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 عمالة إقليم صفـــــــرو
 جماعة صفـــــــــــرو
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 محضــــــــــــــــــر

 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 2019 فبراير شهر ل العادية تهاملجتمع في إطار دور 

  " الجلسة األولى_ " 2019 فبراير  07 الخميسيوم 

وذلك يوم الخميس  2019عقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو دورته العادية لشهر فبراير    

برئاسة السيد " على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بالجماعة  2019 فبراير 07

، وبحضور السيد " عبد الرحيم سلهاجي " باشا مدينة رئيس املجلس الجماعي" جمال الفاللي

والسيد "محمد التراب "  صفرو و السيد " يونس عطى هللا" قائد بامللحقة اإلدارية بنصفار ، 

 الخازن اإلقليمي بصفرو .

 كما حضرها بصفة استشارية السادة:

 : مدير املصالح بالجماعة.    خالــــــد كــادي   -

 رئيس قسم الشؤون اإلدارية و املالية و القانونية.:  محمد بن شقرون -
 

 35:  العدد القانوني الذي يتكون منه املجلس -

 35:    عدد األعضاء املزاولين مهامهم  -

 31:     عدد األعضاء الحاضرين -
 

 وهم الســـادة  :

 : رئيس املجلس الجماعي   جمال الفاللي -1

 للرئيس: النائب األول   عبد السالم بوهدون  -2

 : النائب الثاني للرئيس   محمد الداس ي -3

 : النائب الثالث للرئيس  نور الدين ملزابي             -4

 : النائب الرابع للرئيس   امحمد الحيوني -5

 : النائب الخامس للرئيس   أمين أحمد كمال -6

 : النائبة السادسة للرئيس  إلهام شريقي                   -7



 

 

 : النائبة السابعة للرئيس   الواحيفاطمة  -8

 : كاتب املجلس أحمد أحمد الشريف         -9

 : نائبتــــــــــــــــه كريمة اسماعيلي علوي  -10

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

 و البرمجة 

ــــــــه: نائبــــــــ   بدر أحمري  -12  ـــــــــــــــ

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

 الخدمات.

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية. عبد العزيز التقي العلوي  -14

 : نائبـــــــــــــــــــــــــه   فوزية أحصاد -15

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و                                    حي ونزارعبد ال -16

 البيئة  وتنظيم  السير و الجوالن.                                                                  

 : نائبــــــــــــــــــــــــه.   كريم شفيق -17

 : مستشــــــــــــــــــار.              العدلونيالولي  -18

 : مستشـــــــــــــــار    عبد الحق شاكر العلوي      -19

 : مستشــــــــــــــار  عبد هللا كراكي                   -20

 : مستشار            عبد اللطيف بوشارب -21

 ــــارسعاد لغماري                    : مستشـــــ -22

 : مستشــــــار   امحمد ازملاض                  -23

 : مستشار    عبد الناصر القشابي         -24

 : مستشار           زكرياء ونزار -25

 : مستشار         عبد الكريم البزيوي  -26

 :  مستشار          رضوان الفرودي -27

 : مستشار   محمد ليكاتي                  -28

 : مستشار        عبد السالم اليماني -29

   : مستشار                     بوشامة فؤاد -30

 عبد العالي نبيل               : مستشار. -31

 وهم السادة :  04:  عدد األعضاء املتغيبين بعذر -

 محمد العمراني  -1



 

 

 حسان حيضر -2

 مينة مزاورو -3

 عبد اللطيف معزوز -4
 

 ال أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. : عدد األعضاء املتغيبين بدون عذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

حيث ذكر بالنقط  2019فبراير  07املنعقدة يوم الخميس  2019من الدورة العادية لشهر فبراير 

  املدرجة بجدول األعمال و التي نوقشت حسب الجدولة الزمنية للجلسات التالية:

 النقــــط المبرمجــــة تاريخ انعقادها الجلسة

 الجلسة األولى

 الخميسيوم 

 2019فبراير   07

على الساعة 
 العاشرة صباحا

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

 .2018الدراسة و التصويت على برمجة فائض امليزانية برسم السنة املالية  -2

الثاني من امليزانية الدراسة و التصويت على إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات في إطار الجزء  -3

 .2019برسم السنة املالية 

الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية الشراكة املتعلقة بتعبئة القدرات الجبائية  -4

 للجماعة.

 الثانيةالجلسة 
 

 يوم األربعاء
 2019 فبراير 13

 الساعة على
 حاالعاشرة صبا

 العمومي )مقترح من املعارضة(.مناقشة ظاهرة االحتالل غير القانوني للملك  -5

الدراسة و التصويت على مشروع ملحق تعديلي التفاقية شراكة مع وكالة التنمية ورد  -6

 االعتبار ملدينة فاس وعمالة إقليم صفرو تتعلق بمعالجة الدور اآليلة للسقوط.

