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 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 2019دورته العادية لشهر ماي املجتمع في إطار 

  2019 ماي 02 الخميسيوم 

 02وذلك يوم الخميس  2019دورته العادية لشهر ماي عقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو    
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باشا مدينة صفرو  "عبد الرحيم سلهاجي"، وبحضور السيد رئيس املجلس الجماعي" الفاللي

 .قائد بامللحقة اإلدارية بنصفار  والسيد " يونس عطا هللا" 
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املتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  42اكتمال النصاب القانوني طبقا للمادة بعد 

بالجماعات، افتتح السيد جمال الفاللي، رئيس املجلس الجماعي ملدينة صفرو أشغال الدورة 

في الساعة  2019ماي  02املنعقدة في جلسة فريدة يوم الخميس  2019العادية لشهر ماي 

 االجتماعات بالجماعة. العاشرة صباحا بقاعة

 وبعد ذلك ذكر بجدول أعمال هذه الدورة على الشكل التالي:

 تقرير حول أعمال رئيس املجلس ما بين الدورتين العاديتين. -1

 .2019تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية  املداولة في الئحة -2

 علق بتنظيم السير و الجوالن.الدراسة و التصويت على مشروع قرار جماعي يت -3

الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق بضابطة البناء الجماعية على  -4

 ضوء وضعية قطاع التعمير بمدينة صفرو.

الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية للصحة تتعلق  -5

 صحي.بتخصيص عقاري وبناء مركز 

 الدراسة والتصويت على مشاريع قرارات للتخطيط وقرارات للتخلي من أجل فتح طرق عمومية. -6

 الدراسة و التصويت على اقتناءات عقارية. -7

الدراسة و التصويت على عقد شراكة بخصوص تسيير مشروع " إحداث سوق نموذجي لبيع  -8

 الوطنية للتنمية البشرية.الخضر و الفواكه السالوي صفرو " في إطار املبادرة 

الدراسة و التصويت على مشروع دفتر التحمالت املتعلق بالترخيص لالستغالل املؤقت للملك  -9

  العمومي من أجل إقامة أكشاك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الناصر القشابي، في وقبل الشروع في دراسة نقط جدول األعمال 

: أن تدخلي في إطار نقطة نظام يتعلق بعدم استدعائنا لحضور إطار نقطة نظام، حيث قال

فعند انعقاد أي دورة تعقد اللجن اجتماعاتها واملالحظ أنه لم اللجن، وكما هو معروف أشغال 

، فهل أن هذه األخيرة لم تعقد يتوصل أحد من إخواننا بأي استدعاء لحضور أشغال اللجن

 ، وشكرا.2019اجتماعاتها املتعلقة بأشغال هذه الدورة العادية لشهر ماي 
 

أنه تم االعتياد عند انعقاد دورات املجلس نهج سنة إخبار  وبعد ذلك أفاد السيد الرئيس -

أعضاء اللجن،  الجميع بالجدولة الزمنية املتعلقة باجتماعات اللجن أما االستدعاء فهو يوجه إلى

وال نلجأ إلى التصويت خالل أشغال اللجن. وإذا كنا سنتكلم بلغة القانون فلن يوجه إليك 

االستدعاء، إنما اعتدنا إخبار الجميع باجتماعات اللجن، وعلى إثر ذلك يتم استدعاء أعضاء 

يوي ليس عضوا اللجن لحضور أشغال اللجنة التي ينتمون إليها، كما أفاد أن األخ عبد الكريم البز 

في أية لجنة، وأضاف أنه أثناء تشكيل اللجن لم تنضموا إلى أية لجنة، وابرز أيضا أن عمل املجلس 

 ينظم القانون و القانون الداخلي.
 

:  لدي مالحظة تتعلق بنقط جدول بعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد العالي نبيل، حيث قال -

ة بمجموعة من النقط، وأذكر هنا النقطة املتعلقة األعمال، حيث لم نتوصل بوثائق ذات الصل

باملداولة في الئحة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات وكذلك النقطة املتعلقة بالسير و الجوالن 

 وبالتالي فهناك مجموعة من النقط لم نتوصل بوثائقها.
 

املتعلقة بكل ، أنه من خالل النقاش سنوضح كل األمور وردا على ذلك أفاد السيد الرئيس -

نقطة، كما أن هناك نقط تتطلب فقط استكمالها، وفيما يخص النقطة املتعلقة بالسير و 

 الجوالن فسيتم فقط تجميع القرارات الصادرة بشأنها.

وأضاف السيد الرئيس مؤكدا أنه يتم إخبار الجميع بالجدولة الزمنية الجتماعات اللجن، وهذا 

 من أجل إغناء النقاش.
 

: سبق منذ ثالث دورات أن طلبنا كمعارضة إدراج خل السيد محمد ليكاتي، حيث قالبعده تد -

نقطة بجدول األعمال و تتعلق بدراسة مشاكل التعمير باملدينة إال أنكم تؤجلونها في كل مرة، 

ونالحظ أن هذه النقطة غير مدرجة بجدول أعمال هذه الدورة وأشير به فقط إلى النقطة املتعلقة 

تعلق بامللتقى الثقافي فقد حدثت مهزلة إن لم تكن بضابطة البناء. من جهة أخرى، هناك نقطة ت

 في علمكم السيد الرئيس، حيث تم إيواء ثالثة أساتذة دكاترة في غرفة نوم واحدة.



 

 

معرض رده أكد السيد الرئيس، أنه ال يمكن مناقشة هذه النقطة ألنها غير واردة بجدول  وفي -

األعمال، وبالتالي فإنه من املفروض أن تحرصوا على تطبيق القانون، إذ ال يمكن مناقشة أي ش يء 

يوجد خارج جدول األعمال، وما تقوله فهو كذب و بهتان. وهنا طلب السيد الرئيس من السيد 

 الحرص على تطبيق القانون. الباشا
 

، حيث أفاد. وكما عهدنا من طرف الجميع معارضة بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد الباشا -

و أغلبية حيث تكون أجواء الحوار منتجة، ويثمر عن نتائج من خالل مناقشة القضايا التي تخص 

ا ال أؤاخذ أحدا، فجدول الساكنة وكذا جدول األعمال، وأتمنى أن نعيش نفس األجواء وأنا هن

األعمال واضح والقانون الداخلي واضح كذلك، وبالتالي فما على اإلخوان جميعا إال االلتزام به لكي 

تمر الدورة في أجواء عادية، وهناك مساطر واضحة لطرح النقط قصد التداول بشأنها، ويمكن 

ون األمور عادية حيث يتم إتباع وضع شكاية في املوضوع إذا لم يتم تطبيق القانون وفي الغالب تك

 املساطر، وشكرا.
 

أن النقطة املتعلقة بالتعمير التي أثارها السيد محمد ليكاتي  بعد ذلك أوضح السيد الرئيس، -

فهي واردة بجدول األعمال في إطار النقطة املتعلقة بالدراسة و التصويت على مشروع تعديلي 

 لجماعية على ضوء وضعية قطاع التعمير بمدينة صفرو.للقرار الجماعي املتعلق بضابطة البناء ا

النقاش حول وضعية  وقد تم طرحها بهذه الصيغة الرتباطها بضابطة البناء، ولذلك أردنا أن يكون 

قطاع التعمير باملدينة ذا مدلول يسفر عن نتائج وفي الغالب فتلك املشاكل التي يعاني منها قطاع 

ء، وإذا لم يكن هناك أي ارتباط فسيتم مناقشة املوضوع، التعمير لها ارتباط بضابطة البنا

 فالنقطة املثارة فهي مؤجلة عن الدورة السابقة وسيتم مناقشتها بكل أريحية.
 

: تكلمتم عن تطبيق القانون، فنحن بعده تناول الكلمة السيد امحمد ازملاض، حيث قال -

يعتبر أسمى قانون و تليه القوانين مطوقون بالقانون التنظيمي املنبثق من روح الدستور الذي 

التنظيمية والقوانين و املراسيم وغير ذلك. والقانون يطبق على حد سواء على األغلبية و على 

 املعارضة.

أوال: فيما يخص هذه الدورة فإنني أعتبرها بأنها غير قانونية ألنه لم يتم احترام مسطرة تيهئ هذه 

يوما قبل انعقاد الدورة لكي يبلغ جدول األعمال إلى السيد  20الدورة، ألنه على املكتب أن يجتمع 

أيام بعد التوصل بجدول األعمال تبقى للسيد العامل الصالحية إلضافة  8العامل. وداخل أجل 

نقط بجدول األعمال أو التعرض على بعض النقط، وإذا قمنا بعملية حسابية لتاريخ اجتماع 

أيام التي  8ول أعمال الدورة إلى السيد العامل وآجال املكتب و تبليغ الرسالة املتعلقة بجد



 

 

تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بجدول األعمال، مع العلم أن الدورة االستثنائية عقدت بتاريخ 

 ، إذن فالتيهئ لهذه الدورة قد تم قبل الدورة االستثنائية.2019أبريل  17

فإن القانون التنظيمي يحدد مسطرة  فيما يخص جدول األعمال الذي توصلنا به، ومع األسف -

 االستدعاء.

من القانون التنظيمي إلى ما يلي: " تعرض النقط املدرجة  28ثالثا، تشير الفقرة الثانية من املادة  -

في جدول أعمال املجلس لزوما على اللجان الدائمة املختصة لدراستها"  وأتساءل السيد الرئيس 

رة" ؟ حيث يتم القول بإخبارنا، باي كيفية تم اإلخبار؟ . تشير وأنا لن أقبل فهل ذلك يعتبر " حك

من القانون الداخلي إلى ما يلي: " يوجه االستدعاء من قبل رئيس  56الفقرة الثالثة من املادة 

 24ساعة قبل انعقادها، وإذا كان هناك استثناء فخالل  48اللجنة املعنية إلى أعضاء اللجنة 

ساعة إضافة  24أو  48لم نستدع لحضور أشغال اللجن ال داخل أجل ساعة"، وتبعا لذلك فإننا 

إلى ذلك لم نتوصل بالوثائق ذات الصلة بجدول األعمال ، وتعرض نقط الدورة على اللجن 

لدراستها، وموافاتنا بتقارير اللجن، فهذه األمور كلها لم يتم القيام بها، والذي ال اقبله السيد 

نا لن أقول العبث، فهل ذلك تهور؟ حيث يقوم موظف بتوزيع الرئيس هل ذلك " حكرة" ، وأ

ليال ويزعج اإلخوان، وفي الصباح نجد الوثائق ملقاة أرضا وراء الباب.  12أو  11الوثائق في الساعة 

فكيف لنا أن نتمكن من دراستها؟ ولذلك أقول هذه النقط لزوما يجب أن تكون قد درست من 

 جن لدراستها فإننا نعتبر أن هذه الدورة غير قانونية، وشكرا.طرف اللجن، إذا لم تعرض على الل
 

تفسر، وتحكم فإذا كنت تسأل عليك أن تطرح : بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال   -

كما قلت أن املكتب لم  السؤال، وإذا كنت تقول ال ش يء تم القيام به، فمن قال لك ذلك؟

تقارير. فكل هذه األمور تم ذكرها وهي ما قمت يجتمع، ولم يتم استدعاء اللجن، ولم تنجز ال

 بتدوينها.

فالقانون التنظيمي واضح، وبخصوص الوثائق ذات الصلة فقد تمت مناقشة ذلك مرارا وتكرارا، 

فقد قمنا بمناقشة نقط جدول األعمال وعندما يتضح من خالل املناقشة أن هناك وثيقة 

 جوهرية لم يتم مناقشتها، فالنقطة واضحة.

يوما عن  20ألة اجتماع املكتب، فطبقا للقانون فقد اجتمع املكتب داخل اآلجال أي قبل مس -

أيام بعد  8تاريخ انعقاد الدورة وقمنا بتبليغ السيد العامل بجدول األعمال األولي، وداخل آجال 

التوصل بجدول األعمال لم نتوصل بأي مقترح يقض ي بإضافة نقطة بجدول األعمال، وبعد ذلك 

جدول األعمال النهائي وفق املسطرة املحددة بالقانون التنظيمي، ولم يتم إغفال أي إجراء  وضعنا



 

 

مسطري، وهذا ش يء مثبت وليس هناك تعارض في عقد اجتماع للمكتب للتحضير لدورة عادية 

 أثناء انعقاد دورة استثنائية وإال أن تدلنا على نص يشير إلى عكس ذلك.

نا أحيي هذا الزخم وهذا االهتمام باجتماعات اللجن، إنما يجب أن بالنسبة الجتماعات اللجن، فأ

 تكون صادقة وليس وراءها ش يء آخر، وأنا أجزم أنها صادقة.

كما قلت فمنذ أن تولى هذا املجلس مسؤولية تدبير الشأن املحلي لهذه الجماعة فقد شكلت 

 ة.مكونات اللجان وهناك من اإلخوان من امتنع أن يكون عضوا بأي لجن
 

من القانون التنظيمي  35، حيث قام بتالوة املادة  بعد ذلك تدخل السيد رضوان الفرودي -

املتعلق بالجماعات والتي جاء فيها ما يلي: " يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس بتاريخ وساعة 

عقاد ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على األقل قبل تاريخ ان

 الدورة في العنوان املصرح به لدى املجلس املعني".

وهنا أشار السيد رضوان الفرودي أنه في كل مرة يجد الوثائق في مكان معين، مرة بدرب امليتر، 

 وأخرى باملقهى، ومرة أخرى بستي مسعودة.

ول بعد ذلك استأنف قراءة مقتضيات املادة السالفة الذكر " يكون هذا اإلشعار مرفقا بجد

األعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة و النقط التي يتداول املجلس في شأنها خالل 

كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة". وليكن في علمكم ففي منتصف ليلة أول أمس البارحة 

 توصلت بالوثائق وهي ناقصة، وشكرا.
  

: لقد أخذت الكلمة بدون إذن، وهذا أوال بعد ذلك توجه إلى السيد رضوان الفرودي قائال -

يعتبر خرقا للقانون و األخالق واألعراف وكل ش يء، الكلمة تناولها السيد امحمد ازملاض مشكورا 

 إنما الكلمة التي تناولتها ففي أي إطار سندرجها؟ ولذلك فعليك أن تطبق القانون على نفسك أوال.

أن  2017للمجلس خالل دورته العادية لشهر فبراير بالنسبة لتكوين اللجن الدائمة، فقد سبق  -

 قام بهيكلة اللجن الدائمة على الشكل التالي:

 :اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة و تنظيم السير و الجوالن 

 : رئيس اللجنة عبد الحي ونزار -1

 : نائبـــــــــــــــــه  كريم شفيق -2

   كمالأمين أحمد  -3

 عبد السالم بوهدون  -4

  امحمد الحيوني -5
 



 

 

 :افق العمومية و الخدمات  اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 مليـــــــــــــــــــــاء العزيـــــــــــزي: رئيسة اللجنة -1

 محمد العمرانــــــي: نائبهــــــــــــــــــا -2

 إلهام شريقي -3

 أحمد احمد الشريف -4

 احفيظ كناني علوي موالي  -5
 

 اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية والبرمجة: 

 رئيـــــــس اللجنة املصطفى علوي محمدي محرز:  -1

 : نائبــــــــــــــه        بدر أحمري  -2

 جمال الفاللي -3

 عبد هللا كراكي -4

   محمد الداس ي   -5
 

  اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية: 

 : رئيــــــــس اللجنة عبد العزيز التقي العلوي  -1

 : نائبتـــــــــــــــه   فوزية أحصاد -2

 نور الدين ملزابي -3

 فاطمة الواحي -4

 كريمة اسماعيلي علوي  -5

 الولي العدلوني -6

 عبد الحق شاكر العلوي  -7
 

ثم قال  أن باقي األعضاء لم يرشحوا أنفسهم في أية لجنة، الرئيسوبعد ذلك أفاد السيد  -

للسيد عبد الكريم البزيوي بأنه ال يميز ما بين األمور كما أوضح أن هناك فرق بين اإلخبار 

 واالستدعاء، إذ ال يمكن أن يوجه إليك االستدعاء وأنت لست عضوا في أية لجنة.

من النظام الداخلي للمجلس والتي تشير  54ما جاء في املادة  وبعد ذلك قام السيد الرئيس بتالوة

 إلى تخصيص رئاسة اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية االقتصادية للمعارضة.
 



 

 

، في إطار ملتمس حيث أشار إلى أن وبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد امحمد ازملاض -

ا بيننا، ولذلك فأنا أطلب برفع الجلسة القانون يلزمنا وعلينا أن نطبقه، كما أن هناك خلل فيم

من القانون التنظيمي جاء فيها :" يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس  35وقد أشار إلى أن املادة 

بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على األقل قبل 

 لصلة".تاريخ انعقاد الدورة.... وكذا الوثائق ذات ا

أيام، ولذلك فإنني  10ليال. فاملشرع قد حدد ذلك في   12وليس التوصل بها البارحة في الساعة 

 من القانون الداخلي. 24أطلب أن ترفع الجلسة طبقا ملا تنص عليه املادة 
 

: " عندما يطلب ذلك ثلث األعضاء الحاضرين" وبعد تال السيد الرئيس ما يليوطبقا لنفس املادة  -

عضوا تبين أن نصاب ثلث األعضاء الذين  26اب عدد األعضاء الحاضرين الذي بلغ احتس

 يطلبون برفع الجلسة متوفر، وبذلك تقرر رفع الجلسة مؤقتا.
 

: بحضور السلطة املحلية ممثلة في بعد ذلك تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي، حيث قال -

السيد الباشا فإذا كانت الجلسة غير قانونية فعليه أن يتحمل املسؤولية ويقول لنا بوقف 

األشغال ألن ذلك غير قانوني. السلطة املحلية بصفتها تمثل القانون، فهل املسطرة التي يتفضل 

املسطرية وهل السيد الباشا لم بها السيد املستشار املحترم و اإلخوان لم تخضع لإلجراءات 

يتوصل بهذه املسطرة كلها؟ إذن فهذا هو السؤال ومادام أن السيد الباشا حاضرا هذه الجلسة 

فهذا يعني أنها قانونية، ونحن الحاضرون هذه الجلسة اآلن" مفخبرناش هذا الش يء غير قانوني" 

أي مشكلة.ولكن على أي  وبالتالي إذا كنا سنتوقف من أجل تلطيف األجواء، فليس في ذلك

أساس؟ فإذا كان القول بأن هذه الجلسة غير قانونية فهذا يعني أنه علي أن أنسحب وأال 

أحضرها، ولذلك فأنا ألتمس من السيد الباشا أن يقول لي هل املساطر قد احترمت أم لم تحترم؟ 

         وإذا كان األمر خالف ذلك فما علينا إال أن ننسحب من هذه الجلسة، وشكرا.
 

