج ضمن إطار تقديم الخدمات،كما  فهي تكون موضوع خدمات.

أن تنصيب املنصة فهي بدورها خدمة،ومن ينظم املعرض فهو خدمة أيضا.ولذلك فالصفقة تكون 

 موضوع تقديم خدمات تتعلق بمهرجان حب امللوك.

عندما تنظم حفلة على من  :هنا توجه السيد الرئيس إلى السيد امحمد ازملاض بالسؤال التاليو   -

تنادي ليقوم بذلك؟ملمون الحفالت،وهذا يندرج ضمن إطار تقديم الخدمات.ثم أوضح أن الدعم 

مليون  50حيث تقدم الجماعة دعما يقدر ب مليون سنتيم  150املقدم للجمعية تقدر قيمته ب 

فلما كنا نقدم الدعم ، تقدمها وزارة الداخلية كدعم لتنظيم املهرجانسنتيم مليون  100وسنتيم 

،أما اآلن حينما أصبح موضوع T.V.Aللجمعية ال يتم احتساب الضريبة على القيمة املضافة

 ؟T.V.Aصفقة،يتم احتساب الضريبة على القيمة املضافة

 .T.V.Aصم من الضريبة على القيمة املضافة،أن ذلك املبلغ يختثم أفاد السيد امحمد ازملاض -

 ،ماذا يختصم من الضريبة على القيمة املضافة؟ثم قال السيد الرئيس -

 ،أن ذلك املبلغ يختصم من الضريبة على القيمة املضافة.أفاد السيد امحمد ازملاض -

قيمة لة املالية للضريبة على الت،أن ذلك املبلغ يأتي ضمن الكوقد أبرز السيد الرئيس -

 في الفصل الخاص بها. يدرجو  . T.V.Aاملضافة

مليون درهم باستثناء سنة واحدة )سنة  39ولم يسبق أن بلغت قيمة الضريبة على القيمة املضافة

خاصة بجماعة سيدي يوسف بن أحمد تقدر  Dotation Spécial( وملاذا؟حيث تضمنت 2017

مباشرة لفائدة جماعة سيدي يوسف بن  مليون سنتيم.وقد قمنا بأدائها 270قيمتها املالية ب 

 أحمد.
 



 

 

مليون سنتيم كان يأتي  100أن املبلغ املقدر ب  :بعد ذلك تدخل السيد محمد ليكاتي حيث قال -

للعمالة لدعم مهرجان حب امللوك ثم بعد ذلك يتم تحويل هذا املبلغ لفائدة ميزانية الجماعة،أما 

 أعرفه.ما اآلن فقد أصبح هذا املبلغ يختصم من مبلغ الضريبة على القيمة املضافة وهذا 

يأتي عن طريق العمالة،ثم أشار للمتدخل بحكم بالطبع هذا املبلغ  ،ثم أفاد السيد الرئيس -

اآلن.ألن الشخص املكلف  دتواجده باملجلس اإلقليمي،فإن هذا املبلغ لم تتوصل به الجماعة لح

بهذه العملية فعوض أن يشير إلى جماعة صفرو أشار إلى إقليم صفرو وقد تم تصحيح هذا 

 يعها من طرف السيد العامل،ثم بعدتوق دبع ستأتي باسم جماعة صفرو  A.S  الوضع،وبالتالي ف

تقوم الجماعة باإلجراءات املتعلقة بها وتوجه إلى السيد الخازن الذي يقوم بدوره بإدراجها ذلك س

 ها.فهذا األمر واضح وال نخبئه أو نزوره،وبالتالي فالوثيقة واضحة.لمن الخانة املالية الخاصة ض

 الباب الذي يوجد به هذا الفرق. ىفطلب أن يعط ،تدخل السيد امحمد ازملاض -

تم فتح الالئحة األولى والثانية للنقاش.أما اآلن  إذأن النقاش قد انتهى  أشار السيد الرئيس -

سيتم التصويت على املداخيل دفعة واحدة،أما املصاريف ولذلك فسنصوت على امليزانية،

  بباب.                               اتم بابيفالتصويت عليها 
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       2019نونبر   19 بتاريخ 360مقرر 

صادر  15.851.من الظهير الشريف رقم  187و  186بعد االنتهاء من املناقشة وطبقا للمادة     

املتعلق  113.14( يقض ي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7)  1436رمضان  20في 