لحقوق اإلنسان الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع املنظمة املغربية  -7

 التابع لجامعة مونديا بوليس.  ICT4Dev ومركز البحث العلمي

 الجلسة الثالثة

 يوم الثالثاء

فبراير  19

2019 

 على الساعة
 العاشرة صباحا

 مناقشة ظاهرة الكالب الضالة ) مقترح من املعارضة(. -8

 مناقشة قطاع النظافة ) مقترح من املعارضة(. -9

التصويت على مشروع قرار تنظيمي للسير و الجوالن يتعلق بتحديد قائمة الدراسة و  -10

 محطات وقوف السيارات و الشاحنات والدراجات بمدينة صفرو.

الدراسة و التصويت على تعديل مشروع دفتر التحمالت املتعلق بكراء محطات وقوف  -11

 السيارات و الشاحنات و الدراجات بمدينة صفرو.

 الرابعةالجلسة 

 يوم الخميس

فبراير  21

على  2019

الساعة العاشرة 
 صباحا 

الدراسة والتصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق باحتالل امللك العمومي  -12

 .الجماعي

الدراسة والتصويت على تعديل وتتميم مشروع االتفاقية اإلطار  مع جامعة األخوين  -13

 .بإيفران

الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق بتفعيل بعض  -14

 مكونات البرنامج الثقافي للجماعة.

الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق بتمويل  -15

 وتفعيل خطة التواصل الخاصة بالجماعة.

فاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق باستكمال الدراسة والتصويت على مشروع ات -16

 .وتحديث اإلدارة الرقمنة باإلدارة الجماعية

الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املحدد ملبلغ الرسوم و الضرائب  -17

 والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية الجماعـــــة



 

 

 .2019الدراسة و التصويت على تحويل اعتمادات بالجزء األول و الثاني من ميزانية  -18

 مناقشة وضعية قطاع التعمير بمدينة صفرو  )أجلت(.  -19

الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق بضابطة البناء  -20

 ) أجلت إلى دورة الحقة(. الجماعية

الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة  -21

 ) أجلت إلى دورة الحقة(. تتعلق بتنفيذ مشاريع باملجال العتيقوعمالة إقليم صفرو فاس 

) أجلت إلى دورة الدراسة و التصويت على تعديل اتفاقيات شراكة مع شركة العمران  -22

 الحقة(.

الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع شركة العمران تتعلق بتأهيل وتجهيز  -23

 ) أجلت إلى دورة الحقة(. امللعب البلدي

الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع تعاونية نادي املعرفة في إطار املبادرة  -24

 الوطنية للتنمية البشرية ) أجلت لعدم توفر االتفاقية(.

الدراسة و التصويت على تخصيص االعتمادات امللغاة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية  -25

 البشرية كمساهمة للجماعة في تمويل مشروع تعاونية نادي املعرفة.

الدراسة والتصويت على مشاريع قرارات للتخطيط وقرارات للتخلي من أجل فتح طرق  -26

 )أجلت إلى دورة الحقة(. ةـــــالتهيئ عمومية منصوص عليها في تصميم

 الدراسة والتصويت على مشاريع تخصيص عقارات جماعية. -27

على استخراج عقاري من امللك الجماعي العام )أجلت إلى دورة  الدراسة و التصويت -28

 الحقة( 

 )أجلت إلى دورة الحقة(الدراسة و التصويت على معاوضة عقارية  -29

 .)أجلت إلى دورة الحقة(الدراسة و التصويت على اقتناءات عقارية  -30

 .)أجلت إلى دورة الحقة(عرض حول حصيلة تدبير الجماعة  -31

 .)أجلت إلى دورة الحقة( 2021-2016تقديم و مناقشة تقرير تنفيذ برنامج عمل الجماعة  -32

شراكة مع املديرية اإلقليمية للتربية و التكوين الدراسة و التصويت على تعديل اتفاقية  -33

 بمدينة صفرو.

تتمة النقطة الثانية املتعلقة بالدراسة و التصويت على برمجة فائض امليزانية برسم السنة  -

 .2018املالية 

 عرض حول تفعيل الهيكلة الجديدة للمصالح اإلدارية الجماعية.  -34  

الجلسة الخامسة 
ممددة بموجب 

 46قرار رقم 

فبراير  21بتاريخ 

2019 

 25يوم االثنين 

 2019فبراير 

على الساعة 
 العاشرة صباحا 

دراسة ومناقشة تقريري املفتشية العامة لإلدارة الترابية املتعلقين بالعملية املحاسباتية  -35

 و تدبير قطاع التعمير بالجماعة.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول  ـــر ــــــــتقريـ: ـــىــــــــــــاألولـ ــــةــــــالنقط  

ـــس املجلــــس ما بيــــن ــــــــرئيـ ـالــــأعمـــ

 :نــــــــالعاديتي الدورتيــــن
 

 

 

 



 

 

 

 2018والتصويت على برمجة فائض امليزانية برسم السنة املالية  الدراسة: النقطة الثانية:  

الرئيسية التي تعرف و تتميز بها دورة فبراير ، حيث أشار أن النقطة بداية تدخل السيد الرئيس -

 تتعلق بدراسة و برمجة فائض امليزانية .