: أن املادة التي تشير إلى رفع الجلسة مؤقتا فهي بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، حيث قال -

واضحة، وأضاف " أن عمل العقالء منزه عن العبث " ومن سيقوم بهذا العمل بعد رفع الجلسة، 

فهل سيقوم بذلك جميع أعضاء املجلس أم سيتم ذلك بواسطة لجينة، إذن فمن سيقوم بذلك 

 التي سترفع خاللها الجلسة. وماذا سيفعل؟ وهذا فقط من أجل تحديد املدة الزمنية
 



 

 

: في الحقيقة لم يكن بودي أن بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد حسان حيضر، حيث قال -

أتدخل لوال تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي، وأظن أنه ال يمكن إقحام السيد الباشا في 

اك أمور نريد تحميلها إلى هذه األمور. فنحن نقرأ القانون والقانون فوق الجميع ربما إذا كانت هن

اآلخر، فإن ذلك ليس هدفنا. إنما هدفنا هو أن القانون واضح، وقد خضعت عملية رفع الجلسة 

للتصويت وبالفعل تمت عملية التصويت، وبعد ذلك نريد أن نتراجع إلى الوراء وما كان يجب 

لية التصويت و نتيجة القيام به هو توضيح الرؤيا قبل التصويت عليها. أما اآلن فقد قمنا بعم

 لذلك علينا أن نرفع الجلسة.
 

، فطرح السؤال التالي: ما هي املدة الزمنية لرفع الجلسة؟ وماذا بعده تدخل السيد الرئيس -

 دقيقة؟ وماذا سنفعل خاللها؟  20سنفعل؟ هل سنحدد ها في 
 

فهذه األسئلة التي : ملا وضعنا القانون الداخلي، بعد ذلك تدخل السيد امحمد ازملاض، فقال -

 طرحتموها كان من املفروض أن تكون محددة بالقانون الداخلي.
 

، أنه ليس بالضرورة اإلشارة إلى ذلك بالقانون الداخلي وأن أفاد السيد الرئيس في معرض رده -

ذلك يكون حسب الحالة و النازلة، فرفع الجلسة قد تستغرق ساعتان وفي ظروف  أخرى تستغرق 

 دقائق. 5
 

: أسمى مؤسسة هو البرملان، فلما يقع ، حيث قالتدخله استأنف السيد امحمد أزملاض -

خالف وترفع الجلسة ملدة محددة فرئيس املجلس و الكاتب وثالثة أو عضوين فيجتمع الجميع 

بمكتب الرئيس و يتفقون على نقط معينة وعلى إثر ذلك يتم اتخاذ القرار، فإذا توصلنا إلى حل 

الة استحالة ذلك ال يجب إقحام السلطات املحلية أو اإلقليمية في األمر، وفوق كل توافقي . وفي ح

هذا العمل على تطبيق القانون وإذا اقتض ى األمر ذلك اللجوء إلى املحاكم اإلدارية وسلك 

دقيقة، يجتمع مع السيد الرئيس عضوين  20املسطرة، ولذلك فأنا أقترح أن ترفع الجلسة ملدة 

باشا وذلك من أجل إيجاد حل توافقي ألن هناك بعضا من الخلل وهذا ما بحضور السيد ال

 يتطلب معالجته.
 



 

 

: أنه ليس هناك أي خلل وال يمكن إصدار حكم هكذا، وردا على ذلك أفاد السيد الرئيس -

 فهذا رأيك.
 

: عندما ترفع الجلسة سنتكلم، وقد صوتنا واتخذنا تتمة تدخل السيد امحمد ازملاض، فقال -

 القرار من أجل رفع الجلسة.
 

دقيقة، وماذا  20، تحديد املدة الزمنية لرفع الجلسة في بعد ذلك طلب السيد الرئيس -

 سنفعل؟ ومن سيقوم بهذا العمل؟.
 

: أقترح أن تتكون هذه اللجنة من بد الحق شاكر العلوي، فقالعبعد ذلك تدخل السيد  -

 ب وممثل السلطة والكاتب العام.رؤساء الفرق إلى جانب السيد الرئيس و الكات
 

دقيقة. وفي نفس الوقت أشار إلى أن  20، برفع الجلسة ملدة بعد ذلك قام السيد الرئيس -

دقيقة يستأنف  20الساعة تشير إلى الحادية عشر صباحا وفي الساعة الحادية عشر و 

 .2019املجلس أشغال هذه الدورة العادية لشهر ماي 

 

 دقيقة. 20رفعت الجلسة ملدة 

  

    

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

على تجاوز املدة الزمنية لرفعها واملحددة سلفا  اعتذر السيد الرئيس قبل استئناف الجلسة -

دقيقة. وبعد ذلك استأنف املجلس أشغال الدورة  35دقيقة إذ استغرقت مدة توقفها  20في 

، وقد شكر السيد الرئيس اإلخوان على مناقشاتهم التي اتسمت 2019 العادية لشهر ماي

 بالغيرة املعهودة فيهم، فيما يخص تدبير الشأن العام.

وقد انصب هذا النقاش حول نقط جدول األعمال والوثائق التي من املفروض أن يتوصل بها 

بعين االعتبار  السادة األعضاء، وقد تمت مناقشة هذا املوضوع من جميع الجوانب. وأخذا

" .... وفي حالة عدم دراسة لجنة من القانون التنظيمي والتي جاء فيها:  28مقتضيات املادة 

من األسباب ملسألة عرضت عليها، يتخذ املجلس مقررا بدون مناقشة دائمة ألي سبب 

 يقض ي بالتداول أو عدم التداول في شأنها " .

لدراسة نقط بعينها على ان يتم تأجيل باقي  لذلك فقد حصل االتفاق مع اإلخوانواعتبارا 

النقط إلى دورة أخرى، وقد أوضحنا أن األمر مرتبط بالهيكلة الجديدة التي خضعت لها اإلدارة 

الجماعية مؤخرا، وفي هذا اإلطار  سنحاول تدعيم مصلحة شؤون املجلس بشكل قوي حتى ال 

على املجلس املوافقة على ما تم نظل نسقط في إشكالية الوثائق و اآلجال، ولذلك يتعين 

االتفاق عليه مع اإلخوان، حيث أن هذا االتفاق حصر عدد النقط التي سيتداولها املجلس 

 في أربعة، وهي كاآلتي: 2019خالل هذه الدورة العادية لشهر ماي 

 النقطة األولى تتعلق بتقرير حول أعمال رئيس املجلس ما بين الدورتين العاديتين. -

الثانية تتعلق بالجمعيات، وبخصوص هذه النقطة أوضح السيد الرئيس أنها  النقطة -

مرتبطة بدورة سابقة إال أن إشكاال وقع بامليزانية و سنعمل على شرح هذا املعطى لجميع 

 اإلخوان.

 النقطة املتعلقة بالسير و الجوالن ستؤجل.  -

 بضابطة البناء الجماعية، ستؤجل.النقطة املتعلقة بمشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق  -

 

 



 

 

النقطة الثالثة التي سيتداول املجلس بشأنها تتعلق بمشروع اتفاقية شراكة مع املديرية  -

 اإلقليمية للصحة تتعلق بتخصيص عقاري وبناء مركز صحي )نظرا ألهميته االجتماعية(.

 النقطة املتعلقة بفتح الطرق العمومية، ستؤجل.  -

 النقطة املتعلقة باقتناءات عقارية، ستؤجل. -

النقطة الرابعة التي سيتداول بشأنها املجلس تتعلق بعقد شراكة بخصوص تسيير  -

الخضر و الفواكه السالوي صفرو " في إطار املبادرة  لبيعمشروع " إحداث سوق نموذجي 

 الوطنية للتنمية البشرية.

ت املتعلق بالترخيص لالستغالل املؤقت للملك النقطة املتعلقة بمشروع دفتر التحمال  -

 العمومي من أجل إقامة أكشاك، ستؤجل.

 وبعد ذلك عرض جدول األعمال على املجلس من أجل التصويت.

وبعد االنتهاء من عملية التصويت قال السيد الرئيس، أن جدول أعمال هذه الدورة العادية 

 أصبح على الشكل التالي: 2019لشهر ماي 

 تقرير حول أعمال رئيس املجلس ما بين الدورتين العاديتين. -1

في إطار  2019املداولة في الئحة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية  -2

 .2019مراجعة النقطة التي أدرجت خالل الدورة االستثنائية لشهر أبريل 

ديرية اإلقليمية للصحة تتعلق الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع امل -3

 بتخصيص  عقاري وبناء مركز صحي.

الدراسة و التصويت على عقد شراكة بخصوص تسيير مشروع " إحداث سوق نموذجي  -4

 لبيع الخضر و الفواكه السالوي صفرو " في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

لإلخوان على روح التفهم وهذا التوافق  وبعد تالوة جدول األعمال قدم السيد الرئيس التحية

وكما قلنا  الذي حصل، كما أفاد أن أحسن ما يوجد في الديمقراطية هو التوافق، وأضاف

لإلخوان، فنحن ال نريد فرض رأي األغلبية، وكلما حصل التوافق ونتج عن ذلك الخروج بنقطة 

 ميسرة تخدم الصالح العام، فإن ذلك ما نطمح إلى تحقيقه.

   ذلك شرع املجلس في دراسة نقط جدول أعمال هذه الدورة. وبعد 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2019ماي  02بتاريخ  308مقرر  

املنعقدة يوم  2019إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر ماي 

 .2019ماي  2الخميس 

 املتعلق بالجماعات. 113.14رقم من القانون  28وطبقا ملقتضيات املادة 

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني و الني أسفرت على ما يلي:

 25 عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت: -

 25 :     عدد األصوات املعبر عنها -

 24 :      عدد األعضاء املوافقين -

 وهم السادة:
 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 امحمد الحيوني -4

 فاطمة الواحي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 ملياء العزيزي  -8

 عبد العزيز التقي العلوي  -9

 فوزية أحصاد -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 سعاد لغماري  -14

 امحمدازملاض  -15

 حسان حيضر -16

 القشابي عبد الناصر -17

 زكرياء ونزار -18

 البزيوي عبد الكريم -19

 مينة مزاورو -20

 رضوان الفرودي -21

 ليكاتي محمد -22

 عبد السالم بوهدون  -23

 نبيل عبد العالي -24



 

 

افضين: واحد، وهو السيد: -  عبد السالم بوهدون.  عدد األعضاء الر

ـــــــــ: ال أح            عينعدد األعضاء املمتن -  د.ــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 يقرر ما يلي: 
 

املتعلق بالجماعات، قرر املجلس  113.14من القانون التنظيمي رقم  28تطبيقا ملقتضيات املادة 

نعقدة في جلسة فريدة امل 2019الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر ماي 

 األصوات املعبر عنها التداول بشأن النقط التالية: بأغلبية  2019ماي  02بتاريخ 

 تقرير حول أعمال رئيس املجلس ما بين الدورتين العاديتين. -1

في إطار  2019املداولة في الئحة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية  -2

 .2019ي أدرجت خالل الدورة االستثنائية لشهر أبريل مراجعة النقطة الت

الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية للصحة تتعلق  -3

 بتخصيص عقاري وبناء مركز صحي.

الدراسة و التصويت على عقد شراكة بخصوص تسيير مشروع " إحداث سوق نموذجي لبيع  -4

 السالوي صفرو " في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.الخضر و الفواكه 

 :كما قرر تأجيل التداول بشأن النقط التالية إلى دورة أخرى 

 .الدراسة و التصويت على مشروع قرار جماعي يتعلق بتنظيم السير و الجوالن 

 جماعية على الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق بضابطة البناء ال

 ضوء وضعية قطاع التعمير بمدينة صفرو.

  الدراسة و التصويت على مشاريع قرارات للتخطيط و قرارات للتخلي من أجل فتح طرق

 عمومية.

 .الدراسة و التصويت على اقتناءات عقارية 

  الدراسة و التصويت على مشروع دفتر التحمالت املتعلق بالترخيص لالستغالل املؤقت للملك

 مي من أجل إقامة أكشاك.العمو 

 

 :الكاتب        :الرئيس      

 

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول  ـــر ــــــــتقريـ: ـــىــــــــــــاألولـ ــــةــــــالنقط  

ـــس املجلــــس ما بيــــن ــــــــرئيـ ـالــــأعمـــ

 :نــــــــالعاديتي الدورتيــــن
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 املداولة في الئحة تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية : ةـــة الثانيـــالنقط

 :2019مراجعة النقطة التي أدرجت خالل الدورة االستثنائية لشهر أبريل في إطار  2019

  املصطفى علوي محمدي محرز، :     املقــــــــــــــــــرر 

 الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية و البرمجةرئيس اللجنة      

 ،السيد الرئيس 

 ،السيد الباشا 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 الحضور الكريم 

 العــــــــــرض : 

اجتمعت اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية و البرمجة واللجنة الدائمة 

في الساعة الثالثة و  2019أبريل  29املكلفة بالتنمية البشرية في اجتماع مشترك يوم االثنين 

املدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر  2النصف زواال خصصت لدراسة النقطة رقم 

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

. فقد 2019في إطار تعديل املقرر املتخذ خالل الدورة االستثنائية شهر أبريل  2019املالية 

، حيث وافق على توزيع 2019سبق للمجلس أن تداول في دورته االستثنائية لشهر أبريل 

على بعض الجمعيات الرياضية لكن هذا التوزيع يفوق  2019ية الدعم برسم السنة املال

. كذا ال يمكن سلك مسطرة تحويل 2019سقف االعتمادات املفتوحة بميزانية سنة 

االعتمادات حسب التبويب الجديد مليزانية الجماعة الترابية، ولهذا عملت اللجنتان على 

اضية النشيطة والتي طلبت دعما إعادة توزيع هذا الدعم مع إدخال جميع الجمعيات الري

والذي يبلغ  2019من الجماعة مع احترام سقف االعتماد املفتوح بميزانية سنة 

 درهم. 900.000,00

وانطالقا من رؤية املجلس بأن الشأن الرياض ي يعد أحد أقطاب التنمية املحلية الذي يجب 

رعايته واالهتمام به ويعتبر كذلك أحد املرتكزات األساسية للتنمية البشرية وكذا التحديات 



 

 

التي تواجه الجمعيات الرياضية ذات املستوى التنافس ي التي تصبو إلى تحقيق نتائج جيدة 

انتها وإغناء رصيدها الرياض ي والتاريخي و التأسيس لتراكمات النجاحات الرياضية لتوطيد مك

تسهم في إشعاع وتداول اسم املدينة من أجل استثمار النجاحات الرياضية و تجعلها ضمن 

 حاضرة املدن ذات التميز الرياض ي.

و اللجنة الدائمة وقد قامت اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية و البرمجة 

املكلفة بالتنمية البشرية بمناقشة ودراسة ملفات الجمعيات الرياضية نتج عنها تقييم مقترح 

 توزيع الدعم على الشكل التالي:

 درهم  380.000,00جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم:  -

 درهم 140.000,00 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة السلة: -

 درهم90.000,00 جمعية النادي الرياض ي الصفريوي لكرة اليد: -

 درهم 70.000,00 جمعية أشبال أكاي أللعاب القوى: -

 درهم 50.000,00 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي أللعاب القوى: -

 درهم 100.000,00جمعية األطلس الرياض ي الصفريوي لكرة القدم: -

 درهم20.000,00 للكرة الحديدية: جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي  -

 درهم15.000,00 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لتنس الطاولة: -

 درهم8.000,00 جمعية املستقبل لفرق األحياء لكرة القدم بصفرو: -

 درهم7.000,00 جمعية الصداقة للكرة الحديدية: -

 درهم 5.000,00 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة املضرب: -

 درهم 15.000,00جمعية فرق األحياء لتنمية الرياضة بإقليم صفرو: -

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

 درهم 100.000,00جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية الحيوان: -

 درهم 200.000,00جمعية السالم للعناية باملقابر اإلسالمية: -
           
   وملجلسكم املوقر واسع النظر.           

     :2019وفيما يلي الئحة توزيع الدعم على الجمعيات الرياضية برسم السنة املالية  -

 

 

 



 

 

 

 

 

 املناقشــــــــة: 

حيث أوضح أن مجموع الدعم املوزع على الجمعيات ، في البداية تدخل السيد الرئيس -

الرياضية الذي سبق للمجلس أن صادق عليه خالل الدورة االستثنائية املنعقدة شهر أبريل 

تقدر  2019مليون سنتيم في حين نجد أن االعتمادات املالية املفتوحة بميزانية  93بلغ  2019

الدورة االستثنائية وجهنا سؤالنا إلى رئيس  مليون سنتيم ، وعلى إثر ذلك وأثناء تلك 90فقط ب 

املصلحة حول إمكانية القيام بعملية تحويل اعتمادات، فكان جوابه بنعم ولكن نعذره في ذلك 

ألن هناك مستجدات تهم تبويب امليزانية، ولذلك فلما أراد القيام بعملية التحويل وجد أنه 

فصل قائم بذاته وال يمكن تغذيته من  يتعذر عليه ذلك ألن الفصل املخصص للقطاع الرياض ي

فصل آخر، وبالتالي كان لزاما علينا مراجعة مبالغ الدعم املقدم للجمعيات ونطلب املعذرة من 

كان السبب الذي دعا إلى طرح وهذا  .القائمين على الجمعيات ولم يكن باإلمكان أحسن مما كان

 ، وشكرا لكم.2019اي الدورة العادية لشهر م  هذه النقطة من جديد خالل هذه
 

: أن الالئحة التي توجد بين السيد زكرياء ونزار، حيث قال أعطيت الكلمة إلىبعد ذلك  -

إلى جانب ذلك  2019أيدينا تشير إلى توزيع الدعم على الجمعيات الرياضية برسم السنة املالية 

 نجد أسفل الالئحة كل من:

 اعة صفرو.جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جم -

 جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان و حماية الحيوان. -

 جمعية السالم للعناية باملقابر اإلسالمية. -

 فنحن نناقش الجمعيات الرياضية.
 