حيث  2020بوشرت عملية التصويت على مشروع امليزانية برسم السنة املالية  .بالجماعات

 أسفرت على النتائج التالية:

أوال: تقديرات مداخيل امليزانية و الحسابات الخصوصية: 

 77.000.000,00:     تقديرات مداخيل الجزء األول  -

 300,00 161 3   :    تقديرات مداخيل الجزء الثاني -

 7.420.000,00 :   مداخيل الحسابات الخصوصية تقديرات -

 :               581.300,00 87 : مجموع املداخيل -

 32 : أثناء عملية التصويت عدد األعضاء الحاضريــــن -

 32:      عدد األصوات املعبر عنهـا -

افقيـــــن  -  13:      عدد األعضاء املو

 : وهــــم الســــادة

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3



 

 

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13

افضينعدد األعضا -   19: ء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 بوشامة فؤاد -14

 محمد ليكاتي -15



 

 

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 عدد األعضاء املمتنعين: ال أحد -

 

 

 

 
 

)ثانيا: بالنسبة للمصاريف ) الجزء األول 

 77.000.000,00:     مجموع نفقات الجزء األول  -

  العامة: اإلدارة 10الباب رقم 

 00, 739.000 39:  املبلغ املعروض للتصويت -

 32:   التصويتأثناء عملية  عدد األعضاء الحاضريــــن -

 32:      عدد األصوات املعبر عنهـا -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 : وهــــم الســــادة

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8



 

 

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 السالم بوهدون عبد  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 الفروديرضوان  -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19



 

 

 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال الشؤون االجتماعية20الباب رقم : 

 2.645.000,00 : املبلغ املعروض للتصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:      األصوات املعبر عنهـاعدد  -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10



 

 

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 .دــــــــــــــــ: ال أحعدد األعضاء املمتنعين -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشؤون التقنية مجال: 30الباب رقم 

 140.000,00 9  : املبلغ املعروض على التصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:      عدد األصوات املعبر عنهـا -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 : وهــــم الســــادة

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9



 

 

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 القشابيعبد الناصر  -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19
 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال الشؤون االقتصادية 40الباب رقم : 

 0.00  : املبلغ املعروض على التصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:      عدد األصوات املعبر عنهـا -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8



 

 

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19



 

 

 

 .دــــــــــــــعدد األعضاء املمتنعين: ال أح -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال الدعم50الباب رقم : 

 314.700,00  22املبلغ املعروض على التصويت:  -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:      عدد األصوات املعبر عنهـا -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7



 

 

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18



 

 

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 .دــــــــــــ: ال أحعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال اندماج النتائج60الباب رقم : 

 161.300,00 3:         املبلغ املعروض على التصويت -

 32:  عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:      عدد األصوات املعبر عنهـا -

افقيـــــن  -  13:      عدد األعضاء املو
 

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 ملزابينور الدين  -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5



 

 

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16



 

 

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالنسبة ملصاريف الجزء الثاني:: ثالثا 

 161.300,00 3:   مجموع نفقات الجزء الثاني -

  اإلدارة العامة10الباب رقم : 

 161.300,00 3:   املبلغ املعروض للتصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:       عدد األصوات املعبر عنهـا -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3



 

 

 الشريفأحمد احمد  -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14



 

 

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 العالي نبيل عبد -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال الشؤون االجتماعية20الباب رقم : 

 0.00:   املبلغ املعروض للتصويت -

 32:  عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:      عدد األصوات املعبر عنهـا -

 13 :    عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4



 

 

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 ونزارعبد الحي  -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي -13
  

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 لغماري سعاد  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15



 

 

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : 

  مجال الشؤون التقنية30الباب رقم : 

 0.00:   املبلغ املعروض للتصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32 :      عدد األصوات املعبر عنهـا -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 كمالأمين أحمد  -3



 

 

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14



 

 

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال الشؤون االقتصادية 40الباب رقم : 

 0.00:   املبلغ املعروض للتصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:       األصوات املعبر عنهـاعدد  -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2



 

 

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13



 

 

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال الدعم50الباب رقم : 

 0.00:   املبلغ املعروض للتصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:       عدد األصوات املعبر عنهـا -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1



 

 

 نور الدين ملزابي -2

 أحمد كمالأمين  -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12



 

 

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجال تدعيم النتائج60الباب رقم : 

 0.00:   املبلغ املعروض للتصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:       األصوات املعبر عنهـاعدد  -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :



 

 

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11



 