، حيث طرح مسألة عدم التوصل بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الناصر القشابي -

بالالئحة التي تتضمن برمجة الفائض، إذ جرت العادة أن تكون بين أيدينا لنكون على علم مسبق 

 امليزانية. ببرمجة فائض

، حيث أفاد أنه وكما هو في علمكم  أن فائض امليزانية مرتبط بعد ذلك تناول الكلمة السيد الرئيس -

" أي جرد عمليات املداخيل واملصاريف بصفة نهائية. وتعلمون أنه طرأ  Etat Finalبالوضعية النهائية " 

" ملواكبة هذا التغيير.  GIDعلوماتي " تغيير على أبواب امليزانية وهذا ما طرح إشكالية بالنظام امل

الزالت مجمدة وال يمكننا اإلقدام على فعل أية عملية التزام "  2019وبالتالي فميزانية سنة 

Engagement  كما أن صرف رواتب املوظفين تتم بطريقة استثنائية وهذا ما فرض علينا عدم تقديم "

أي رقم مالي قد يكون غير صحيح. وخالل اجتماع أمس للجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون 

هذه  املالية و البرمجة تمكنا من خالله تيهئ الوضعية النهائية. ونعتذر نيابة عن الخزينة العامة عن

الوضعية الخارجة عن اإلرادة فمصاريف الجماعة كانت مضبوطة خالل نهاية السنة إال أن عملية 

 حصر املداخيل طالها نوع من التأخير.

: أنه من خالل التقرير الذي تقدمتم بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، حيث قال -

ن فهي محطات نموذجية وقد سمعت الكثير عن به السيد الرئيس قلتم بأن محطات معالجة املرجا

ذلك حيث اتصل بي مجموعة من الفالحين فأكدوا  لي أن أحد السهاريج قد انفجر وباقي السهاريج 

األخرى يتسرب منها املرجان، وهذا يعني أن الدراسة التقنية كانت غير متقنة. ففي السنة املاضية 

وهذا العامل لم تأخذه الدراسة بعين االعتبار مما  فاضت تلك السهاريج بسبب التساقطات املطرية.

 أدى إلى فيضان تلك السهاريج على حقول الفالحين بتلك املنطقة.

وبالنسبة لهذه السنة فقد انفجر أحد السهاريج، وهذا يعني أن ذلك املشروع فهو فاشل مائة في املائة 

 وبالتالي فهناك طريقتين ملعالجة املرجان.

هي إقامة سهاريج من الحجم الكبير و بالتالي االعتماد على عملية التبخر، وقد سبق  فالطريقة أألولى،

لي أن قلت لكم في نفس هذه القاعة أن يتم إيصال القنوات إلى الواد. وهذه العملية لم تحدث مما 



 

 

يؤدي إلى تسرب املرجان بالحقول الفالحية، ونحن نعرف أن املرجان يقتل النباتات و األشجار و 

 رض وبالتالي علينا أن نعمل على معالجة هذه األمور، وشكرا.األ 

: للتذكير فمساهمة الجماعة في هذا املشروع كانت من خالل بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال -

بكل مكوناته بشراكة مع جمعية أرباب توفير الوعاء العقاري وحوض سبو هو صاحب املشروع 

اقبة ذلك املشروع الذي يوجد في مرحلة إنجاز الشطر الثاني منه. في مر  معاصر الزيتون. ولدينا الحق

لم يسبق أن طرح أية مشكلة. والشطر  2014فالشطر األول املكون من ثالثة سهاريج و املنجز سنة 

الثاني من املشروع تمت عملية التسليم الجزئي له قبل انطالق املوسم الحالي لجني الزيتون. وقد أثرنا 

زمة بخصوص ذلك. ومن حسن الحظ أن املشكل الذي طرأ حدث و املقاولة ال زالت املالحظات الال 

مسؤولة عن إنجاز املشروع. وبالتالي فاألطراف املسؤولة عن املشروع هي التي ستتولى معالجة كل 

االختالالت املسجلة. أما الجماعة فبحكم مساهمتها من خالل توفير الوعاء العقاري تتمتع بحق 

يعد مطروحا مشكل املرجان الذي كان قائما بطريق املنزل فقد تم التخلص منه بصفة  املراقبة ولم

نهائية.، فالقول بكون املشروع هو مشروع فاشل فهو حكم قاس شيئا ما. إنما يمكن القول أن هناك 

مشاكل تعترض املشروع وبالتالي فاملقاولة هي املسؤولة عن معالجة كل االختالالت، وصاحب املشروع 

حوض سبو. أما من جهة الجماعة فقد أبدينا املالحظات الضرورية في حينها ورفعنا بخصوصها  هو

 تقارير معززة بالصور.