: أن اإلشارة بالالئحة إلى الجمعيات الرياضية هو خطأ، فتلك وبعد ذلك أفاد السيد الرئيس -

لها التزامات آنية منها ما يتعلق بمصاريف الحج وهذا الجمعيات لها راهنيتها، فجمعية املوظفين 

 ما يفسر إدراجها بالالئحة.

 .، إلى حذف عبارة الرياضية الواردة بعنوان الالئحة ونزار  السيد زكرياء وبعد ذلك أشار 
 



 

 

، إلى أن السيد زكرياء ونزار معه الحق في أن يشار بالالئحة إلى بعد ذلك أشار السيد الرئيس -

فقط، وأضاف كنا نرغب في إدراج خالل هذه الدورة جميع الجمعيات، لكي نشتغل الجمعيات 

بأريحية بخصوص امليزانية إال أن الجمعيات لم تكن مهيأة لتقديم مشاريعها التي بناء عليها 

 تحصل على الدعم، ولذلك حصرنا الجمعيات بالالئحة التي نحن بصددها.
 

، حيث أشار إلى تصحيح تسمية بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الكريم البزيوي  -

اسم جمعية كرة اليد بالالئحة، وأضاف أن تقليص الدعم شمل فقط الجمعيات الرياضية ، 

وملاذا لم تشمل هذه العملية جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية الحيوان التي ال تقوم بأي 

 عمل، وشكرا.
 

: بدوري لدي مالحظات بخصوص توزيع بعده تدخل السيد امحمد ازملاض، حيث قال -

الدعم، فلما نتكلم عن الدعم فهو يأتي في إطار منح للجمعيات التي تستفيد من مبالغ مالية 

ألف درهم، وفي إطار اتفاقية شراكة مع الجمعيات التي تستفيد من منحة تفوق  50تقل عن 

مع دعم الجمعيات سواء منها الرياضية و االجتماعية و الثقافية.  ألف درهم. ونحن دائما 50

وشخصيا أعتبر أن كل ما نبرمجه فهو قليل بالنسبة لهذه الجمعيات نظرا اللتزاماتها  واملشاكل 

التي تتخبط فيها، وأمر جيد أن يتم إضافة بالئحة الجمعيات الرياضية جمعيات أخرى في إطار 

ب من؟ ولفائدة من؟ وهذا هو السؤال املطروح، فقد كان علينا توزيع املنح إنما على حسا

إضافة مبالغ أخرى لذلك الفصل الخاص بدعم الجمعيات، وأال نقوم بتخفيض الدعم لتلك 

 الجمعيات وعكس ذلك أن نقوم بالرفع من الدعم للجمعيات التي هي في حاجة ماسة لذلك.

لف درهم فهي تستفيد من الدعم في إطار أ 50بالنسبة للجمعيات التي تفوق منحتها  أوال -

اتفاقية شراكة، حيث يحدد بها ذلك املبلغ، فإذا خفضنا لتلك الجمعيات مبلغ الدعم، فهنا 

 يجب إعادة النظر في تلك االتفاقيات.

ومن هذا املنبر أوجه شكري الجزيل لجمعية السالم للعناية باملقابر اإلسالمية على املجهودات 

ؤالي ملاذا استثنيت من الئحة الجمعيات التي تداول بشأنها املجلس خالل الدورة التي تقوم بها. س

االستثنائية األخيرة وأضيفت خالل هذه الدورة بالالئحة. واملالحظ ان املبلغ املقدم لها يتعدى 

 ،وهذا يفرض إقامة اتفاقية شراكة مع هذه الجمعية. وأستسمح فأنا أضع فقطألف درهم  50

لتزامات الجمعيات، فإنني أقترح الرفع من القيمة املالية للفصل الخاص بدعم أسئلة.ونظرا ال

الجمعيات، ومن جهة أخرى فالدعم املقدم لجمعية السالم للعناية باملقابر اإلسالمية املقدر ب 



 

 

درهم فهو غير كاف لتلبية طموحها، ولذلك يجب إعادة النظر في االتفاقيات،  200.000,00

 وشكرا.

في الحقيقة النقطة التي كنت أود مناقشتها   ل السيد حسان حيضر، حيث قال:بعده تدخ -

تلك املتعلقة باالتفاقيات . أعتقد خالل تيهئ امليزانية، فالعملية تخضع ملنطق، فما هو هذا 

املنطق؟ عندما نيهئ فصال بامليزانية، ننظر في االتفاقيات ونتأكد من كفاية االعتمادات املالية 

مليزانية، السيد الرئيس قال أن االتفاقيات املوقعة مع املجلس لوحدها تتجاوز املرصودة با

منحها  االعتمادات املخصصة للجمعيات الرياضية، فإذاكان األمر كذلك، فهذا يعني أن هناك 

خلل في التقديرات خالل تيهئ امليزانية، وكما قال السيد امحمد ازملاض، لدينا اتفاقيات شراكة 

مالية محددة صادق عليها املجلس، ولذلك فالتعديل يجب أن يخضع لنفس  موقعة بمبالغ

 العملية.

 5تتعلق بما يلي: أتساءل ماذا ستقوم به الجمعية املقدم لها دعم يقدر ب  النقطة الثانية -

آالف درهم؟ ولهذا ففي إطار الدعم، نقدم غالف مالي و نطالب بنتائجه.  7آالف درهم أو 

ألف درهم املخصصة لجمعية فرق األحياء لتنمية الرياضة بإقليم صفرو  15فاملنحة املقدرة ب 

 فهذه املنحة لن تكفي حتى لشراء األقمصة الرياضية.
 

:  وكما أشار إلى ذلك األخ زكرياء ونزار فالالئحة بعده تدخل السيد فؤاد بوشامة، حيث قال -

عيات الرياضية، واملالحظة األخرى أنه تم إدراج ثالث التي توجد بين أيدينا تسمى بالئحة الجم

 جمعيات أخرى ال عالقة لها بالرياضة بهذه الالئحة.

 مليون سنتيم. 40أن منحة جمعية األعمال االجتماعية تفوق  -

بالنسبة لجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جماعة صفرو لدينا اتفاقية شراكة  -

 مليون سنتيم. 40د الرئيس أن املنحة املقدمة لها تفوق مبرمة معا وأعتقد السي
 

 ، أنه كل سنة يتم تحديد املبلغ بامليزانية.أفاد السيد الرئيس -
 

: أن جمعية السالم للعناية باملقابر ثم استأنف السيد فؤاد بوشامة تدخله، حيث قال -

األمر بالنسبة لجمعية  اإلسالمية تجمعنا معها اتفاقية شراكة محدد بها نفس املبلغ، وكذلك

الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية الحيوان، ولذلك فإنني أقترح ما يلي: بالنسبة للجمعيات الجادة 

والتي قدمت الش يء الكثير للرياضة بمدينة صفرو. علينا أن ندعمها. كما أقترح حذف الدعم 

السالم للعناية املقدم لجمعية الرفيق لتوعية اإلنسان و حماية الحيوان وكذلك جمعية 

 باملقابر اإلسالمية.



 

 

بالنسبة لجمعية الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية الحيوان أرى أنها متطاولة على فضاء يوجد  -

بالسوق األسبوعي، وقد قامت بتحويله إلى إسطبل لتربية الخيول و األرانب و الدجاج و الحمام. 

 .لحق؟ولذلك نريد أن نعرف من أعطى صاحب هذه الجمعية هذا ا

بالنسبة لحماية الحيوانات، فالكالب تتواجد باملدارات الطرقية، ولذلك فإننا نرى أن هذا  -

 مليون سنتيم، فهذا حرام فاألمر يتعلق باملال العام. 10الشخص ال يقوم بأي عمل، ونقدم له 

لجمعية السالم للعناية باملقابر اإلسالمية، ماذا قامت به؟ فقد قامت بحفر بئر كلفها  بالنسبة -

مليون سنتيم ولم تجلب منه املاء، وهذا يعني فقط توزيع املال، وقد صدر مقال ورد به أن  16

           مليون سنتيم                    15الجمعية لم تؤد ما بذمتها من مبالغ مالية املقدرة تقريبا ب 

لفائدة صاحب محطة الوقود. وهناك ظاهرة برزت مؤخرا باملقبرة اإلسالمية واملتعلقة بعملية 

حجز املقابر مكتوب عليه "خاص" و مسيجة بالحديد. فهل تم أداء الواجبات املالية عن تلك 

وليس العملية؟ فهناك قرار جبائي ملن أراد أن يخصص فضاء للدفن يتعلق باملقبرة الجديدة و 

 باملقبرة الحالية.

هناك جمعيتان تنشطان في نفس املجال الرياض ي املتعلق بالكرة الحديدية، إحداهما تستفيد  -

 7مليون سنتيم في حين أن الجمعية األخرى املنحة املقدمة لها تقدر ب  2من منحة تقدر ب 

نفس املبلغ املالي، آالف درهم، فالجمعيتان نشيطتان، وعلينا ان نكون عادلين وأن نقدم لهما 

مليون سنتيم لجمعية الرفيق لتوعية اإلنسان و حماية الحيوان  10ولذلك أقول بحذف 

وتوزيع هذا املبلغ على الجمعيات الرياضية التي تم تخفيض منحتها وبالتالي االحتفاظ لها بنفس 

مردودية،  املنحة السابقة، كما أنه ال يجب تفتيت مبالغ الدعم ألن هذه العملية ليست لها

آالف درهم؟ ولذلك يجب أن نكون  5فماذا ستقدم الجمعية املخصص لها دعم يقدر ب 

 عادلين وأن نتحمل مسؤوليتنا وعدم هدر املال العام. وشكرا.
 

:  بطبيعة الحال، نالحظ بعده أعطيت الكلمة إلى السيد عبد اللطيف بوشارب، حيث قال -

الرياض ي هو ضئيل وفي نفس الوقت فهو ضعيف مليون سنتيم املخصص للقطاع  90أن مبلغ 

ألنني أعرف مجموعة من الفرق التي تتنافس مع جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم 

مليون سنتيم، وهي فرق تابعة لجماعات قروية. في حين  120و  100تحصل على منحة تصل إلى 

بلغ ضعيف و ضعيف جدا مليون سنتيم كدعم، وهو م 40نجد أن جماعة صفرو تقدم فقط 

 إذ ال يمكن تسيير فريق كرة القدم بهذا املبلغ وأن يحقق طموح الصعود إلى القسم املوالي.



 

 

من جهة أخرى، فإننا سنصوت على هذه الالئحة، فهل الجمعيات املدرجة بها توجد كلها في  -

لذلك فالجمعية وضعية قانونية أم خالف ذلك؟ فاملوسم الرياض ي قد انتهى. واملنحة متأخرة. و 

 التي توجد في وضعية غير قانونية يجب حذفها من الالئحة. وشكرا.
 

: ألتمس خالل إعداد ميزانية السنة بعده تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي، حيث قال -

املقبلة األخذ بعين االعتبار الجمعيات التي طالتها عملية تخفيض منحتها، وهذا على األقل من 

من جهة أخرى علينا الرفع من االعتمادات املخصصة للمكون الرياض ي، باب اإلنصاف، و 

تضحية هذه الجمعيات التي طالتها عملية تخفيض  2020وعلينا أن نأخذ بجدية خالل ميزانية 

 منحتها وأن نعمل على مضاعفتها أو على األقل الرفع منها. وشكرا.
 

قابض البلدي الذي يعلم أن : كان على البعده تدخل السيد محمد ليكاتي، حيث قال -

مليون أن يدرس و ينظر في القوانين، وليس أن تضع  90االعتماد املفتوح بامليزانية يقدر ب 

عليه السؤال أثناء انعقاد الدورة، ويجيب بإمكانية القيام بعملية التحويل، وهي غير ممكنة، 

ت فهناك من قدم له فهذا ش يء من العبث فقد تم التصويت على النقطة املتعلقة بالجمعيا

مليون سنتيم، ويتم تخفيض هذه املبالغ، في حين أن تلك  14ملين سنتيم و  40دعم يقدر ب 

 الجمعيات أخذت بعين االعتبار خالل برمجتها املنحة املقدمة لها.

قضية التصويت نطلب التصويت على كل جمعية على حدة، فهناك من يريد  بخصوص -

 التصويت لصالح جمعية وعدم التصويت على جمعية أخرى، وشكرا.
 

: لدي نفس املالحظة بخصوص تسمية بعده تدخل السيد نور الدين ملزابي، حيث قال -

الالئحة و املتعلقة بتوزيع الدعم على الجمعيات وليس على الجمعيات الرياضية بحكم أن 

الالئحة مشار بها إلى جمعيات ال تنتمي إلى القطاع الرياض ي، واملالحظة الثانية تتجلى في كون 

على منح من جماعات ألف درهم أصبحت ال تلبي طلبات الجمعيات، رغم أنها تحصل  900

ترابية أخرى. وما يقدم لها غير كاف، وهنا أقصد بالضبط الجمعيات التي تمارس باألقسام 

التنافسية تحت لواء الجامعات امللكية املغربية لكرة القدم و كرة السلة وكرة اليد وألعاب 

 2020ة القوى، وكذا الجمعيات األخرى، ولهذا علينا أن نفكر بجدية خالل إعداد ميزاني

مضاعفة الدعم املخصص لهذه الجمعيات، هناك جمعيات محلية تقوم بتنظيم دوريات على 

املستوى املحلي لفائدة الشباب وفقا ألهدافها املسطرة، وهذا يتماش ى مع أهداف وأدوار 

الجماعة التي تستهدف تشجيع الشباب على التعاطي ملمارسة الرياضة إلى جانب الشأن الثقافي 

 ي، ولهذا يجب األخذ بعين االعتبار هذه الجمعيات.واالجتماع



 

 

بالنسبة للجمعيات التي تمارس في األقسام التنافسية، ربما تجاوزنا مسائل تخص عملية  -

التقنين، وتتعلق باملطالبة باإلدالء "باالعتماد". فهذه الجمعيات مطالبة بأن تقوم بعملية 

جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة السلة االعتماد خالل فترة هذه السنة. ولحد الساعة ف

هي الوحيدة بمدينة صفرو التي تتوفر على " االعتماد" وتسير في نفس الطريق جمعية الوداد 

الرياض ي الصفريوي لكرة املضرب للحصول على " االعتماد" . وخالل الجموع العامة للجمعيات 

على" االعتماد" وأنا أطالبهم من اآلن ككرة القدم سيتم العمل على مالءمة القوانين للحصول 

لكي يتوفروا على " االعتماد" ليكون خالل السنة املقبلة أحد املعايير املعتمدة للحصول على 

 الدعم.

، تعقد الجموع العامة خالل شهري يوليوز و غشت، واعتبار لذلك علينا كجماعة نقطة ثالثة -

حة خالل شهر أكتوبر مرفقا بالتقريرين األدبي مراسلة الجمعيات لكي تقدم طلبها املتعلق باملن

 واملالي، والوثائق املحاسباتية.
 

: شهدت الدورة االستثنائية األخيرة بعد ذلك تدخل السيد عبد الناصر القشابي، حيث قال -

الدفاع بشراسة على الزيادة في الدعم لفائدة الجمعيات الرياضية، وأالن نتفاجأ بأننا 

العتبارات معينة، إنما السؤال الذي أطرحه ملاذا سيتم خفض الدعم سنخفض من هذا الدعم 

املخصص للقطاع الرياض ي، في الوقت ذاته نجد عدم إقصاء جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان 

وحماية الحيوان، فهذه الجمعية هي التي يجب أن تخفض منحتها، فالرياضة تحتاج إلى 

أن جمعية الرفيق تتلقى الدعم مجانا. وفي نفي مصاريف وما زلنا نقول وهذا مسجل باملحاضر 

الوقت يجب تخفيض املنحة املقدمة لجمعية السالم للعناية باملقابر اإلسالمية، فوضعية 

املقابر ال زالت كما كانت في السابق، فقد قامت مؤخرا جمعيات مشكورة بحملة باملقبرة ولم 

ملقابر اإلسالمية، فمن املفروض تعرف حضور أي عضو من أعضاء جمعية السالم للعناية با

مليون سنتيم التي تستفيد منها هذه  20أن تنعكس على أرض الواقع  املنحة املقدرة ب 

الجمعية، واملجلس قام ببادرة جيدة عندما جعل الدفن باملجان إذن فما موقع هذه الجمعية، 

نا أطرح عالمة فالجماعة تسلم رخصة الدفن، كما أن الحجز توفره البلدية، وبالتالي فا

استفهام حول هذه الجمعية. و بيت القصيد، ففي الوقت الذي نحن مع دعم الرياضة، ففي 

نظري الخفض من املنحة يجب أن يطال هذه الجمعية، ونحافظ للجمعيات الرياضية بالدعم 

 الذي صادقنا عليه خالل الدورة السابقة.
 



 

 

هناك شيئا من االستهتار من املجلس في  : أرى أنبعده تدخل السيد زكرياء ونزار، حيث قال -

توزيع الدعم على الجمعيات وأستسمح على استعمالي للفظ " االستهتار" إذ ال يعقل أن نكون 

قد طالبنا خالل الجلسة السابقة بالرفع من االعتمادات، فإذا بنا نفاجأ اليوم بالخفض من 

هم وبأموالهم ويقومون بتأطير الدعم املقدم للجمعيات، فمسيري هذه الجمعيات يضحون بوقت

 شاب. 200عدد كبير من شباب املدينة. فكل جمعية تتوفر على 
 

 طلب بسحب لفظ " االستهتار".ف، تدخل السيد الرئيس -
 

 : قلت االستهتار وبين قوسين هناك استهتار.فرد عن ذلك السيد زكراء ونزار، قائال -
 

املجلس و عملنا جميعا وليس لشخص آخر أن هذا العمل هو عمل ، فأفاد السيد الرئيس -

 وبالتالي ادعوك لسحب هذه الكلمة.
 