 

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 : ال أحدعدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسابــــــات الخصوصيــــــة: رابعــــــــا 

   420.000,00 7 مجموع الحسابات الخصوصية -

   مجموع حسابات املبالغ املرصودة لحسابات خصوصية ) مداخيل ومصاريف

CAS) 

 00, 600.000:   املبلغ املعروض للتصويت -



 

 

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:       األصوات املعبر عنهـا عدد -

 13:      عدد األعضاء املوافقيـــــن  -

 وهــــم الســــادة :

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13
 

افضين -   19: عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7



 

 

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10

 حسان حيضر -11

 عبد الناصر القشابي -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 أحد : ال عدد األعضاء املمتنعين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مداخيل و مصاريف ( مجموع حسابات النفقات من املبالغ املرصودةCCD) 

 820.000,00 6:   املبلغ املعروض للتصويت -

 32:   عدد األعضاء الحاضريــــن أثناء عملية التصويت -

 32:       عدد األصوات املعبر عنهـا -



 

 

افقيـــــن  -  13:      عدد األعضاء املو

 الســــادة :وهــــم 

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 محمد العمراني -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي  -13

افضين:  -   19عدد األعضاء الر

 وهم السادة:

 عبد السالم بوهدون  -1

 محمد الداس ي -2

 امحمد الحيوني -3

 إلهام شريقي -4

 فاطمة الواحي -5

 كريمة اسماعيلي علوي  -6

 بدر أحمري  -7

 كريم شفيق -8

 سعاد لغماري  -9

 امحمد ازملاض -10



 

 

 حسان حيضر -11

 القشابيعبد الناصر  -12

 زكرياء ونزار -13

 فؤاد بوشامة -14

 محمد ليكاتي -15

 رضوان الفرودي -16

 عبد العالي نبيل -17

 عبد السالم اليماني -18

 عبد اللطيف بوشارب -19

 

 عدد األعضاء املمتنعين: ال أحد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقرر ما يلي:

االستثنائية املنعقدة  يوم رف  املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته 

)في جلسة فريدة( بأغلبية األصوات املعبر عنها مشروع امليزانية  2019نونبر   19الثالثاء 



 

 

بجزئيها األول والثاني و الحسابات الخصوصية وذلك  2020الجماعية برسم السنة املالية 

 طبقا لعمليات التصويت التي تمت وفق املقتضيات القانونية.

 :الكاتب        :الرئيس    

 

 أحمد احمد الشريف              جمال الفاللي

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ة                                                       ـالمملكـــة المغربيـــ
        ــةــوزارة الداخليـــــ

 عمالة إقليــم صفـــرو        
 جماعـــــة صفـــــرو

         

 برقيــة                                                          



 

 

 والء  وإخـالص
 مرفوعـة إلـى السدة العالية باهلل

 صاحـب الجاللـة 
 الملك محمـد السـادس نصـره هللا 

 = الرباطالقصر الملكي العامر = 
 

 

االستثنائية المنعقدة بتاريخ دورة انتهاء أشغال البمناسبة 

يتشرف خديم  األعتاب الشريفة رئيس  ،2019نونبر   19

لمدينة صفرو ، أصالة عن نفسه ونيابة عن  الجماعيالمجلس 

أعضاء المجلس وكافة سكان مدينة صفرو بأن يرفع إلى السدة 

العالية باهلل موالنا صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره 

العرش العلوي  هللا وأيده آيات الوالء واإلخالص والتعلق بأهداب

 المجيد . 

كما أن أعضاء المجلس وسكان مدينة صفرو يؤكدون مباركة 

خطوات جاللتكم السديدة وتجندهم الدائم وراء جاللتكم في 

 سبيل نصرة قضايا هذا الوطن وحماية مقدساته.

حفظكم هللا يا موالي بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم حصنا 

بولي عهدكم  كمي ، وأقر عينحصينا ومالذا آمنا لشعبكم الوف

 كمبصنوكم شد أزر المحبوب األمير الجليل موالي الحسن و

وبسائر أفراد األسرة الملكية  رشيدالسعيد األمير موالي 

 الشريفة، إنه تعالى سميع مجيب . 

 

 .والسالم على المقام العالي باهلل                               

   1441ربيع األول  21 حرر بصفرو في :     

 2019نونبر  19موافق ل:                                

 خديم األعتاب الشريفة                                                             
 جمال الفاللي                                                                  

                                