: سبق أن قمنا بتخصيص اعتمادات مالية في بعد ذلك تدخل السيد فؤاد بوشامة، حيث قال -

املرجان. مليون سنتيم خصص إلنتاج سهاريج  400إحدى الدورات السابقة أعتقد أنه يقدر ب 

وأطلب منكم السيد الرئيس توجيه ملتمس للجهات املختصة بمنح التراخيص ملعاصر الزيتون 

باعتماد دفتر التحمالت املوضوع من طرف وزارة البيئة. فهو دفتر تحمالت محكم إنما نالحظ أن هناك 

عصر الزيتون تجاوزات من جهة معاصر الزيتون املتواجدة بإقليم صفرو حيث أن اآلالت املستعملة ل

" إنما Malaxé" وهذه اآلالت تعمل على إفراز املرجان و الفيتور مختلطين معا " Monophasé   تسمى "

الطريقة املثلى هي التي تستعملها إحدى معاصر الزيتون املتواجدة بطريق فاس تتوفر على سهاريج 

عملية التتبع للمشروع وكذا تعتمد من خاللها على عملية التبخر، وبالتالي فعلى الجماعة القيام ب

استغالله. فإذا أقمنا سهاريج من حجم كبير فمن خالل عملية التبخر نحصل على مادة "الكرينيون" 

ويمكن أن يباع ألصحاب شركات العلف أو أصحاب الفخار. وفي الوقت الراهن بدأ أصحاب إنتاج 

 الجير يستعملونه، وبالتالي يتعين القطع مع املطاحن القديمة.

 

 



 

 

 

 

بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد املصطفى علوي محمدي محرز، رئيس اللجنة الدائمة  -

 ، حيث جاء فيه:املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية و البرمجة لتالوة تقرير اللجنة

 ،السيد الرئيس 

 ،السيد الباشا 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 :الحضور الكريم 

 العرض  : 

اجتماعا لدراسة  2019فبراير  06و الشؤون املالية بتاريخ عقدت اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية 

املدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة و املتعلقة ببرمجة فائض امليزانية برسم  03و  02النقطة رقم: 

و  203ذا و تطبيقا للمادة وكذا برمجة اعتمادات الجزء الثاني التي تم إلغاؤها. هك 2018السنة املالية 

 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بلغ: 204

 194,00 551 71 2018مجموع مداخيل الجزء األول لسنة 

 498.47 465 60 2018مجموع مصاريف الجزء األول لسنة 

 696,37 085 11 2018إذن مجموع فائض مداخيل ميزانية سنة 

 492,54 562 5 2018التجهيز لسنة اإلعتمادات امللغاة بميزانية 

 188,91 648 16 ) الجزء األول و الثاني( 2018مجموع فائض ميزانية 

 134,03 363 7 2019إلى  2018االعتمادات امللزم بها و املرحلة من 

 054,88 285 9 مجموع االعتمادات املراد برمجتها لهذه الدورة

 التالية:بعد املناقشة اقترحت اللجنة البرمجة 

 مالحظات املبلغ املقترح موضوع النفقة

  000.00 000 1 تهيئة الطرق الحضرية

  000.00 800 تهيئة األراض ي واألسواق األسبوعية

  000.00 500 1 إحداث مالعب القرب و مسابح



 

 

  000.00 920 مساهمة الجماعة في املبادرة املحلية للتنمية البشرية

أرض سهب املساكن بطريق رصد اعتمادات ألجل تجزئة 

 املنزل 

1 000 000.00  

  054.88 365 تجهيز قاعة الندوات للجماعة
 

 

رفع توصية للمجلس بشأن هذه االقتراحات قصد الدراسة و التصويت عليها  وفي األخير ارتأت اللجنة

 .2019في دورة فبراير 

 وملجلسكم املوقر واسع النظر.                

 

 

 

 

 

 

 

دفعات لصالح جامعة األخوين فيما يخص تأطير و تفعيل 

 بعض مكونات البرنامج الثقافي للجماعة.

200 000.00  

  000.00 400 دفعات لصالح جامعة األخوين فيما يخص خطة التواصل

  000.00 900 جامعة األخوين فيما يخص تحديث اإلدارةدفعات لصالح 

  000.00 900 تهيئة املخيم الجماعي

  000.00 100 تهيئة املقبرة الجماعية

  000.00 300 توسيع املقبرة الجماعية

  000.00 900 بناء مستوقفات طرقية بالجماعة 

  054.88 285 9 املجمـــــــــوع:



 

 

 

 

: حضرت البارحة اجتماع اللجنة الدائمة املكلفة في البداية تدخل السيد فؤاد بوشامة حيث قال -

و البرمجة فالحظت نوعا من االستهتار باملسؤولية حيث لم تلتئم اللجنة إال بامليزانية و الشؤون املالية 

بعد مرور ساعة من موعدها الذي كان مقررا في الساعة الثانية و النصف زواال مع تسجيل غياب 

رئيس اللجنة الذي كان من املفروض أن يكون أول الحاضرين و امللتزمين بوقت االجتماع، وبعد 

تأخره أجابنا بأن موضوع اجتماعنا فهو معروف وبالتالي فإن حضوره من عدمه حضوره سألناه عن 

 أمران سيان.