: فإذا أردت أال نستعمل لفظ " االستهتار " سنستعمل ثم استأنف السيد زكرياء ونزار، قائال -

كلمة استخفاف، املهم أن هناك تقصير في الدعم املرصود للرياضة عموما، فعندما نعمل على 

لجمعيات، ونتحجج في ذلك بعدم وجود اإلمكانيات، ونحن نعلم أن تخفيض الدعم املقدم ل

مليون سنتيم،  160هناك جمعيات نرصد لها مبالغ كبيرة كدعم ونقدم لجامعة األخوين 

مليون سنتيم أو ال أدري بكم ملدة  40وبالتالي يكون هذا املبلغ متوفرا ونرصد ملهرجان أهازيج 

ا وعندما يتعلق األمر بجمعية تقوم بتأطير فئة عريضة من ثالثة أيام، فهذا املبلغ نجده متوفر 

 3أو  2الشباب وعددا من الرياضيين ونقول لها بأننا سنخصم من منحة الدعم الذي تتلقاه 

مليون سنتيم، فسمي ذلك ما تريد. فإذا لم تعجبك كلمة استهتار، ما عليك إال أن تختار الكلمة 

خط أحمر، ولذلك فال يمكن أن نخفض من قيمة الدعم  املناسبة، ولذلك فإننا نعتبر الرياضة

املخصص لهذه الجمعيات. وفي املقابل علينا أن نبحث لفائدتها عن موارد، والرفع من قيمة 

الدعم املرصود من طرف البلدية، نبحث عن مستشهرين لكي تتمكن هذه الجمعيات من 

ق لتوعية اإلنسان وحماية املض ي إلى األمام. فالجميع يتحدث على أن عمل جمعية الرفي

الحيوان جد ضعيف ومردوديتها ضعيفة ومع ذلك نتمسك بالدعم الذي تتلقاه، في الوقت 

مليون سنتيم ملساعدة  10الذي كان باإلمكان توظيف مبلغ الدعم املخصص لها واملقدر ب 

د، و ثالث أو أربعة فرق والتي تعطي سمعة للمدينة كفريق كرة القدم وكرة السلة وكرة الي

مليون  2و  3و  5تستفيد هذه الفرق الرياضية من مبالغ إضافية على التوالي وعلى الشكل التالي 



 

 

سنتيم ونرض ي هذه الفرق، ونترك هذه الجمعية لكي نعيد النظر بشأنها وال افهم ملاذا نتمسك 

 بها في كل دورة. وفي نفس الوقت نخفض من منحة الجمعيات الرياضية، وشكرا.
 

في نفس السياق فلكي يتم اإلعداد لدورة : خل السيد رضوان الفرودي، حيث قالبعده تد -

 املجلس فإن ذلك يتطلب الكثير من الجهد، ال املادي وال املعنوي و تشتغل األطر وكذا السلطة

ويحضر السادة املستشارين أشغال الدورة، وقد ناقشنا نقطة فريدة خالل الدورة االستثنائية 

لم نقم بأي ش يء وذهب ذلك مهب الريح، واآلن نعيد األمر من األول، وما السابقة، وكأننا 

الحظته فالقليل من تدخل على غرار الجلسة السابقة فالكل كان ينادي وبصوت قوي بالزيادة 

في الدعم املخصص للفرق الرياضية، والكل كان يدافع عن ذلك باستماتة حتى تدخل أحد 

ه النقطة، ونالحظ حاليا تراجعا عن ذلك كما أن هناك اإلخوان قائال بالكف عن تسييس هذ

تضارب كما نجد جمعيات تقوم بنفس الدور مثال ذلك املنحة املقدمة لجمعية فرق األحياء 

ألف درهم. في حين نجد أن املنحة املقدمة لجمعية  15لتنمية الرياضة بإقليم صفرو تقدر ب 

آالف درهم وبالتالي فهل هنـــــــــــــاك معاييـــــــــــــر  8ب املستقبل لفرق األحياء لكرة القدم بصفرو تقدر 

ـــذ بعيـــــــــــــن االعتبـــــــــــــار فـــــــــــــي توزيـــــــــــــع الدعـــــــــــــم علـــــــــــ ــــذه الجمعيــــــــــــات؟ وهل أن الجمعية تؤخــــــــــ ــى هـــــــــ

ألف درهم تتوفر على عدد كبير من األطفال الذين سينظم  15لتي تتلقى منحة تقدر ب األولى ا

لفائدتهم دوري فرق األحياء؟ وهذا ما يجعلنا دائما نطالب بالوثائق ذات الصلة لنطلع عليها، 

ويمكنني أن ألخص كل هذا وأقول أن الجمعية التي ال تتوفر على صفة املنفعة العامة، فليس 

تتلقى الدعم. وبالتالي علينا ان نعمل على تطبيق القانون في جوهره، فكيفما كانت من حقها أن 

الجمعية فإذا لم تكن تتوفر على صفة املنفعة العامة فليس من حقها أن تحصل على الدعم. 

فالجمعيات التي تتوفر على صفة املنفعة العامة فهي معروفة، والتي ال تتوفر على هذه الصفة 

 ك.فهي معروفة كذل

كما نجد عددا من الفرق التي تؤطر عددا كبيرا من الشباب رصدت لها اعتمادات مالية تقدر 

مليون  30مليون سنتيم، في حين نجد أن الدعم الذي تتلقاه جمعيتين فقط يقدر ب  90ب 

سنتيم أي ما يعادل ثلث االعتمادات املخصصة لعدد من الجمعيات الرياضية وقد تكلمنا كثيرا 

الرفق بالحيوان ونالحظ أن الدعم املخصص لهذه الجمعية ال يتم املساس به، عن جمعية 

فهل هذا خط أحمر؟ ويمكن القول أن العامل السياس ي أصبح ظاهرا ورائحته قد فاحت بشأن 

 هاتين الجمعيتين. وشكرا.



 

 

: بخصوص امللفات التي نتكلم بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد حسان حيضر، حيث قال -

املتعلقة بالدعم، فإنني اطرح السؤال التالي على اإلخوان في املالية، هل عدم التطابق ما عنها و 

بين املبلغ املتفق عليه باالتفاقية التي سبق للمجلس أن صادق عليها، حيث أعلم أن أداء تلك 

م املبالغ تكون مرفقة بوثيقة االتفاقية الوارد بها املبلغ الذي سيتم أداؤه. وبالتالي فهل عد

التطابق ما بين املبلغ الوارد باالتفاقية واملبلغ املصرح به اآلن لن يعرقل أداء املبالغ لفائدة 

الجمعيات؟ فأنا اعلم أن الخازن سيعتمد على ما هو وارد باالتفاقية، وبالتالي سيجد أن هناك 

إصالحه، عدم التطابق في االعتمادات املالية، وعلى إثر ذلك سيرجع امللف إلى الجماعة قصد 

 وشكرا.
 

، أنه نظرا لعدم مواكبة هذا املوضوع، فقد حصلت خالل بعد ذلك أوضح السيد الرئيس -

 الفترة السابقة عدة متغيرات، فاالتفاقيات لم يعد معموال بها.
  

: سوف لن أطيل في الكالم لكون بعد ذلك تدخل السيد أحمد احمد الشريف، حيث قال -

بعض اإلخوان سبقوني إلثارة بعض املالحظات، واستمر قائال: جاء في بعض الكلمات غياب 

معايير يمكن االعتماد عليها لتخصيص املنح، ولهذا فاملعايير التي يجب مراعاتها لتخصيص 

في مدى الدعم للجمعيات يجب أن تكون مبنية على مردودية الجمعيات وآنذاك يقرر 

استحقاقها للدعم من عدمه، وهنا سأقتصر على جمعيتين مختصتين في رياضة ألعاب القوى 

 ويتعلق األمر ب:

 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي أللعاب القوى. -

 أللعاب القوى. يجمعية أشبال أكا -

أللعاب القوى تتمتع بتاريخ  فعندما ننظر إلى النتائج نجد أن جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي 

رياض ي حيث فازت بكاس العرش أللعاب القوى، وحاليا وخالل هذه السنة نجد عداء ينتمي 

لهذه الجمعية شارك في البطولة العربية واحتل املرتبة الرابعة، وعداءة اخرى شاركت في 

راتب تعتبر مراتب البطولة اإلفريقية بابيدجان. وأحرزت خاللها على املرتبة الرابعة، وهذه امل

ألف درهم،  50مشرفة، وعلى الرغم من ذلك نجد أن املبلغ املخصص لهذه الجمعية يقدر ب 

ألف درهم، وهذا مع  70وجمعية أشبال أكاي أللعاب القوى املبلغ املخصص لها يقدر ب 

 احترامي للجمعيتين فأين هي املعايير؟ وهل نتوفر على معطيات نرجع إليها في تخصيص مبالغ

الدعم. وعلينا تشجيع جميع الجمعيات إنما في املقابل علينا أن نشجع أكثر تلك التي تحقق 

 نتائج مشرفة للمدينة، وشكرا.
 



 

 

، فشكر اإلخوان بعد االنتهاء من مداخالت السادة األعضاء، تناول الكلمة السيد الرئيس -

األخ زكرياء ونزار بسحب  على مداخالتهم والتي أسهمت في إغناء النقاش.ثم قال: ملا طلبت من

تلك الكلمة لكونها في الحقيقة ال تليق بهذا املجلس، وعبر التاريخ كانت لهذا املجلس الجرأة 

ملضاعفة املنحة لفائدة جمعيتين رياضيتين على األقل فخالل فترة تواجدنا باملجالس السابقة 

لس و يستحق التحية وال يجب كانت الزيادة في املنحة قليلة جدا، وهذا يعتبر مكسبا لهذا املج

القول بأن هناك استهتار، وهذا ما يظهر أن هناك رؤية ونية ورغبة في دعم الجمعيات. وما 

تطرقتم إليه فقد نوقش أثناء إعداد امليزانية. وليس أن يتم اآلن طرح الزيادة أو تخفيض الدعم 

بالئحة الجمعيات الرياضية  ولذلك فامليزانية التي يتم إعدادها خالل شهر أكتوبر تكون مرفقة

مليون سنتيم  90على هذا الشكل حيث أن االعتمادات املفتوحة للجمعيات الرياضية تقدر  ب 

ألف درهم، وقد تم  50ألف درهم للمجال الثقافي وخصص ملؤسسات اجتماعية أخرى  480و 

يالت. نلوم أو ال مراعاة ما تتلقاه كل جمعية خالل كل سنة، فاإلشكال الذي وقع يتمثل في التحو 

نلوم رئيس املصلحة الذي قال لنا سابقا أن هناك إمكانية للقيام بعملية التحويل، فاإلنسان 

الذي ينتج يمكننا أن نلتمس له العذر كما أن عملية ضبط أمور كثيرة تشفع أيضا وبالتالي ال 

يمة املنحة يجب الوقوف عند هذه النقطة كثيرا. وقد أثار اإلخوان مسألة عملية تخفيض ق

لجمعيات و جمعيات أخرى لم تطلها هذه العملية. وقد أوضح السيد الرئيس بخصوص هذه 

العملية، أنه ال يمكن تحويل االعتمادات املخصصة للمجال الثقافي إلى املجال الرياض ي، وهذا 

من مستجدات قانون امليزانية إذ ال يسمح بالتحويل إال من داخل الفصل نفسه. ولذلك فال 

كن ألي فصل بامليزانية تغذية الفصل الخاص بالقطاع الرياض ي وهذا خالف ما كان معموال يم

به في السابق حيث كانت مختلف الجمعيات مدرجة في فصل واحد، مما كان يسمح بالقيام 

بعملية التحويل من مجال إلى مجال آخر.أما اآلن وحسب مستجدان امليزانية فاملجال الرياض ي 

ده ونفس ا]ألمر بالنسبة للمجال الثقافي و املجال االجتماعي. وقد قام أصبح منفردا لوح

املجلس في إحدى دوراته السابقة أن صادق على مضاعفة منحة جمعية الوداد الرياض ي 

مليون سنتيم ، وهذه تعتبر سابقة و  40مليون سنتيم إلى  20الصفريوي لكرة القدم من 

عليه، وهذه االلتفاتة ال يجب أن تنس ى. جانب  تستحق التحية. وهذا هو النفس الذي نسير

آخر بالنسبة لإلخوان الذين تكلموا عن االتفاقيات، فبعد صدور الدورية املتعلقة بتوزيع 

الدعم على الجمعيات قام املجلس على إثرها بإلغاء جميع االتفاقيات. وإلبرام اتفاقية شراكة 

لى صفة املنفعة العامة. وكما تعرفون فهذه مع أية جمعية، يشترط في هذه األخيرة أن تتوفر ع

جمعية على املستوى الوطني هي  12الجمعيات كلها ال تتوفر على املنفعة العامة، وهناك فقط 



 

 

التي تتوفر على صفة املنفعة العامة. ولإلشارة فلما أثيرت هذه املسألة خالل إحدى الدورات. 

ة، فلم نعثر على أي ش يء ولذلك فقد أخذنا ذلك بكل جدية، وقمنا بالبحث في املسأل

فاالتفاقيات لم يعد معموال بها وبالتالي فعملية توزيع املنح أصبحت تقدم في إطار الدعم، وهو 

غير محدد بأي سقف مالي، فحسب الدورية األخيرة لم يعد معموال باللجوء إلى إبرام اتفاقية 

عدى هذا السقف. ولذلك تبرم مليون سنتيم أو تت  5شراكة كلما كانت قيمة املنحة تقدر ب 

اتفاقية الشراكة كلما توفرت صفة املنفعة العامة، وتبعا لذلك فقد قمنا في إحدى الدورات 

السابقة بإلغاء جميع اتفاقيات الشراكة، ولم يعد املجلس ملزما بها ولذلك فقد أصبح املجلس 

 ملزما بتوزيع الدعم على الجمعيات.

آالف درهم، فقد قلنا في البداية أنه  7أو  5ها الدعم املقدر ب بالنسبة للجمعيات التي قدم ل -

لم يكن باإلمكان أحسن مما كان. وملا تجد اإلخوان صامتين فإن ذلك يعني أن هذه النقطة 

خلفت نقاشا حادا من طرف اإلخوان وملا تكون أمام أمر الواقع فليس هناك ما يمكن القيام 

يزانية. وكما تعرفون فقد كانت امليزانية مهددة بالعجز به، ومناقشة ذلك يكون وقت إعداد امل

وليس بسبب ما يتكلم عنه الناس بكون ذلك راجع إلى الساعات اإلضافية للموظفين فهذا 

 3املعطى ليس له عالقة بالعجز، وبالتالي فالعجز مرتبط باألحكام القضائية التي تتجاوز مبلغ 

وقد استطعنا من خالل املفاوضات التي بوشرت مع مليار سنتيم،  4مليار سنتيم، فهي تقارب 

أصحاب هذه املبالغ إلى تقسيط أدائها، وهنا البد من تقديم الشكر إلى السيد رئيس املحكمة 

اإلدارية بفاس قاض ي التنفيذ للوصول إلى نتيجة تقسيط املبالغ املحكوم بها لفائدة أصحابها، 

ا أدى إلى عدم تسجيل عجزها. وللعلم فلو تم وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على امليزانية مم

تسجيل عجز بامليزانية فأول إجراء يتم القيام به بالنسبة للجماعات هو التخلي عن املصاريف 

الزائدة التي تدخل في حكمها الدعم املقدم للجمعيات، ويتم االحتفاظ باملصاريف الضرورية، 

سيط القيم املالية املحكوم بها على ولذلك فقد قمنا بمجهود كبير للوصول إلى نتيجة تق

الجماعة أداؤها لفائدة أصحابها وهذا لكي ال نوجه امليزانية مسجل بها عجز إلى مصالح 

الداخلية لكي يصادق عليها السيد العامل مرفقة بمحاضر تقسيط األحكام. ولذلك لم تكن 

ا النية للزيادة في الدعم لدينا إمكانية إضافة مبالغ إضافية لفائدة الجمعيات، وقد كانت لدين

لفائدة هذه األخيرة، وقد كنا نأمل خالل هذه السنة الحصول على مداخيل مرتفعة جراء عملية 

كراء محالت املركب التجاري إال أنه ولألسف لم يتم كراؤها، ونتمنى أن ننجح مستقبال في 

رشة لم تكترى بدورها كرائها، إضافة إلى أن املحالت األخرى املتواجدة بالسوق األسبوعي الط

بسبب اإلشكال الذي طرح بشأن عملية تصنيفها، هل هي تندرج ضمن امللك الخاص أو امللك 



 

 

العام، ولكن لألسف فمنذ سنين وهي مدرجة ضمن امللك العام و تكترى بموجب عقود كراء، 

ص وهذه الوضعية فيها تناقض . وقد كانت من ضمن مالحظات لجنة االفتحاص ألن امللك الخا

هو الذي تبرم بشأنه عقود الكراء، وامللك العام يستغل في إطار شغل امللك العام مؤقتا. أما 

اآلن فلو كانت لدينا إمكانية الزيادة في الدعم لفائدة القطاع الرياض ي ملا ترددنا في ذلك، وهذا 

 ما جعل السيد بن شقرون، رئيس املصلحة يفيد بإمكانية ذلك، ألنها بقيت عالقة بذهنه

" وجد أن  GIDطريقة التحويل التي كان معموال بها سابقا، لكن ملا تردد على النظام املعلوماتي " 

تغذية الفصل الخاص بالقطاع الرياض ي غير ممكنة، وبالتالي ليس من الضروري إثارة مالحظة 

 االستهتار.

ها من طرف بالنسبة للملف القانوني للجمعيات، فالجمعيات الثقافية التي لم تتم دراست -

اللجان فإن ذلك يرجع إلى كون ملفاتها غير واضحة، أم أنها في وضعية غير قانونية أو عكس 

ذلك وبالتالي فبالنسبة إلينا فمن املفروض أن الجمعيات املدرجة بالالئحة ملفاتها قانونية 

ولكن رغم ذلك ستخضع الالئحة ملراجعة من طرف السيد الباشا ومصالح العمالة قبل 

 شير عليها.التأ

تكلم اإلخوان عن املقابر و الكالب، وفي هذا اإلطار قال السيد الرئيس ال تبخسوا الناس  -

أشياءهم وأال يتم تسييس األمور كثيرا ثم أضاف هل وضعية املقابر كانت في السابق كما هي 

انت عليه اآلن نحو مدة سنتين أو ثالث سنوات ، فعلى املرء أن يقول ما هو موجود ، فقد ك 

هناك صعوبة للولوج إلى املقابر. وبفضل حملة النظافة و تنقية املسالك أصبح ميسرا الوصول 

إليها، وبهذه املناسبة نشكر جمعيتين من املجتمع املدني بحي بودرهم حيث قامتا بحملة نظافة 

نجز باملقابر اإلسالمية خالل مناسبتين. إنما الوضعية الحالية للمقبرة هي نتيجة عمل دؤوب أ

عمال يشتغلون يوميا باملقبرة، والجمعية هي التي تكلفت  7خالل فترة طويلة حيث كان أكثر من 

بأداء أجور العمال، وذلك القبر الخاص الذي أثاره األخ فؤاد بوشامة، فهو منصوص عليه 

بالقرار الجبائي فكل من أراد شراء قبر، يمكنه فعل ذلك. وهنا يمكن مراقبة السنة التي منحت 

 فيها تلك الرخصة و تاريخ األداء.

ولدينا نموذج لذلك، فالسيد زكرياء بدوره قام بهذه العملية، كما نقدم له الشكر حيث يقوم 

أحيانا بإيجاد حل للمشاكل التي يصادفها بعض اإلخوان. ولذلك فهذه العملية تخضع 

فهي مستفزة، وقد  للضوابط القانونية و يمكنني القول أن العالمة التي تشير إلى قبر خاص

استفزتني شخصيا و سنعمل على إزالتها، إضافة إلى ذلك فالبئر الذي وقع حفره من طرف 

الجمعية، ستكون له فائدة على تلك املنطقة، والزال هناك أمل للعثور على نقطة املاء، إال أن 



 

 

وهذا االعتمادات قد استنفذت ، وهذا هو السبب الذي جعل الديون تتراكم على الجمعية، 

ليس عيبا وأال تؤول املسألة بطريقة من الطرق. فكل الجمعيات عليها ديون، وهنا قال: هل وداد 

 صفرو عليها ديون أم ال؟ وأضاف ال توجد جمعية ليس عليها دين.

لوسائل وبخصوص حفر البئر فقد تفاجأنا من نتائج الدراسة الجيوفزيائية وليس من خالل ا

التقليدية كما أثير سابقا، على أن العثور على نقطة املاء بمدينة صفرو يتم عبر حفر أكثر من 

ميترا، فقد حفر بئر بامللعب البلدي ولم نعثر على نقطة ماء، فتلك الدراسة التي قمنا بها  200

قطة املاء بتلك سلمت للحوض املائي و قد تبناها، وعلى إثرها أفادونا أنه لكي يتم العثور على ن

ميتر، ويبقى األمل لدينا في حفر األمتار املتبقية ألننا نريد أن  220املنطقة يتعين حفر أكثر من 

تصير تلك املنطقة منطقة خضراء، تستفيد منها املدينة. ولذلك فاألمور التي تكون إيجابية 

 .ال تحور .فالبئر ش يء مهمأو علينا أن نتعاطى معها بإيجابية 
 

 

أن العثور عل إلى ن الدراسات الجيولوجية تشير أأفاد  ثحي دخل السيد فؤاد بوشامةوقد ت -

 متر. 400نقطة املاء بتلك املنطقة يتعين حفر 
 

. متر 240أنه عثر على نقطة املاء بجوار تلك املنطقة على عمق  ،وبعده أفاد السيد الرئيس -

تؤدي نفس الوظيفة التي  ال تحل اإلشكال وال كما أن األحواض املائية املتواجدة بطريق فاس

 ونتمنى أن تنجح هذه املحاولة . مائي حيت يحول املنطقة إلى جنة في األرض. ها بئرييؤد

كانت هناك إمكانية ملا ترددنا  بالنسبة للزيادة في الدعم ليس هناك إمكانية للقيام بذلك ولو -

في ذلك على النسبية،  فقد اعتمد اإلخوان ،مبالنسبة لعملية تخفيض الدع في القيام بها .أما

مليون سنتم من  2حيث تم خصم جزء من قيمة الدعم لكل الجمعيات . مثال ذلك تم خصم 

كما تم خصم  ،ميمليون سنت40منحة فريق الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم املقدرة ب 

م. وبالتالي فعملية تخفيض يمليون سنت 15آالف درهم من منحة فريق كرة السلة املقدرة ب  10

سقطت  قد  األحياء املالحظ أن جمعية فرق  و الدعم طالت جميع الجمعيات دون استثناء.

وخالل هذه السنة تم استدراك  وقد خلف ذلك نقاشا حادا.، ةسهوا السنة املاضية من الالئح

. أما بالنسبة للجمعيات التي خصص دعم الذي كانت تتقاضاه في السابقاألمر وخصص لها ال

ولو كانت هناك إمكانية للرفع من  نه مبلغ بسيطأنحن نعرف  .درهم أالف 7و5لها دعم يقدر ب

 قيمة املبالغ لقمنا بها.
 



 

 

يمكن تقديم الدعم  نه الأأفاد  ثحي ،بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد امحمد ازملاض -

القانوني للجمعيات بتنسيق مع  انيا االطالع على امللفألي جمعية لم تقدم طلبا في املوضوع .ث

السلطة املحلية .وملا نقدم الدعم للجمعية عليها أن توافيني بالتقريرين األدبي واملالي الذي تظهر 

بياناته أين صرف الدعم املقدم لها. ملتمس أخير ففي ما يتعلق بالدعم املخصص للجمعيات 

دها والجمعيات الثقافية واالجتماعية لوحدها كذلك.مع يتعين عزل الجمعيات الرياضية لوح

الزيادة في اعتمادات الفصلين وفيما يخص جمعية األحياء التي جاءت في تدخلكم األخير .فال 

املعارضة وال من طرف اإلخوان في من طرف ال  .أظن أن احد اإلخوان أثارها خالل النقاش

نحن مع جميع الجمعيات ودعمها في اطار بل على العكس من ذلك ف، األغلبيةفي اإلخوان 

 القانون واملحاسبة والتتبع وشكرا.
 

نه ومن خالل امللتمس فأثناء إعداد امليزانية خالل أ ،أفاد السيد الرئيس في معرض رده -

الدورة العادية لشهر أكتوبر نركز على هذه النقطة ونعمل على تخصيص االعتمادات التي 

 ترونها مشرفة .
 

فإذا كانت هناك إمكانية للزيادة في منحة هذه  :زكرياء ونزار حيت قال تدخل السيد بعد ذلك -

إلى الفصل املتعلق  تهالف درهم وإضاف100املقدر ب الجمعيات يمكننا تحويل االعتماد

 بالجمعيات الرياضية .

أن هذه العملية لم تعد ممكنة. فمن ضمن مستجدات  أفاد السيد الرئيسوردا على ذلك  -

ففي  وليس داخل باب امليزانية. ،فقط يزانية أن التحويل يمكن القيام به داخل الفصلامل

وبالتالي فالفصل املتعلق بالقطاع  ،السابق كنا نقوم بعملية التحويل داخل الباب من امليزانية

وفي الطريق أمور أخرى ستلغي عملية التحويل  .الرياض ي يشمل فقط الجمعيات الرياضية

 بصفة نهائية.

أما بخصوص  .بالجزء الثاني من امليزانية إلى ذلك لم يعد ممكنا القيام بعملية التحويل ةوإضاف

. الجزء األول من امليزانية فعملية التحويل املمكن القيام بها تكون داخل فصل امليزانية فقط

نية بمجرد املصادقة على امليزا األمور تسير تدريجيا لتستهدف البرامج.إذوفي هذا السياق، ف

كما أن املجلس سبق له في  فاملجلس ملزم بتطبيقها دون اللجوء إلى القيام بعملية التحويل.

 .تفاقيات السابقةجميع اال ألغىإحدى الدورات أن 
 



 

 

نريد أن نعرف السند القانوني الذي يشير  :قال ثبعد ذلك تدخل السيد امحمد ازملاض حي -

حول هذا املوضوع. فهل تم ذلك بموجب منشور أو  إلى إلغاء العمل باالتفاقيات ونريد أن تنورنا

 وهذا من حقنا.، ثيقة بين أيديناو وبالتالي نريد أن تكون هذه ال ؟قرار أو دورية
 

أن إلغاء العمل باالتفاقيات جاء بناء على دورية السيد وزير  أوضح السيد الرئيس -

  .الداخلية
 

التوصل بهذه الدورية التي بموجبها تم إلغاء العمل  ،على إثر ذلك طلب السيد امحمد ازملاض -

الف درهم ال 50باالتفاقيات فمن حقنا كمستشارين التوصل بها والتي تفيد ان املنح التي تفوق 

 التفاقيات.تدخل في إطار ا
 

 انه سييهئ ما تم طلبه. وردا على ذلك أفاد السيد الرئيس -
 

، ثرنها واملتعلقة باملقابرآ التيبخصوص النقطة  :قال ثبعده تدخل السيد زكرياء ونزار حي -

 "بوكلن" بآليةوبهذه املناسبة فالعمل الذي قمت به يتجلى في حفر ساحة حجرية وسط املقابر 

حيت أن آليات الجماعة املتوفرة ال تسمح بالقيام بهذه العملية وهناك مساحة أخرى يمكن 

وتسخير اآلليات  ،تقديم يد املساعدة كما يمكنني في هذا اإلطار للجمعية أن تعمل على تهيئتها

 من اجل تهيئة املساحات الحجرية. التي أتوفر عليها
 

 أخذناهاملية التي قمت بها السيد زكرياء فقد أن تلك الع :بعد ذلك قال السيد الرئيس -

 . وبارك هللا فيك . اطلب تعميمهنكنموذج وهي في املستوى و 
 

 الفرق التي مالحظتي تخص :بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، حيث قال -

ا دعم هتزاول نفس النشاط الرياض ي املتمثل في الكرة الحديدية .حيت نجد جمعية خصص ل

الف درهم . فالجمعية آ 7ألف درهم والجمعية األخرى خصص لها دعم يقدر ب  20يقدر ب

األولى تتوفر على امتياز حيت نجدها تمارس أنشطتها الرياضية املتعلقة بالكرة الحديدية 

بامللعب البلدي وال تؤدي اي واجب . في حين نجد أن الجمعية الثانية والتي تتلقى دعما يقدر 

ثقافي وتؤدي عن  تزاول نشاطها الرياض ي في الكرة الحديدية باملركب السوسيو أالف درهم 7ب

 واجبا شهريا. ذلك

 . أداء واجب االنخراط يكون سنويا: أن أوضح السيد الرئيس -
 



 

 

يجب أن نكون عادلين بخصوص هذه  : بعد ذلك استمر السيد فؤاد بوشامة تدخله قائال -

 تمارسان نفس النشاط الرياض ي ولذلك يجب أن تقدم لهما نفس قيمة فالجمعيتين املسائل.

 وأال نفرق بينهما.املنحة 
 

 إلىونحن نطمح في التفاصيل،  ادخل كثيرا ال :قال بعد ذلك تدخل السيد الرئيس حيث -

أي في نفس مستوى قيمة الجمعية األخرى وأال نخصم  راألقل لتصي ةالرفع من منحة الجمعي

 .مبلغ منها
 

قيمة املنحة  لم يتم تخفيضأن الجمعية املعنية  :بعد ذلك أفاد السيد فؤاد بوشامة -

 .املقدمة لها 
 

بدورها تم تخفيض منحتها حيت  املعنية الجمعية: تلك وردا عن ذلك أوضح السيد الرئيس -

إلف درهم في حين ستستفيد هذه السنة من  24استفادت السنة املاضية من منحة تقدر ب

منحة جميع الجمعيات  وبذلك نكون قد خفضنا مندرهم فقط  ألف 20ب در منحة تق

 الرياضية .
 

عن جمعية الرفيق السيد الرئيس لم تجبنا  : ثم استأنف السيد فؤاد بوشامة تدخله قائال -

ذكره ألتوعية اإلنسان وحماية الحيوان واستغاللها لجزء من السوق األسبوعي .الن هذا األمر 

 في كل دورة.
 

و في كل دورة لن أجيبك عن النقط الغير مدرجة بجدول  :وردا عن ذلك قال السيد الرئيس -

 .وسأجيبك عن الدعم الوارد بجدول األعمال .األعمال
 

ذلك يعتبر ملكا جماعيا عليك أن تصونه وتحميه فآنت  :واستمر السيد فؤاد بوشامة قائال -

 .ولست أنا الرئيس
 

: هل جمعية الكرة الحديدية التي تزاول نشاطها الرياض ي وفي معرض رد الرئيس أفاد -

بامللعب البلدي تعتبر مترامية على ملك الجماعة؟وهل كذلك جمعية املوظفين مترامية على 

 ؟نادي كرة املضرب؟ وهل كذلك الوداد الرياض ي مترامية على امللعب البلدي

ملا سمع كالمكم في املرة األولى فالسيد الباشا الحاضر معنا  ،بالنسبة لعمل جمعية الرفيق -

ولكن ملا تابع العمل الذي يقوم به اتضح له ، عليه بخصوص أداء املهمة املكلف بها  ونبهجلس 

ولو لم يكن هناك عمل ينجز ملحاربة  .لعمل املنجز بخصوص محاربة الكالبا

أدافع  .فانا المثل هذا الكالم  االكالب،لوجدناها متواجدة بهذه الساحة وعيب عليكم أن تقولو 



 

 

عن جمعية الرفيق  فعند التخلي .تنزع عني سالحا انظم به املدينةيمكنك أن  عن احد .ولكن ال

. فجمعية الرفيق عملت على اقتناء عربة الب تتواجد بالشوارعتضحك علي لكون الكسآنذاك 

ي تتوفر وكذلك فه نك.أفذلك من شبها املدينة فإذا كنت ال تراها  تظل تطوف "بيكوب"من نوع 

واجبات األفراد الذين تشغلهم  أداءوتتحمل  اء مهامها.دأل  اعلى دراجة ثالثية العجالت وتسخره

الجمعية وقم أنت فقط في يوم من األيام بالقبض على كلب مصاب فخالل هذه السنة تم 

ا االستنكار. وفي نهو خارج الجماعة ويتم ه اء السعر ومنها مادكالب مصابة ب 5القبض على 

يكمن في  أن الشخص تعرض لعضة كلب خارج تراب الجماعة .واملشكل املطروح ، يتضح األخير

كون الكالب تفد على الجماعة من تراب الجماعات املجاورة .ولو لم تكن هناك تدخالت 

، وهي مجتمعةلوجدتم الكالب متواجدة أمام أبواب منازلكم وهنا ك مواسم تكون فيها الكالب 

 تلك الكالب نعرف أصحابها الذين يتوفرون على بساتين .مواسم التوالد. و 

كالب يالحظ وتكاثر ال .أنثى الكلب خارج محيط بستانه يعمد إلى جعلفلما تكتر الكالب بمحله 

ويمكن القيام ولكن وخالل طول السنة أين هي الكالب  .وهي معروفة .مواسم في السنة 3خالل 

فرو وعليكم أن تدلوني على الكالب املتواجدة يوم بمعيتكم بجولة بمدينة صخالل هذا ال

 بمدينة صفرو.

بخصوص الكالب املتواجدة باملدارات الطرقية ،فهي تتواجد بشكل منفرد.وتلك فلسفة  أما

بمنطقة معينة سيعوضه كلب أخر في  كلب يتواجد في حالة تم إجالءنه أترى  ثالجمعية حي

قم وتظل بتلك املنطقة التي يعمل على تلقح وتعية غير معروفة ولذلك فتلك الكالب وضع

كلب  جالءإإذا تم ولهذا السبب  ا الحيوان يعتبر كائنا حيا.ذفه .عدم توالدها ى أساسلحمايتها ع

وإخوانكم يتصلون  .ففي اليوم املوالي ستجد بها ثالثة أو أربعة كالب آخرين .من منطقة معينة

الشعبة وتمت بب .فقد تم التدخل بدار برئيس الجمعية وعلى اثر ذلك يقوم بالتدخل املطلو 

تبخسوا الناس أشياءهم.فنحن وجدنا  ولذلك ال تنقيتها،حيت كانت بها كالب في وضعية مزرية.

غل في إطار الرفق بالحيوان والجمعية تتعرض لضغط من طرف الجمعيات تحال .ونش

هذا وتعرفون القضاء،  إلى بطريقة معينة حيث يلجؤون الحقوقية عندما تجد كلبا قد قتل

.ويمكنك  ؟األمر ادري ملاذا التشديد على هذأ منكم من جر إلى القضاء جراء هذه العملية .وال

م .فالجمعية تشغل يمليون سنت10القيام بعملية حسابية سنوية لهذه املنحة املقدرة ب 

 ومن درهم للعامل الواحد.100ي أجرة تقدر بد.وتؤ  في كل أسبوع بتدخلينعمال يقومون 3

خالل هذه املعطيات املالية يمكننا معرفة حجم املصاريف املالية للجمعية خالل السنة إضافة 

 والدراجة النارية ذات العجالت الثالث. العربةإلى مصاريف وقود 



 

 

فقد كانت الحيوانات تموت باملستودع  للبهائم. fourrière  زوبالنسبة للمرفق فهو يعتبر محج

بل فهو تابع للطرشة وقد أصبحنا نستعمله طوذلك اإلس كله.تجد ما تأال البلدي ألنها 

يتوفر على  واملوظف الجماعي ال .أجل العناية بالحيواناتللبهائم وذلك من    Fourrièreكمحجز

. والحيوان له حقوق أيضا . فالجمعية تعتني بالحيوانات داخل محجز  بهااإلمكانيات للعناية 

غيرها  إلى صاحبه أو بهيمة أو العيب من االعتناء بكلب وإعادتهوبالتالي فما  Fourrière البهائم 

أريد اإلجابة عنها  ال ،وسيتم تصفية هذه األمور انطالقا من صفة املنفعة العامة. بعض األمور 

فالجمعية تسمى بجمعية الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية  ألننا تكلمنا عنها مرارا وتكرارا.