مليون سنتيم لتيهئ املقبرة الجديدة حيث نالحظ  40من خالل امليزانية التي وضعناها خصصنا  :ثانيا

 ألف درهم. 100ألف درهم و  300بالتقرير أنه تم تفصيلها إلى 

، حيث أشار إلى أننا انتهجنا سنة توجيه الجدولة الزمنية بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

الجتماعات اللجن الدائمة إلى جميع السادة أعضاء املجلس من أجل حضور أشغال اللجن الدائمة. 

وباملناسبة اشكر األخ فؤاد بوشامة و األخ عبد الكريم البزيوي على حضورهما أشغال اللجنة الدائمة 

ؤون املالية و البرمجة. وهذا الحضور يفيد ويغني النقاش. وقد تم األخذ بعين املكلفة بامليزانية و الش

االعتبار مجموعة من املالحظات التي أثيرت من طرف اإلخوان منها ما ذكره السيد فؤاد بوشامة و 

ة املتمثل في تهيئة و توسيع املقبرة الجماعية إال أنه من الناحية العملية تقنيا تمت مالءمة هذه البرمج

مليون  10مليون سنتيم لتوسعة املقبرة و  30مع الوثائق املحاسباتية حيث وقع تفصيلها بتخصيص 

 سنتيم لتهيئتها.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 املناقشــــــــــــــــة: 

: أنني أتفاجأ من هذا الفائض وكذلك من ، حيث قالفي البداية تناول الكلمة السيد محمد ليكاتي -

إلغاء مشاريع الفوائض السابقة وهذا ش يء غريب. مثال ذلك، إلغاء مشاريع أين أتى. وألول مرة أجد 

مليون سنتيم.  791مليون سنتيم وكذا البنايات املخصصة لها  472اقتناء األراض ي املخصص لها 

مليون سنتيم، وبالنظر إلى هذا املبلغ املالي  200وبالتالي فمبالغ هذه املشاريع تقدر بأكثر من مليار و 

 مليون درهم. 3أمام عجز مالي يقدر ب فإننا 
 

تهم مشاريع انتهت و تبقت على إثرها مبالغ ، فأوضح أن اإللغاء  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس  -

 مالية .
 

مليون سنتيم  477، أفاد أن ما هو وارد بالوثيقة هو إلغاء مبلغ تتمة تدخل السيد محمد ليكاتي  -

 املخصصة لعملية اقتناء أراض ي.
 

رده أن تلك املبالغ املالية املخصصة القتناء األراض ي لم يتم إلغاؤها ، في معرض أكد السيد الرئيس -

 وال زالت مبرمجة.
 

، وبالتالي يجب ضبط أنها مدرجة ضمن االعتمادات امللغاة  ،بعد ذلك أكد السيد محمد ليكاتي  -

إلى سنة  2018االعتمادات املنقولة من سنة التي تفيد معنى الش يء. وأتحدث هنا عن بيان العبارات 

 مليون سنتيم. 791، حيث تم إلغاء اقتناء املباني املخصص لها 2019
 

تهم املبالغ املالية املتبقية عن عملية ، فأفاد أن الئحة اإللغاءات بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

عتمادات املنقولة وليس امللغاة، وقد شراء السيارات، وتلك املبالغ املالية املثارة فهي ضمن الئحة اال 

 تم اقتناء بعض األراض ي و سنستمر في اقتناءها.
 

العمل  يجب ، إذا كان الخطأ تسرب إلى العبارة التي تفيد ذلكبعد ذلك أشار السيد محمد ليكاتي -

 ذلك الخطأ بوضع املصطلح الصحيح. وشكرا السيد الرئيس.على استدراك 
 

التوضيح الذي قدمه بخصوص باب االعتمادات محمد ليكاتي على بعد ذلك شكر السيد الرئيس  -

 امللغاة.
 

وكما جاء في تدخل السيد  : البزيوي الذي قالبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الكريم  -

انعقاد فؤاد بوشامة ففي نظري من األحسن حذف اجتماعات اللجن حيث ال يتم احترام ساعة 



 

 

االجتماع املقررة في الثانية و النصف زواال، ولم ينطلق االجتماع إال في الساعة الثالثة و النصف 

زواال، فأعضاء اللجنة يلتحقون باالجتماع الواحد تلو اآلخر. وأثناء سريان االجتماع يخرج عضو و 

 يدخل عضو ألنهم يجتمعون باملنازل من دوننا.

مليون سنتيم، فهي غير كافية. فهذا املبلغ  150ب و املسابح املخصصة لها إلحداث املالعبالنسبة    -

 ال يكفي إلحداث ملعب واحد للقرب فباألحرى إحداث مسابح.