فهناك الحشرات التي لوحدها التي تطرح لنا املشكلة . الكالب  ليس الحيوان.فرؤيتنا للمدينة

تخلف  ثفتلك الحشرة التي تظهر كل موسم حي .أحدينتبه إلى ذلك  تطرح بدورها املشكل وال

ملحاربة  بتدخلقامت ية يتعرفون عليها،وهي سامة جدا فالجمع فاألطفال ال .صحية أضرارا

عداده .فمدخل القناطر أأدى إلى تقلص  وهذا .املنتشر بمنطقة باب املقام الطائر األبيض

وهذا الطائر  .وتفوح منه روائح كريهةالخيرية لم يكن بهذه الصورة الحالية .بل كان وسخا 

يجب القضاء عليه نهائيا فهو أيضا يلعب دورا في التوازن البيئي ولذلك فالجمعية  األبيض ال

في التعاطي مع ظاهرة  علميةوالجميل فيها هي أنها تشتغل بطريقة  .تشتغل على هذا اإلطار

 محاربة الكالب .
 

اتي حي -
َ
: شاهدنا برنامجا  تلفزيونيا قال ثبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليك

توفر ث ة حيبإلى الغا تقوم الجمعية املكلفة بالكالب باستدراجها إذمدينة اسطنبول خاصا عن 

 تدخل إلى املدينة نهائيا. وبالتالي فهذه الكالب ال .الخاص بها وكذا األكل ظروفال لها جميع

 .،وتعيش كلها بالوسط الغابوي  آالف 6وعددها يفوق 
 

أردنا أن نبني كلما يتعلق بالوسائل واإلمكانيات ونحن  أن األمر: بعد ذلك أفاد السيد الرئيس -

ن نتبناه فالكالب بمدينة اسطنبول أالبداية وهذا التوجه هو الذي نريد  ذال ويعرقل منإعمال 

مستودعات ئي ذنها كما تتواجد بمنطقة معينة تقوم بحراستها كما قاموا بتهيأتحمل عالمة في 

PARK .لن م يمليون سنت 10ولكن  الستقبال الكالب فهذا التوجه هو الذي نريد أن نحقق

 دعوكم للتصويت على هذهأ طيبعد ذلك قال السيد الرئيس: وب .تكفي لتحقيق هذا املبتغى

 .ةالالئح

 

 



 

 

 

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :2019ماي  02بتاريخ   309مقرر 

 2املنعقدة يوم الخميس  2019إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر ماي 

 .2019ماي 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

في إطار مراجعة  2019وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة املالية 

 .2019النقطة التي أدرجت خالل الدورة االستثنائية لشهر أبريل 

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني و الني أسفرت على ما يلي:

 22أثناء عملية التصويت: عدد األعضاء الحاضرين  -

 22:                عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:                عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي  -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 محمد الداس ي -3

 نور الدين ملزابي -4

 امحمد الحيوني -5

 فاطمة الواحي -6



 

 

 أحمد احمد الشريف -7

 املصطفى علوي محمدي محرز  -8

 ملياء العزيزي  -9

 عبد العزيز التقي العلوي  -10

 فوزية  أحصاد -11

 شفيق كريم -12

 الولي العدلوني -13

 عبد هللا كراكي -14

 عبد اللطيف بوشارب -15

 سعاد لغماري  -16

افضيــــــــــــــــن -  : ال أحــــــــــــــــد عدد األعضــــــــــــــــاء الر

 : وهم السادة 06عدد األعضاء املمتنعين عن التصويت ،  -

 ازملاض امحمد -1

 زكرياء ونزار -2

 رضوان الفرودي -3

 محمد ليكاتي -4

 فؤاد بوشامة -5

 نبيل عبد العالي -6

 يقرر ما يلي: 

املنعقدة يوم  2019 إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر ماي

قد وافق بأغلبية األصوات املعبر عنها على الئحة توزيع الدعم على  2019ماي  02الخميس 

في إطار مراجعة النقطة التي أدرجت خالل الدورة  2019 الجمعيات برسم السنة املالية

 على الشكل التالي: 2019االستثنائية لشهر أبريل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعياتصنف 
االعتمادات املفتوحة 

 بامليزانية
 املنح املقترحة

   000,00 900 : للجمعيات الرياضية إعانات

 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة القدم
  

380 000,00 

 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة السلة
  

140 000,00 

 جمعية األطلس الرياض ي الصفريوي لكرة القدم
  

100 000,00 

 جمعية النادي الرياض ي الصفريوي لكرة اليد
  

90 000,00 

 القوى بصفرو  أللعابجمعية أشبال اكاي 
  

70 000,00 

 القوى  أللعابجمعية الوداد الرياض ي الصفريوي 
  

50 000,00 

 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي للكرة الحديدية
  

20 000,00 

 الصفريوي لكرة الطاولةجمعية الوداد الرياض ي 
  

15 000,00 

 جمعية فرق األحياء لتنمية الرياضة بإقليم صفرو 
  

15 000,00 

 جمعية املستقبل لفرق األحياء لكرة القدم بصفرو 
  

8 000,00 



 

 

 جمعية الصداقة للكرة الحديدية بصفرو 
  

7 000,00 

 جمعية الوداد الرياض ي الصفريوي لكرة املضرب
  

5 000,00 

 000,00 900   إعانات الجمعيات الرياضية مجموع

 000,00 400 إعانات مقدمة  لجمعيات األعمال االجتماعية للموظفين
 

جمعية األعمال االجتماعية لعمال وموظفي وأطر جماعة 

 صفرو 
  

400 000,00 

 000,00 980  مساعدات ودعم للجمعيات
 

 صفرو جمعية السالم للعناية باملقابر اإلسالمية بإقليم 
  

200 000,00 

 جمعية الرفيق لتوعية اإلنسان وحماية الحيوان جمعية

 بصفرو 
  

100 000,00 

 مجموع مساعدات ودعم الجمعيات
  

300 000,00 

 :بـــــــــالكات                         :ســــــــــــــالرئي   

 

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

  الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية : الثالثةالنقطة

 للصحة تتعلق بتخصيص عقاري وبناء مركز صحي:

 ملياء العزيزي  :      ةرر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملق ، 

افق العمومية و الخدمات. رئيسة        اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 ،السيد الرئيس 

  الباشا،السيد 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 :الحضور الكريم 
 

 رضـــــــــــــــــــــالع      :  
 

املكلفة باملرافق العمومية و الخدمات في اجتماع مشترك مع اللجنة التأمت اللجنة الدائمة 

الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية ملدارسة النقطة املتعلقة بمشروع اتفاقية الشراكة بين جماعة 



 

 

صفرو و املندوبية اإلقليمية للصحة من أجل تخصيص عقاري وبناء مركز صحي بحي موالي 

 اسماعيل.

لجميع أهمية أسلوب الشراكات التي يعتمدها املجلس بكب مكوناته كنهج وكما ال يخفى على ا

استراتيجي وآلية ناجعة للنهوض بمجموعة من املجاالت التنموية املحلية،  وضمن إطار هذا 

التوجه العام يندرج مشروع هذه االتفاقية التي تهدف باألساس إلى بناء مركز صحي بحي موالي 

 رانية وكثافة سكانية ذات وتيرة متسرعة.اسماعيل الذي يشهد حركة عم

وقد خلف مشروع هذه االتفاقية نقاشات جادة و تبادل للرؤى انصبت كلها على تشريح 

الوضعية الصحية الحالية باملدينة واإلكراهات املطروحة لتسيير ولوج ساكنة املدينة إلى 

 الخدمات الصحية.

حي أجمعت كل تدخالت السادة أعضاء وإيمانا من املجلس بدوره املحوري في املجال الص

اللجنة أن تكون الجماعة شريكا فعاال في تطوير هذا القطاع ودعم الخدمات الصحية، وهذا ما 

يستدعي بذل جهد أكبر لتوفير البنيات التحتية الصحية لتغطية النقص امللموس على مستوى 

القرب الصحية واالستفادة من املجال الترابي للجماعة من أجل تيسير ولوج الساكنة إلى خدمات 

 العالجات األولية الضرورية.

إن انخراط جماعة صفرو في مشروع هذه االتفاقية ملن شأنه ان يسهم بشكل كبير في تحسين 

مردودية القطاع الصحي، كما أن ذلك يعتبر استجابة نوعية لتجاوز بعض اإلشكاالت والصعوبات 

 فرو، ومواصلة الجهود من أجل تجويدها.ذات الصلة بخدمات القرب الصحية بمدينة ص

ولتفعيل هذه االتفاقية و تحقيق هذا املطلب الصحي فإن ذلك يبقى متوقفا على استكمال 

اإلجراءات الخاصة بعملية اقتناء البقعة األرضية املخصصة للخدمات العمومية حسب تصميم 

، ال من حيث الجانب اإلداري متر مربع 400تجزئة موالي اسماعيل طريق بوملان البالغة مساحتها 

 وال من حيث الجانب املالي.



 

 

وخلصت اللجنتان إلى التعبير عن أملها في االرتقاء بالتعاون بين جماعة صفرو و املندوبية 

على  اإلقليمية للصحة إلى املستوى املطلوب لالستجابة غلى تطلعات الساكنة وتدارك الخصاص

مستوى مختلف الخدمات و التخصصات الطبية وتنويع منظومة العرض الصحي باملدينة، على 

اعتبار أن القطاع الصحي يعد من األوراش الحيوية الكبرى وقطاعا اجتماعيا بامتياز، وهذا ما 

يتطلب تظافر جهود الجميع وتعبئة كل الطاقات للنهوض بهذا القطاع وتقوية مركزيته وتعزيز 

 ته الصحية حتى يؤدي وظيفته بكل فعالية.بنيا

 واعتبارا لكل هذه املعطيات فإن اللجنتين تزكيان هذه االتفاقية.

 وملجلسكم املوقر واسع النظر.                      

 

 

 

 

 املناقشة: 

 ، إلى أن تقرير اللجنة يشير الى اقتناء العقار في حين انالسيد نور الدين ملزابي أشار في البداية  -

ن الجماعة ستقوم أ وقد اكد السيد الرئيسالجماعة ستقوم بتعبئة العقار وليس االقتناء .

 تفوته أنبتعبئة العقار لكونه الزال تابعا للعمران وهو عبارة عن تجهيز عمومي ومن املفروض 

تفويت ذلك العقار الى  إلىبدفاتر التحمالت املنجزة سابقا  اإلشارة إغفالتم  ثللجماعة .حي

 ذلكبة .و حلوزارة الص سنقوم بتفويتهوبعد ذلك . ه العمليةذتتم هماعة .وسنعمل على ان الج

عبارة  سنقوم بتعبئة ذلك العقار الذي هو  األساسكداعمين لقطاع ا لصحة  .وعلى هذا  سنعتبر

بناء  ألجلمتر مربع وذلك  420تقدر مساحته ب ثحي،دة قطاع الصحةئعن تجهيز عمومي لفا

 تخفيف الضغط على باقي املراكز الصحية . إلىوهذا سيؤذي  .مركز صحي بتلك املنطقة
 

 أو إنشاء:لن يختلف احد حول  قال ثالسيد امحمد ازملاض حي إلىالكلمة  أعطيتبعد ذلك  -

منها منطقة و بناء مركز صحي بمنطقة معينة خاصة وان العديد من املناطق تعرف توسعا عمرانيا 

فهناك الصالحيات الذاتية  في ظل صالحيات املجلس.وملا نتكلم عن ذلك. ذلك يبقى أن إالالرفايف 



 

 

لتنظيمي املتعلق من القانون ا 87برنامج عمل طبقا ملقتضيات املادة  إطارالتي تدخل في 

الدولة  إلىالدستور من 31 ذلك نجد الصالحيات املشتركة .تشير املادة  إلى وباإلضافة بالجماعات.

 واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية الخ....

. كما أن هذه عدم حضور جلسة املجلس الطرف املعني باالتفاقية تكمن في :األولىاملالحظة  -

 ال األخيرةوهذه  ؟للصحة اإلقليميةمع املندوبية  أم ؟هل مع وزارة الصحة االتفاقية ستبرم مع من؟

ويكون بناء هذا املركز الصحي  بعدما تتوفر على قرار املوافقة. إالتفاقية اال إبرامتقدم على  أنيمكنها 

 املركز الصحي يندرج ضمن اطار سؤالي هو هل بناء هذا .امليزانية العامة للدولة إطارفي  مبرمجا

 ؟الخريطة الصحية للوزارة املعنية

 ؟صادقنا عليه الذيهل هذا املستوصف يندرج ضمن اطار برنامج عمل الجماعة  : ثانيا -

الصالحيات املشتركة مع الدولة  إطارفي  أشار،فهذه االتفاقية تعتبر غير قانونية الن املشرع  اثثال -

الواقعة في دائرة  فقط بصيانة املستوصفات الصحية تعنى.ان الجماعة 87طبقا ملا جاء في املادة 

وتبعا لنفس املادة يشير املشرع  الدولة هي املسؤولة عن البناء. وألن .الترابي للجماعة النفوذ

 : إلى ما يلي مباشرة بعد ذلك

 صيانة الطرقات  -

وبناء  وصيانة الطرقات .ومن خالل هذا املقتض ى يركز املشرع على ما هو بناء.انما فيما يخص  -

الصحة يبقى تدخل الجماعة مقتصرا على صيانة املستوصفات .وارى من خالل مشروع هذه 

واعتبارا لذلك هل  ستتم؟مع من  .الديباجة ومواد وموضوع االتفاقية فيما يخص االتفاقية ،ال

ملندوبية الصحة الحق في ابرام اتفاقية شراكة مع الجماعة حيت نالحظ عدم االشارة باالتفاقية 

 نماذجالى مكونات املشروع .فعلى االقل ان تكون هناك دراسة حول املوضوع .وهم يتوفرون على 

ميتر مربع كافية لبناء 420 بوناته.وهل مساحة العقار املقدرة ة مكوتركيبللمستوصفات 

يمكننا ان  وآنذاكمستوصف.ولذلك يجب ان نتوفر على ملف تقني متعلق بهذا املستوصف 

التعاون والشراكة  إطارنطرق باب الجهات املعنية ،حيت ان الجهة تتوفر على هذا االختصاص في 

فمسودة مشروع اتفاقية الشراكة التي توجد بين ايدينا  مع الدولة ومع القطاعات املعنية .اذن

وانطالقا من هذه ؟ يناقشنا ويوقع معنا أن.فالطرف املعني بها غير حاضر معنا.فهل له الحق 

 وهل من حقنا ؟التساؤالت نؤجل هذه النقطة .فهل ذلك يدخل في اطار اختصاصات املجلس

 ؟القيام بعملية البناء
 



 

 

ان الجماعة لن تقوم بعملية بناء املركز الصحي بل  من خالل تدخله وقد اوضح السيد الرئيس -

السيد امحمد  استأنففقط ستقوم بتعبئة العقار بعدما سيفوت لها من طرف العمران وقد 

 إقرار إلىتشير  ثمن االتفاقية جاءت واضحة حي األولىاملادة  أن، شارأ ثازملاض تدخله حي

بدعم من وزارة  واإلقليمقواعد التعاون بين الطرفين من اجل النهوض بالقطاع الصحي باملدينة 

كما ان التقرير الذي تلته االخت يتكلم  الصحة من اجل احداث مركز صحي بحي موالي اسماعيل.

 حتى النتيه في سلك املساطر .وشكرا. األمور عن البناء .واطرح هذه 
 

 عندما نقدم في يوم ما من السيد امحمد ازملاض  أتمنى :يس فقالبعد ذلك تدخل السيد الرئ -

في نظرك غير قانوني .فهذه االتفاقية غير قانونية يء .فكل ش  أن ذلك قانونياقول لنا ي أن شيئا

فالعمل ينجزه متصرفون ممتازون  .أشياءهمتبخسوا الناس  الف .،النظام الداخلي غير قانوني

 ". كان الخوخ يداوي  لو  " .يقال أتساءلفقط  وأناولهم دراية بالقانون .
 

:اعتقد السيد الرئيس ان هناك  قال ثالسيد فؤاد بوشامة حي إلىالكلمة  أعطيتبعد ذلك   -

اعتماد مرحلة بمرحلة وسنبلغ الهدف.  باإلمكاننوع من التسرع بخصوص هذه النقطة . فقد كان 

تتعلق بدراسة الوضع الصحي بمدينة صفرو  فقد كان من املفروض ادراج نقطة بجدول االعمال

بحضور السيد مندوب الصحة .وعلى ضوء ذلك نقدم ملتمسا حول بناء مركز صحي بحي موالي 

بناء املركز  إعادةوكذا . حي بودرهم أيضايهم فقط هذا الحي بل يشمل  الخصاص ال اسماعيل .و

خير ن نعتمد مرحلة بمرحلة وفي األ الصحي بمنطقة بنصفار املغلق مند سنتين .ولذلك كان علينا ا

الوزارة لالستفسار حول توفر الوعاء العقار  بكستتصل  وآنذاكسنصل الى تحقيق هذه النتيجة 

ستعمل الوزارة على  وآنذاك ى مؤسسة العمران.دمتوفر ل بأنهبحي موالي اسماعيل .وسنخبرها 

املشروع. ونفس الوضعية  نفيذلتصيغة تفاهمية بينهما  إيجادقصد  األخيرةربط االتصال بهذه 

فهو  ،إلى حيز الوجود خراجهإبالنسبة لحي بودرهم.وبالنسبة ملستوصف بنصفار يجب العمل على 

مغلق مند سنتين . فاملسالة مرتبطة بمكاتب الدراسات .فالبنايات املجاورة له لم تصب باالنهيار 

حول  ال الدراسات " مكاتب أنا يعني ذلك املستوصف الذي اصيب باالنهيار للمرة الثانية .وهذ إال.