بالنسبة لتجهيز القاعة، فقد صرفت عليها املاليين والش يء ظاهر بها، واآلن نلتجئ إلى كراء تجهيز  -

ية مدينة صفرو جهزت هذه القاعة بأحسن التجهيزات ، الصوتيات. فالسنة التي زار فيها وزير الداخل

وكل سنة نعمد إلى إعادة تجهيزها وقد كانت هذه القاعة تتوفر على طاوالت من العود وليس تجهيزات 

 "KITEA ." 

بالنسبة للمحطات الطرقية الثالث، فقد تم إحداث محطة بطريق املنزل وأخرى بطريق بوملان  -

احدة منها تم إخراجها إلى الوجود. وهي تتطلب فقط تجهيزها بمرفق صحي و وأخرى بباب املقام وال و 

 " وساحة. Buvetteمقهى صغير " 
 

: هل تقصد إزالتها من الئحة املشاريع املبرمجة، فهذه املشاريع فتدخل السيد الرئيس وقال -

 الوجود.املتعلقة بإحداث محطات صغيرة ألول مرة تخصص لها اعتمادات مالية إلخراجها إلى 
 

:  فيما يخص الفائض املسجل خالل بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد كريم شفيق، حيث قال -

هذه السنة فهو فائض مهم وأريد أن أشير إلى عدم تشتيت الجهود املبذولة خالل هذه السنة و 

ة واقترح مشاريع بارزة، وبالتالي فأنا مع  تهيئة الطرق الحضري 4أو  3توظيف هذا الفائض إلنجاز 

لذلك جنان السفرجلة بكاف املال الذي يوجد حاليا في وضعية بعيدة كل البعد عن التهيئة الحضرية 

. ويعتبر منتهى الطريق، وهذا ما يشكل عناء بالنسبة للساكنة ، وفي الغالب فهذه املنطقة غير 

بعيدة عن كونها مدرجة مدرجة باملشاريع الكبرى للتهيئة الحضرية كما أن تلك الحقول املتواجدة بها 

كمنطقة تجزئات وال أعلم السبب في ذلك هل ذلك راجع لكونها أراض ي حبسية أو أن هناك أسباب 

أخرى. ولذلك يجب إيالءها االهتمام الالزم وأن تكون ضمن األولويات . وفي ما يخص باقي املشاريع. 

ا لتجهيزها ولذلك فإنني أقول ألف درهم لن يكون كافي 365أقول أن هذه القاعة ذات تاريخ ومبلغ 

بإرجاء مجموعة من املشاريع إلى السنة املقبلة أو البحث عن تمويالت أخرى إلنجازها. ولذلك 

مليون سنتيم لن يكون كافيا لتجهيزها بطاوالت  36فالقاعة يجب أن تجهز تجهيزا محترما، فمبلغ 

توفرة بقاعة العمالة. ولذلك فإنني الصناعة التقليدية التي تعبر عن تاريخ مدينة صفرو كتلك امل

مشاريع تنعكس بشكل إيجابي على املدينة  4أو  3أؤكد أنه من األفضل توظيف فائض امليزانية في 

 وشكرا.
 



 

 

من السيد كريم شفيق تقديم مقترحات في هذا الشأن  ، فطلببعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

فأوضح السيد يز القاعة تجهيزا محترما، فاقترح هذا األخير تهيئة طريق جنان السفرجلة و تجه

 بعد ذلك أن جنان  السفرجلة مندرج ضمن مشاريع التهيئة الحضرية ملدينة صفرو،  الرئيس

األساسية تتمثل في مبلغ  : أن املالحظةبعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد زكرياء ونزار، حيث قال -

مليون درهم، ويبقى هذا املبلغ رقما ضعيفا مقارنة مع   9,200فائض امليزانية الذي يتراوح في مبلغ 

فائض امليزانية الذي كان يسجل في فترة املجلس السابق وكذا املجالس السابقة، وضعف الفائض 

املسجل يرجع إلى سببين، ونعلم أن الفائض يتكون من املداخيل و املصاريف. فبالنسبة للمداخيل 

" . فاملالحظ أن T.N.Bخيل الضريبة على األراض ي الغير املبنية " تبقى دائما منخفضة وعلى رأسها مدا

هناك تقصير كبير من طرف البلدية في عملية استخالصها. فال يعقل أن تترك عقارات كبيرة محفظة 

وأصحابها معروفون دون أن نطلب منهم أداء املستحقات الضريبية املفروضة عن األراض ي الغير 

حب العقار إحداث تجزئة سكنية حيث يؤدي فقط املستحقات املالية مبنية إال بعد ما يريد صا

املترتبة عن األربع سنوات األخيرة، وبذلك تسقط السنوات األخرى تسقط في التقادم. وهذا ما يفوت 

على الجماعة مداخيل مهمة تقدر بماليين الدراهم سنويا خاصة بالنسبة لألراض ي املحفظة ويمكن 

مع املحافظة العقارية  و السلطة املحلية ملعرفة أصحاب العقارات املحفظة  في هذا الجانب التنسيق

" تفاديا Ordre de Recetteاملتواجدة داخل املدينة و نعمل على توجيه إليهم إشعارا  باالستخالص " 

للسقوط في وضعية التقادم . وقد سبق لي أن أثرت هذه النقطة في السابق وقلتم أن هناك نقص في 

يات. فالحمد هلل فهي اآلن متوفرة ويجب تطعيم املصلحة املعنية بعناصر بشرية أخرى و اإلمكان

 بالتجهيزات اللوجستيكية الالزمة حتى ال نفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة جدا.

بالنسبة للمصاريف، فهناك أرقام تثير شيئا ما االنتباه حيث كان باإلمكان االقتصاد في مصاريف  -

آالف درهم شهريا، حيث تمكننا  10مليون سنتيم أي ما يعادل صرف  11تي بلغت تقريبا التنقل ال

 هذه العملية من توفير مبالغ مالية أخرى يمكن برمجتها لتحقيق مشاريع أخرى.

ألف درهم، فقد كان من الالزم أن يكون املبلغ أقل من  600بالنسبة للوقود الذي بلغت مصاريفه  -

ت الجماعة على تفويت قطاع النظافة إذ أن اآلليات التي كانت تسخر قبل ذلك خاصة بعدما أقدم

تفويت القطاع ستتقلص وبالتالي ستؤدي إلى استهالك الوقود، وهذا غير مترجم على أرض الواقع من 

خالل مبلغ مصاريف الوقود، كما أنني لم استطع فهم مجموعة من املصاريف الخاصة بالدراسة و 

ألف درهم، وبالتالي فاملالحظة األساسية هي أن أغلب املصاريف  200ملقدرة ب التحاليل التقنية ا

" عوض  Bon de Commandeألف درهم ، وهذا ما يعني اللجوء إلى اعتماد "  200تقل عن 

الصفقات، وهذه عملية غير  صحية ألنها تقف في وجه فتح باب التنافسية وهذا ما يفسر ما نسمعه 

" الذين يشتكون من عدم توصلهم بطلب التوريدات،  Fournisseurردين " من كون مجموعة من املو 



 

 

وتعلم السيد الرئيس أننا خالل املجلس السابق كنا نوزع الطلبات على جميع املوردين عمال بمبدأ 

 Bon deألف درهم الوارد بوصوالت التوريدات "  198إال أن املالحظ وبشكل جلي هو مبلغ الشفافية. 

Commande لنقطة األخيرة تتعلق بجامعة األخوين حيث لم أستطع فهم تقديم الجماعة لهذه " وا

مليون  150مليون سنتيم. فلدينا بنيات تحتية هشة، كما أنه تمت برمجة  150األخيرة مبلغا يقدر ب 

 إلحداث بنيات رياضية فهل تم ذلك بناء على دراسة.

ت للنهوض بالبنيات التحتية ، و فائض فبالنسبة إلي يمكن برمجة فائض ميزانية إحدى السنوا

سنوات من قطع أشواط  5أو  4السنة املوالية نخصصه للتهيئة الطرقية، وهذا ما سيمكننا في ظرف 

كبيرة للنهوض بالعديد من القطاعات عوض تشتيت فائض امليزانية و بالتالي فلن نتمكن من خالل 

        رقي وال أي ش يء.ذلك من النهوض ال بالقطاع الرياض ي وال بالقطاع الط

مليون سنتيم لجامعة األخوين وهذا ما لم أتمكن من استيعابه، فاألمر يتعلق  150وفي املقابل نقدم 

 بشركة خاصة تشتغل بداخل جامعة األخوين دون منافسة.
 

: بالنسبة إللغاء اعتمادات مالية التي بعد هذه التدخالت تناول الكلمة السيد الرئيس، فقال -

أثارها السيد محمد ليكاتي، فهي ليست كذلك وبالتالي فلم نقم بإلغاء االعتمادات املبرمجة إنما 

العملية تتعلق باالعتمادات املتبقية، وفقد حسبما أبلغت به فقد تسرب إلى ذلك البيان خطأ 

قولة. وبالتالي  فاالعتمادات التي ألغيت هي تلك مطبعي، وبالتالي فتلك االعتمادات هي اعتمادات من

املتبقية من عملية شراء السيارات وكذا ما تبقى من عملية اقتناء الدراجات الكهربائية وكذا املبالغ 

وما  Amortissement de créditاملالية املتبقية عن إنجاز بعض الدراسات وما تبقى من الديون  

ل صيانة امللعب البلدي، والدراسات املتعلقة بأشغال تنفيذ تبقى من دراسات أخرى وكذا أشغا

  2010تهيئة الطرقات التي تمت سابقا، وكذا مشاريع التأهيل الحضري والتي كانت عالقة منذ سنة 

أما بالنسبة إلحداث املسابح، تعرفون أن املدينة تعاني من نقص في البنيات التحتية الرياضية، وفي  -