 .وشكرا" باهلل العلي العظيم إالقوة  وال
 

 ؟..فمن سينجزهااآلجال:تطلبون التوصل باملحاضر داخل بعد ذلك قال السيد الرئيس -
 

:مشروع مستشفى التخصصات  قال ثبعد ذلك اعطيت الكلمة الى السيد كريم شفيق حي -

متر مربع وبخصوص هذا 700عقاريا تقدر مساحته ب االوزارة وعاء بإعطاءبعد ما قامت البلدية 



 

 

 أنيجب  ال إنمااملشروع الجديد فالبلدية ال تمانع في تعبئة الوعاء العقاري النجاز مركز صحي .

.فمؤسسة العمران ستفوت ذلك العقار الى الجماعة وستعمل هذه  تنفيذهفي  تأخيريكون هناك 

تقوم ببناء  أنالجماعة  بإمكانركز صحي.وبخصوص عملية البناء م ثإلحداعلى تعبئته  األخيرة

 إطاريدخل ضمن  ال ش يء فأيمن القانون التنظيمي . 89مستوصف بناء على مقتضيات املادة 

صالحيات الجماعة وله ارتباط باملصلحة العامة يمكن لهذه االخيرة ان تقوم ببنائه.بمعنى اخر 

كثافة سكانية وتعاني  دهذا املشروع بتلك املنطقة التي تشه يمكن للجماعة ان تكون طرفا في بناء

الصحية. وعلى الجماعة ان تسهر على انجاز املشروعين مادام انها طرف  زمن خصاص في املراك

متر مربع لتوسعة مستشفى محمد 700فيهما ويتعلق االمر بتوظيف العقار البالغ مساحته 

 مركز صحي بحي الرفايف. وإحداثالخامس .
 

نحاول استغالل الفرص التي تتاح  نناألى أ ،السيد الرئيس في معرض تدخله أوضحقد و  -

امامنا .وهذا ما يجعلنا نسقط احيانا في التسرع انما يكون لصالح املدينة .اما بخصوص 

يعير اهتماما للموضوع.وهذا  نقدمها للذي ال فإنناامللتمسات التي ذكرها السيد فؤاد بوشامة 

فمندوبية الصحة هي التي تبحث عن احداث  مركز صحي بحي موالي  . تداولهانعكس الحالة التي 

 بأنه أبلغناهااسماعيل.فبعد ان ربطت هذه االخيرة االتصال بالجماعة حول وضعية ذلك العقار 

 خيرةاأل يعود ملؤسسة العمران.وبحكم انه مخصص كتجهيز عمومي ستسلمه هذه 

 وإعداد .للجماعة.وبالنسبة ملستوصف بنصفار فقد قامت الوزارة املعنية بتوفير اعتماداته املالية

مرتين.  ان يتم بناؤه بنفس املكان بسبب تعرضه لالنهيار نعارضدراسته التقنية .ولو اننا كنا 

اته املالية قد اعتماد أنوحسب الدراسة التقنية فسيتم انجازه بنفس املكان وبطريقة معينة.كما 

 .2019 سنةبرسم تم رصدها 

مركز صحي بحي بودرهم فقد سبق للمجلس ان خصص لهذه الغاية جزءا  إحداثبخصوص  أما -

العقاري املسمى سهب املساكن .وهذا ما دفعنا الى  متر مربع من الوعاء 1000تقدر مساحته ب

 الدخول كطرف في مشروع هذه االتفاقية .

املشتركة .يمكننا التدقيق  أوذاتية الاملوكولة للجماعة سواء منها  بخصوص االختصاصات أما -

وفي . بتعبئة العقار   ستقوم فقط وإنمااملؤكدان الجماعة لن تقوم بعملية البناء  إنما ذلكفي   أكثر

اعة عليه الق أحدثتالسياق طرح السؤال حول مدى قانونية القاعة املغطاة .فالعقار الذي  نفس

 األمور باالتفاقية جانب من  تغطىاالختصاصات املشتركة  إطاروفي  املغطاة تابع للجماعة.

للمستشفى البالغ مساحته اكتر من  فقد قمنا بتعبئة العقار املجاور  اإلطاراملشتركة .وفي نفس 



 

 

كما قلتم فالجماعة لم تقم بعملية بناء . و  بع قصد توسعة مستشفى محمد الخامسمتر مر 700

 . الشأنوهناك تجارب عدة في هذا   .تقوم بتعبئة الوعاء العقاري لذلكس إنماركز الصحي امل
 

، حيث طرح السؤال التالي: هل الوعاء العقاري بعد ذلك تدخل السيد أحمد احمد الشريف -

أصبح اليوم في ملك الجماعة؟ أم أن  الذي سيتم به إحداث املركز الصحي بحي موالي اسماعيل

الزالت وضعيتها لم تسو مع  : لحد اآلنقائالفأجاب السيد الرئيس وضعيتها لم تسو بعد؟ 

:هل ستقوم  وعلى اثر ذلك طرح السيد احمد احمد الشريف السؤال التالي  مؤسسة العمران.

ولذلك نريد ان توضح لنا  ؟سيتم تفويته باملجان مؤسسة العمران ببيع العقار لفائدة الجماعة ام

 هذه النقطة.

 

.انما يجب ان يكون نحن مع هذا املشروع  أوال:بعد ذلك تدخل السيد امحمد ازملاض حيت قال -

ش يء البناء.وقبل كل  ألجلاتفاقية  إبرام أوفي اطار القانون .وليس من حقنا القيام بعملية البناء 

يمكننا القيام  تخصيص ذلك العقار بتصميم التهيئة .وكذا تصميم التجزئة .وما إلىننظر  أن علينا

به هو التخلي عن ذلك العقار لفائدة وزارة الصحة .وهذا سيكون حال مناسبا النجاز ذلك املشروع 

غير ذلك،هذا من جهة.ولكن عندما ، و من اجل البناء ، وال التتبع دون ابرام عقد اتفاقية شراكة ال

وهل  .ن تكون هناك دراسة تقنية للمشروعألذلك يجب و ملشروع تجده كل طموح وخيال. ا أتقر 

؟ ذلك العقار كافيا لبناء ذلك املستوصف وفقا للمعايير املعمول بها من طرف وزارة الصحة

نطرق باب الجهات املعنية كاملة .كوزارة الصحة وكذا مؤسسة العمران من  أنيمكننا  وآنذاك

عقار النجاز مشروع احداث مركز صحي بحي موالي اسماعيل وبهذه اجل تخصيص ذلك ال

الصالحيات الذاتية واملشتركة  طارإسنشتغل في  أنناالوسيلة سيتم تجاوز كل املشاكل .كما 

 للمجلس .
 

نربح الوقت الن وزارة الصحة تنتظر موافقة املجلس  اننا نريد ان الى السيد الرئيس أوضحوقد  -

بكل االجراءات  القيام إلىستسعى  وآنذاكعلى تعبئة ذلك الوعاء العقاري  النجاز املشروع 

لم نصادق على  فإذاواستيفاء مساطرها القانونية من اجل بناء املركز الصحي السالف الذكر .

بناء مركز  ألجل.ولذلك سنبدي املوافقة املبدئية هذه االتفاقية التي نحن بصددها ستودع بالرف

املجلس االتفاقية أنظار  على عرض أن يتم فيما بعد  أساسصحي بحي موالي اسماعيل على 

النهائية بعد استفاء كل االجراءات االدارية والقانونية للوعاء العقاري وتحديد مكونات 

 . اإلشارةالوضع رهن  أوريق التخلي املشروع.وللتوضيح فتعبئة العقار،يمكن ان يكون  عن ط

 



 

 

 

 

 

 

 

 :2019ماي  02بتاريخ   310 مقرر 

املنعقدة يوم  2019إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر ماي 

 .2019ماي  2الخميس 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

بمشروع اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية للصحة تتعلق  وبعد دراسته للنقطة املتعلقة

 بتخصيص عقاري وبناء مركز صحي..

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني و الني أسفرت على ما يلي:

 17:  عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:           عدد األصوات املعبر عنها -

 17:           املوافقينعدد األعضاء  -

 وهم السادة:

 جمال الفاللي  -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 محمد الداس ي -3

 نور الدين ملزابي -4

 فاطمة الواحي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8

 شفيق كريم -9

 عبد هللا كراكي -10

 عبد اللطيف بوشارب -11

 ازملاض امحمد -12



 

 

 رضوان الفرودي -13

 فؤاد بوشامة -14

 نبيل عبد العالي -15

 سعاد لغماري  -16

 محمد ليكاتي -17

ــــــــــن: ال أحــــــــــــــــد -   عدد األعضــــــــــــــــاء الرافضيــــــ

 ــــــدعدد األعضــــــــــــــــاء املمتنعيــــــــــــــــن : ال أحــــــــــ -
 

 :يقرر ما يلي
 

املنعقدة  2019إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر ماي 

بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت من حيث املبدأ  2019 ماي 2 يوم الخميس

على مشروع اتفاقية الشراكة مع املديرية اإلقليمية للصحة على أساس أن تقوم الجماعة 

 بتعبئة العقار ووضعه رهن إشارة املديرية اإلقليمية للصحة للغاية املطلوبة.
 

 :الكاتب         :الرئيس            

 

 

 أحمد احمد الشريف         ل الفالليجما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  الدراسة و التصويت على عقد شراكة بخصوص تسيير مشروع " : الرابعةالنقطة

إحداث سوق نموذجي لبيع الخضر و الفواكه السالوي صفرو" في إطار املبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية:
 

املبادرة الوطنية للتنمية  إطارفي  إحداثهتم ، أن هذا املشروع قد أفاد السيد الرئيس -

 يتم ذلك عن طريق عقد أنالبد ، مثلأوضمان تسييره بشكل  إجراءاتهوالستكمال  البشرية.

عدادات  إدخالتسلم من خالله الجماعة ذلك املشروع حتى تتمكن الجمعية من  شراكة

املبادرة الوطنية للتنمية  إطارمعمول به في  إال نموذجهو  املاء والكهرباء الخ.وهذا العقد ما

 .اإلخوانكانت هناك مالحظة لدى  إذا إالتزكية ذلك  إاليسعنا  البشرية .وبالتالي ال

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :املناقشة -
 

ونريده  ،: نحن مع املشروعقال ثحيأعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، في البداية  -

هالل ستي  يالكائن ببن النموذجيملشروع السوق  بالنسبة ألمرايخرج للوجود ،وكذلك  أن

مسعودة الذي طال انتظاره .فلو قمنا بتوظيف املبالغ املالية املؤداة عن فاتورة استهالك 

يخرج  أن.ولذلك نريد  النموذجيخالل سنة لكانت كافية الستكمال تجهيز السوق  كهرباءال

عليه  وسيترددون الوجود بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك .فالناس تريد ان تتجول، الى

لبيع الخضر والفواكه السالوي صفرو فهو يتواجد  النموذجيبكثافة .وبالنسبة للسوق 

 بموقع استراتيجي .وقد قدم املستفيدون منه تضحيات .والزال هناك عمل يتعين القيام به.

 درهم موزعة على الشكل التالي: ألف 52تحمل ملزمين ب همأن باالتفاقية الحظتوقد 

  .درهم ألف 32مصاريف الكراء  -

 الداخلية. األراض يالف درهم لتهيئة 20 -

حيز الوجود وقد إلى هذا املشروع  إخراجمن اجل  ن قدموا تضحياتو فهؤالء املستفيد -

تكبدوا عناء تواجدهم بجانب الطريق .وقد سمعت بان املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

غ املشروع لتبقت من مبا فقدمليون سنتم .وبعد انجازه  72سبق ان خصصت لهذا املشروع 

مليون سنتم ولذلك يمكن اعفاؤهم من املصاريف امللزمين بها وكذلك تغطية مصاريف 26

 الرضية الداخلية ،وهذا مقابل تضحياتهم ومعاناتهم طيلة سنة. وشكرا .تهيئة ا
 

يكون هذا  أنالتوجه نريد  ،في نفس قال ثبعد ذلك تدخل السيد امحمد ازملاض حي  -

بمناطق اخرى التي هي بحاجة  أخرى مشاريع  إلحداثيشجعنا  ونموذجااملشروع ناجحا 



 

 

 إليجادكوسيلة  أخرى في مدن  معمول بهكما هو  لشاربونت إطارماسة ملثل هذا املشروع ،في 

 أنملالحظ ا .بعض الرتوشات إلىالزال بحاجة  أنه إالحل للباعة الجائلين .املشروع ناجح 

يمكن  النموذجيهذا السوق  بإحداثتعلقة امل األولىهناك فائض مسجل عن االتفاقية 

الداخلية  .ولذلك نريد لهذا املشروع ان يكون ناجحا ،وفي  توظيفه ملعالجة تهيئة االرضية

.كما يجب العمل على اخراج الى حيز الوجود   أخرى بجهات  إلقامتهنفس الوقت مشجعا 

 املرافق املرتبطة بهذا املشروع .وشكرا.

يجادل  حول هذه  أنيمكن  ال أحد: قال حيثملزابي نور الدين تدخل السيد  هبعد  -

 سنوات وهو قائم ليخرج الى حيز الوجود مؤخرا . ثثال  هذا املشروع منذ أن ثاالتفاقية حي

اتفاقية  إطارالسوق في  قمت بمقارنة بين هذه الجمعية التي ستقوم بتسيير فضاء وإذا

شراكة مع الجماعة مع جمعية رياضية ستشرف على فضاء تابع للجماعة في اطار التسيير 

 ولكي ال إشكاليةملنفعة العامة.فهل سيطرح ذلك عن ا تتحدثالرياض ي فمصالح العمالة 

فانا مع املشروع .ولذلك ملادا نطالب الجمعيات الرياضية التي تقوم  أيفهم كالمي خط

بتنشيط فضاء رياض ي ستعفى على اثره الجماعة من مجموعة من املصاريف ان تتوفر على 

 .ةصفة املنفعة العامة لكي نبرم معها اتفاقية شراك
  

 سواقاأل :الجميع يتمنى مثل هذه  قال ثرضوان الفرودي حي تدخل السيد بعد ذلك  -

يتوفر السوق  كراهات كبيرة ،حيت الإ مامهمأ.فهؤالء املستفيدون الزالت  النموذجية

وغير  عدم وجود املرافق الصحية. إلى إلضافةابم .لبضاعتهعلى سياج يكون واقيا  النموذجي

عداد الكهرباء.وبالتالي فان املستفيدين يعانون من  إدخال.وبالكاد استطاعوا  مزودين باملاء

 .نموذجيتسميته بسوق  إلىبعض التجهيزات ليرقى  فيخصاص كبير 

 .يير كبيرةايتوفر على مع املفروض أنمن  النموذجيفالسوق        

وليس للجماعة .وبالتالي فمن  سحبالأل ة تدبيره .فالوعاء العقاري تابع ألبالنسبة ملسو 

يؤدون واجبات السومة  ثحي النموذجيحق املستفيدين االشراف على تسيير السوق 

شهريا .وهذا عكس الجمعية الرياضية التي تستفيد من فضاء تابع للجماعة  الكرائية

عن انجاز املشروع وتوظيفها  املتبقيمن قيمة املبلغ  %10.والتمس من السيد الرئيس خصم 

درهم  ألف 20 املبلغ املخصص لذلك واملقدر ب أن ثالسوق حي أرضيةي استكمال تهيئة ف



 

 

 نحاول  أنفي املستوى املطلوب  ولذلك علينا لتكون السوق  أرضيةلن يكون كافيا لتهيئة 

 . الشأن في هذا بصيغة تليق باملجهودات التي بذلها املجلس  إخراجه

ندافع عن صورة املدينة وعلى سمعتنا  إننا:قال ثحي ليكاتيتدخل السيد محمد  هبعد -

بالنسبة للمدينة وعلينا  استراتيجيفي موقع  أنجز النموذجيداخل هذه املدينة الن السوق 

كنا سنساعد هؤالء  فإذاندافع على جمالية املدينة من خالل عدم استعمال واقي الباش . أن

الواحد عن اآلخر وأال عزولة م التجارية كون  املحالتت أناملستفيدون مساعدة حقيقية 

تظل على الشياع، ويمكن أن نفرض عليهم أو على األحباس أن يكون لكل مستفيد محله، 

ولنفترض أن أحدهم قد توفي، فهل سيأتي الورثة ملمارسة التجارة بذلك املحل؟ ولذلك 

ب فنحن في مرحلة أخرى من املعامالت مع هؤالء املستفيدين، فإذا أردنا مساعدتهم فيج

عزل املحالت الواحد عن اآلخر. وكل مستفيد يكون له محل خاص به و يتملكه والتوفر على 

 العدادات الخاصة به.

يجب :كإضافة ملا قاله اإلخوان بعد ذلك تدخل السيد عبد الكريم البزيوي، حيث قال -

 األخذ بعين االعتبار الطوار املتواجد أمام السوق النموذجي بخصوص السير و الجوالن

 وذلك بإرجاعه مترين إلى الوراء حتى تكون هناك سالسة في استعمال الطريق.

: أن هذه املالحظة جاءت في محلها و سننظر في مدى وردا على ذلك أفاد السيد الرئيس -

إمكانية ذلك من الناحية التقنية، وبعد ذلك شكر اإلخوان على تدخالتهم التي تنم عن 

غيرتهم كما أضاف أنه باسم جميع اإلخوان ينهئ املستفيدين على استكمال مشروع السوق 

ودها، وهذا املشروع قد تم في إطار النموذجي في إطار اتفاقية شراكة. إذ ال يمكننا تغيير بن

فلسفة املبادرة الوطنية حيث يسهم املستفيد من املشروع بنسبة معينة كما أن الجماعة 

تسهم بدورها في إنجاز املشروع. وأنا أقول املساعدة التي يمكن تقديمها لهؤالء املستفيدين 

تجهيز ذلك السوق  تتجلى في أن نتركهم يشتغلون، فهم يشتغلون فهم مستعدون للعمل و

النموذجي ويأتي متدخل ويقول لهم بأنه على الجماعة القيام باألشغال املتبقية وإن كان أن 



 

 

تلك املساهمة للمواطن أصال يتم تضخيمها. فهل الجمعية قامت بإعطاء املساهمة املقدرة 

كمساهمة  %33ألف درهم . ففي ا ألصل يتم تضخيمها لكي يتم الوصول إلى نسبة  32ب 

للمواطن باإلضافة إلى مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أن الجماعة بدورها 

تسهم في إنجاز املشروع وما تقولونه لم يغب عنها. وقد حاولنا عدة مرات إلى تحقيقه من 

إال أننا اصطدمنا بانصرام اآلجال املعمول بها في إطار  % 10خالل الرفع من قيمة املبلغ ب 

رة الوطنية للتنمية البشرية، وبالتالي لم يكن بودنا القيام بذلك. وقد قمنا بمحاولة املباد

وعقدنا اجتماعات مع السيد الباشا والسيد الخازن للنظر في كيفية توظيف جزء من 

املبالغ املالية املتبقية عن تنفيذ املشروع الستكمال األشغال املتبقية، وهذا متوقف على 

 ساطر اإلدارية و املالية املعمول بها.مدى ما تسمح به امل

فنحن نشتغل على هذا امللف، و نتمنى أن يخرج إلى حيز الوجود، وإن كان اآلن يروج أن 

املسؤولين عن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيعمدون إلى إلغاء املبالغ املالية املتبقية 

ية للتنمية البشرية إال انه ال من االعتمادات الخصوصية لتمويل مشاريع املبادرة الوطن

ش يء مؤكد، هناك إلغاء ما تبقى من االعتمادات املالية، فاملشروع الذي ينجز لفائدة 

الجمعية في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية فهو مشروع في املستوى وقد تم إحداثه 

تجاري وذا في موقع استراتيجي، وتمنى أن يسهم في  تحسين ظروف ممارسة النشاط ال

مردودية تجارية تنعكس إيجابا على املستفيدين. ونأمل أن يكون ذلك املشروع نموذجا 

ناجحا لتعميمه على باقي املناطق األخرى، أما مشروع بنو هالل فكلما اقتربنا من إخراجه إلى 

ة حيز الوجود، إال وتظهر بعض األمور التي تعرقل ذلك، ونتمنى أن يتم توظيف املبالغ املالي

ألف درهم في املشروع الذي طرحته جمعية املستفيدين من 36املتبقية واملقدرة تقريبا ب 

هذا السوق النموذجي وما سينطبق على الجمعية األولى سينطبق على هذه الجمعية الثانية. 

ولذلك فإننا نتمنى االستفادة من تلك املبالغ املالية املتبقية ومن خالل التواصل املفتوح مع 



 

 

فيدين، فهم مستعدون للرحيل إلى السوق النموذجي بنو هالل بعد استكمال بعض املست

 اإلجراءات البسيطة.

، حيث أفاد أنه بخصوص ملف األسواق بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد الباشا -

وامللك العمومي بمدينة صفرو فهو يؤرق الجميع. وكما هو معلوم فاملدينة مقبلة على 

ضري، ولذلك فال يمكن اإلقدام على تنفيذ برنامج التأهيل الحضري و برنامج التأهيل الح

املدينة تعيش هذه الحاالت حيث يتعين إيجاد الحلول املناسبة للسوق األسبوعي وملنطقة 

درب امليتر وللسوق النموذجي بنو هالل ستي مسعودة وكذا الجيوب األخرى للباعة 

وميا  على مستوى الباشوية و املجلس الجائلين، فمن ضمن امللفات التي نتداولها ي

ومجموعة من اإلخوان هو ملف امللك العمومي والذي يؤثر على التجار، وقد خطونا 

خطوات جيدة بخصوص ملف السوق النموذجي لبيع الخضر والفواكه السالوي. 

وباملناسبة فإنني أشكركم جميعا على انخراطكم بشكل إيجابي إلنجاح هذا امللف ليكون 

يمكن اإلقتداء به و تعميمه، ويمكننا في املستقبل أن نعمل على إنجاز سوق  ناجحا نموذجا

أخضر أحسن منه وبأقل تكلفة.أما بخصوص السوق النموذجي بنو هالل وكما قال السيد 

الرئيس، فقد عقدت بخصوص وضعيته عدة اجتماعات، وسيتم في املرحلة املقبلة تحديد 

ين الئحة إحصاء املستفيدين وسنعمل في إطار املقاربة األماكن على أن يتم بعد ذلك تحي

التشاركية على إيجاد الحل املناسب إلخراج السوق النموذجي بنو هالل ستي مسعودة إلى 

حيز الوجود إذ ال يعقل أن يظل هذا امللف يراوح ومكانه وأن تظل الحالة بمنطقة ستي 

انطالقة مشروع املقاسم الذي مسعودة كما هي عليه اآلن. ومن جهة أخرى، فقد أعطيت 

سيحتضن مستغلي امللك العمومي بمنطقة درب امليتر كما نبحث في إيجاد صيغة قانونية 

للعقار الكائن بجنان حماموش الذي ال يوجد ضمن األمالك الجماعية بل هو ملك خاص، 

ريع وعلى العموم أنني أطلب من جميع مكونات املجلس االنخراط الفعلي إلنجاح هذه املشا

نظرا الرتباطها بمصلحة املدينة، وكذا فهي مرتبطة أيضا بالجانب االجتماعي و الجانب 



 

 

األمني. وهذه رسالة أردت قولها لكي يتعاون معنا كل السادة املستشارين إلقناع أولئك 

األشخاص على الرغم من كونهم مقتنعين ألن هذه العملية ذات ارتباط وثيق بمصلحة 

اليوم ستقوم لجنة بعملية أولية لتحديد األماكن، وبعد ذلك سنمر إلى املدينة. وعشية هذا 

عملية تحيين اللوائح في إطار مقاربة تشاركية ينخرط فيها التاجر و املجلس البلدي و 

السلطة املحلية، وأقول أن الوضعية الحالية التي توجد عليها مدينة صفرو فلن يتم إيجاد 

، وإنما يجب االشتغال وفق مقاربة اجتماعية، وهذا بغض حل لها عن طريق املقاربة األمنية

النظر على أن هناك بعض السماسرة الذين يستفيدون من هذه الوضعية وهي فئة قليلة، 

إنما يجب أن تكون هناك حلول لتلك الفئة العريضة والتي تشكل األغلبية. وبعد ذلك 

 سيكون لنا نظر مع تلك الفئة القليلة، وشكرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

: لقد أعطيت الكلمة إلى السيد، فؤاد بوشامة، حيث قالبعد االنتهاء من عملية التصويت 

سلمت رخصتين بمنطقة باب املقام خاصتين باأللعاب وما هو مالحظ أن املستغل يقوم 

بقطع الطريق كما أن نوعية األلعاب املوجودة بساحة باب املقام فهي غير صالحة فهي 

ة ولذلك يجب على املستغل أن يتوفر على ألعاب في املستوى، ونحن تلوث الهوية البصري

"   Cap Canaveralلسنا ضدهم في طلب رزقهم إال أن ما هو معروض بالساحة عبارة عن " 

تحجب الرؤيا للتمتع باخضرار أشجار  تلك املنطقة، كما أن املارة القاصدين بويعقوبات لم 

 نطقة بسبب تواجد الدراجات الهوائية.يعودوا يجدون منفذا يؤدي إلى تلك امل

 

: بالفعل يجب أن تكون األلعاب في املستوى بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال -

 املطلوب لساحة باب املقام.

 

-  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :2019ماي  02بتاريخ  311مقرر 

املنعقدة يوم  2019 إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر ماي

 .2019ماي  2الخميس 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بعقد شراكة بخصوص تسيير مشروع إحداث سوق نموذجي لبيع 

 .الخضر و الفواكه بالسالوي في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 عملية التصويت العلني و الني أسفرت على ما يلي:وبعد اللجوء إلى 

 18:  عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 18:           عدد األصوات املعبر عنها -

 18:           عدد األعضاء املوافقين -

 وهم السادة:

 جمال الفاللي  -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 محمد الداس ي -3

 نور الدين ملزابي -4

 أحمد احمد الشريف -5

 املصطفى علوي محمدي محرز  -6

 ملياء العزيزي  -7

 عبد العزيز التقي العلوي  -8



 

 

 شفيق كريم -9

 عبد هللا كراكي -10

 عبد اللطيف بوشارب -11

 سعاد لغماري  -12

 ازملاض امحمد -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 رضوان الفرودي -15

 محمد ليكاتي -16

 فؤاد بوشامة -17

 نبيل عبد العالي -18

ـــاء الرافضيــــــــــــــــن - ـــدعدد األعضـــــــــــــ   : ال أحـــــــــــــ

 : ال أحــــــــــــــــدن ــــــــــــــــاء املمتنعيــــــــــــــــعدد األعض -
 

 يقرر ما يلي:

املنعقدة  2019ماي إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر 

قد وافق بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على  2019ماي  02يوم الخميس 

عقد شراكة بخصوص تسيير مشروع إحداث سوق نموذجي لبيع الخضر و الفواكه 

 على الشكل التالي: بالسالوي في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 

 
 

 جماعة صفرو 

*** 

 البرنامج األفقي

 

 عقد شراكة



 

 

 بين كل من:

 .رئيس املجلس الجماعي ملدينة صفرو 

  رئيس جمعية " املدينة القديمة لباعة الخضر و الفواكه" بصفرو 
 

بخصوص تسيير مشروع " إحداث سوق 

نموذجي لبيع الخضر و الفواكه السالوي 

 صفرو "

 :تمهيــــــــد   

  تنفيذا للتعليمات امللكية السامية الواردة في الخطاب امللكي لصاحب الجاللة محمد السادس

 الذي حدد أهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 2005ماي  18نصره هللا بتاريخ 

  ( بتنفيذ 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25الصادر في  297-02-1بناء على الظهير الشريف رقم

املتعلق بامليثاق الجماعي كما وقع تغييره و تتميمه و تعديله بموجب الظهير رقم  78.00القانون رقم 

 .00.75( بتنفيذ القانون 2002يوليو  23)  1423جمادى  12بتاريخ  1.02.206

  يوليوز  19املوافق ل  1426جمادى الثانية  12الصادر بتاريخ  1016-05-2بناء على املرسوم رقم

 لخصوص ي املسمى " صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ".املحدث للحساب ا 2005

  يوليوز   19املوافق ل  1426جمادى الثانية  12الصادر بتاريخ  1017-05-2بناء على املرسوم رقم

املتعلق بمساطر تنفيذ النفقات املدرجة في إطار الحساب الخصوص ل " صندوق دعم املبادرة 2005

 رية " .الوطنية للتنمية البش

  ( املتعلق 2013مارس  20) 1431جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349بناء على املرسوم رقم

 بالصفقات العمومية.

  ( بتعيين 2005غشت  30) 1426رجب  12الصادر في  05-82-03وتبعا لقرار الوزير األول رقم

 آمرين مساعدين بالصرف.

  ( بتفويض 2005نونبر  30)  1426شوال  27ي صادر ف 05-108-3تبعا لقرار الوزير األول رقم

 اإلمضاء للمصادقة على الصفقات و نسخها وكذا االتفاقيات.



 

 

  12مكرر بتاريخ  7077بناء على القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير املالية و الخوصصة رقم 

" صندوق     واملتعلق بإحداث الحساب الخصوص ي بميزانيات الجماعات املحلية املسمى 2005أكتوبر 

 دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

  الذي ينظم عقود  2003يونيو  27بتاريخ  7/2003بناء على منشور السيد الوزير األول رقم

 الشراكة بين الدولة و الجمعيات.

  للمرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 2015-2011تنفيذا للمذكرة التوجيهية 

  2016يوليوز  22بتاريخ  5178بناء على طلب رئيس املجلس الجماعي صفرو تحت عدد. 

  بناء على محضر اجتماع اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية املنعقد يوم الخميس فاتح دجنبر

2016. 

  بناء على ملتمس رئيس املجلس الجماعي، رئيس اللجنة املحلية للتنمية البشرية ملدينة صفرو

 .11/06/2014بتاريخ  4066عدد 

 

 :تم االتفاق ما بين    

 ،جماعة صفرو، ممثلة في شخص السيد رئيس املجلس الجماعي صفرو 

 .جمعية " جمعية املدينة القديمة لباعة الخضر و الفواكه " صفرو، ممثلة في شخص رئيسها 

 :على ما يلي 

 : املادة األولى -

سوق نموذجي لبيع الخضر و الفواكه السالوي، صفرو  إحداث"  ينجز و ينفذ و يسير مشروع

بشراكة بين جماعة صفرو، بصفتها حاملة للمشروع و " جمعية املدينة القديمة لباعة الخضر و 

 الفواكه بصفرو" بصفتها مستفيدة من املشروع ومساهمة فيه على الشكل التالي:
 

 :التزامات جمعية " املدينة القديمة لباعة الخضر و الفواكه بصفرو : أوال 

 " املدينة القديمة لباعة الخضر و الفواكه بصفرو، بمساهمتها في املشروع بما يلي: تلتزم جمعية

  درهم موزع كالتالي: 52000.00تلتزم الجمعية باملساهمة بمبلغ 

  درهم. 32000.00مصاريف الكراء 

 درهم. 20000.00خلية للسوق في حدود تهيئة األرضية الدا 

 .االلتزام بالتكفل بكل املصاريف الضرورية لتسيير السوق 

 .االلتزام بتسيير املشروع و تأطير املستفيدين 

 .توفير مصاريف الربط باملاء الصالح للشرب و الكهرباء 



 

 

  17قم اتخاذ جميع التدابير القانونية املعمول بها و املتفق عليها ضمن عقد الشراكة ر 

و املتعلقة بتدبير املشروع لضمان االستمرارية ) الصيانة و املحافظة على  2016بتاريخ 

 التجهيزات املقتناة( وتوفير مصاريف التسيير واالستغالل واملوارد البشرية الضرورية.

  ال يحق لهذه الجمعية بيع التجهيزات و اآلالت املقتناة أو حجزها أو تفويتها أو إعارتها ألي

 ن إال بإذن صريح من طرف اللجنة املحلية للتنمية البشرية ملدينة صفرو.كا

  تقديم محاضر و تقارير أدبية ومالية للسير العادي للمشروع من طرف الجمعية للجنة

 املحلية للتنمية البشرية ملدينة صفرو.

 ر أو إخبار رئيس اللجنة املحلية للتنمية البشرية ملدينة صفرو كتابة بكل مشكل أو تأخي

 عرقلة تطرأ أثناء تسيير املشروع والتي من شأنها أن تعوق نشاطه جزئيا أو كليا.

  إعداد الوثائق الضرورية و الحصول على الرخص اإلدارية املتعلقة باملشروع إذا اقتض ى

 الحال.

  إعطاء أولوية واهتماما خاصين لسالمة األشخاص وحراسة األمالك و حماية البيئة إضافة

 تثبيت األمن داخل املوقع وذلك جميع مراحل تدبير املشروع. إلى مسؤولية

 .توفير جميع املوارد البشرية و املادية الالزمة لتنظيم التجار 

 .ضمان دفع الضرائب و الرسوم املتعلقة بالوظيفة داخل املوقع 

 .ضمان تحمل املسؤولية عن تنظيم الباعة املستفيدين داخل املوقع 

 تشاركي ) املبادرة الوطنية للتنمية البشرية( في جميع الوثائق االلتزام بذكر اإلطار ال

واللوحات واإلعالنات والبالغات املنشورة أو املوجهة لوسائل اإلعالم و العموم، كما يجب 

تضمين جميع املعدات و التجهيزات بالهوية البصرية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) 

Logo INDH .) 

 جماعة صفرو:التزامات : ثانيا
 

 :املادة األولى -

بالتزاماتها في بعد التأكد من وفاء جمعية املدينة القديمة لباعة الخضر و الفواكه بصفرو 

( تقوم جماعة صفرو بإتباع 2016بتاريخ  17املشروع ) بما فيها مقتضيات عقد الشراكة رقم 

 املساطر و اإلجراءات القانونية املعمول بها إلنجاز املشروع.

 (. construction d’une charpenteوضع هياكل بناء )  -

 بناء جدار اإلحاطة. -



 

 

 الربط بشبكة الصرف الصحي.
 

 :املادة الثانية -

يمنح تسيير  هذا املشروع بصفة نهائية لجمعية املدينة القديمة لباعة الخضر و الفواكه 

، و تحرير محضر في هذا الشأن، بحضور لجنة مكونة من ممثلي: السلطة املحلية، قسم بصفرو 

العمل االجتماعي بالعمالة، اللجنة املحلية للتنمية البشرية وجمعية املدينة القديمة لباعة 

الخضر و الفواكه بصفرو، غير أنه في حالة ما إذا أخلت هذه الخيرة بالتزاماتها فيما يخص 

رية املشروع أو فقدانها للصفة القانونية، يحث للجنة املحلية للتنمية البشرية ضمان استمرا

ملدينة صفرو، نقل هذا املشروع املمول من طرف صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

إلى هيأة أخرى تمارس نفس النشاط بمدينة صفرو بعد املصادقة عليه من طرف اللجنة 

 شرية.اإلقليمية للتنمية الب
 

 :املادة الثالثة -

 يحدد دور السلطة املحلية في املراقبة و التتبع و مواكبة الجمعية املسيرة للمشروع.

 :املادة الرابعة -

 يتم العمل بهذه االتفاقية ملدة ال تقل عن خمس سنوات.
 

 :املادة الخامسة -

لجمعية املدينة القديمة  يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، ويعهد بتنفيذه

 لباعة الخضر و الفواكه بصفرو.
 

 :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 = 
 

 02العادية المنعقدة بتاريخ دورة انتهاء أشغال البمناسبة 

يتشرف خديم  األعتاب الشريفة رئيس المجلس  ،2019ماي 

لمدينة صفرو ، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء  الجماعي

المجلس وكافة سكان مدينة صفرو بأن يرفع إلى السدة العالية 

ا صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا باهلل موالن



 

 

وأيده آيات الوالء واإلخالص والتعلق بأهداب العرش العلوي 

 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.

ظكم هللا يا موالي بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم حصنا حف

بولي عهدكم  كمحصينا ومالذا آمنا لشعبكم الوفي ، وأقر عين

 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                      
 2019ماي  02  حرر بصفرو في :                                                    

 1440شعبان  26موافق ل:                               

 األعتاب الشريفة خديم                                                             
 جمال الفاللي                                                                  

 