لس أن صادق على مجموعة من االتفاقيات خاصة مع وزارة الشباب و هذا الجانب سبق للمج

الرياضة، ولكن ولألسف لم تسفر هذه املنهجية عن أية نتيجة . اآلن نريد االعتماد عن أنفسنا وهذا 

ما دفعنا إلى تعبئة العقار التابع للجماعة الذي يحتضن األشغال الجماعية، فحسب تصميم التهيئة 

كتجهيز رياض ي وقد صادق املجلس على ذلك خالل دورة سابقة وكخطوة فذلك العقار مخصص 

أخرى فالجهة ستعلن عن صفقة إحداث ملعب للقرب بعدما أصبح دفتر التحمالت جاهزا، وحسب 

 مليون سنتيم. 80و  50التقديرات التي نتوصل بها فإحداث ملعب للقرب يكلف ما بين 

بامللعب البلدي إضافة إلى مرافق أخرى تتمثل في  أما بالنسبة للمسبح البلدي، فسيتم إحداثه 

بنايتين كمركز لالستقبال إضافة إلى قاعات مخصصة للجانب الرياض ي في إطار مشروع تأهيل 

مليون سنتيم، ونريد اقتراح على األمالك املخزنية  400امللعب البلدي بغالف مالي يقدر ب مليار و 



 

 

العقار التابع لها املتواجد بالقرب من متحف املقاومة إحداث ملعب للقرب إضافة إلى مسبح مغطى ب

بمنطقة الرشاد حيث تقدر مساحته بأكثر من ألف ميتر مربع. وهذا ما جعلنا نبرمج هذا املبلغ املالي 

كشطر أول إلحداث مسبح ومالعب للقرب وبالتالي فإذا أنجزنا ملعبين للقرب خالل هذه السنة 

طريق توفير بنيات تحتية رياضية باملدينة... وبالفعل فباإلمكان سنكون قد قطعنا أشواطا مهمة في 

توظيف الفائض في إنجاز مشاريع ضخمة، ولكن ما هي طبيعة هذه املشاريع الضخمة خاصة وأننا 

 30نبذل قصارى الجهود إلنجاز و تنفيذ برنامج التأهيل الحضري املخصصة له غالف مالي يقدر ب 

 500ا خالل السنين املقبلة مواكبة و تتبع تلك املشاريع، وسنخصص مليار سنتيم وهو ما يتطلب من

مليون سنتيم لتهيئة الطرقات التي لحقت بها أضرارا واملتواجدة خاصة بالوسط الحضري و التي لم 

يتم إدراجها ضمن برنامج التأهيل الحضري، وجنان السفرجلة سيستفيد من عملية تأهيل الطريق 

منطقة الرشاد و التي تمر عبر الجزء املتبقي بجنان السفرجلة  والذي الرابطة بين طريق فاس و 

 يمكننا إدخاله ضمن إطار تهيئة الطرقات.

بالنسبة لكون الفائض املسجل ضعيفا، فهذا رد على من كانوا يرددون على أن هناك عجز بميزانية  -

مليون سنتيم يفوق  928ب  الجماعة، فالجواب هو ما تراه وليس ما تسمعه، ففائض امليزانية املقدر

املعدل السنوي للعشر سنوات األخيرة باستثناء سنة واحدة التي سجل خاللها فائض يقارب 

املليارين، باإلضافة إلى ذلك فقد أصبحت للجماعة عدة التزامات مالية، وأشد هنا على يد األخ زكرياء 

هودات املبذولة إال أننا نسجل نقصا ونزار الذي أثار مسألة املداخيل، وبالفعل فعلى الرغم من املج

فيما يخص املداخيل، وأشير هنا إلى أن اإلخوان في املجالس السابقة بذلوا بدورهم مجهودا في هذا 

كاألخ ازملاض امحمد و السيد زكرياء ونزار والسيد عبد الناصر القشابي الذين تركوا بصمتهم الجانب 

وب هو االستمرار في بذل مجهود أكبر في هذا االتجاه. واملطلللرفع من مستوى املداخيل الجماعية، 

واملشكل املطروح هو غياب التنسيق مع املحافظة العقارية ومصلحة الضرائب ، وخالل هذه الدورة 

سنتداول بشأن تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بتقوية القدرات الجبائية للجماعة و الصيغة التي 

 ية لكي تعطي النتائج املتوخاة.سنتمكن من خاللها تفعيل هذه االتفاق

بالنسبة لطلبات العروض فهي الزالت تدبر بنفس الطريقة وربما بصيغة أكثر حيث يتم توزيع  -

الطلبات بمدينة صفرو و بمدينة فاس إال أننا نسجل عدم الرد عليها أو أن املبالغ املالية املدلى بها 

 مرتفعة، وبالتالي فإننا نتعامل بنفس املنهجية.

بالنسبة لجامعة األخوين ، فتعاملنا معها هو في إطار تعاقد، وأتكلم هنا تحت مراقبة السيد الخازن  -

الذي أصبح يمارس الرقابة القبلية و الرقابة البعدية، وكما تعلمون هناك ثالث أنواع من الصفقات 

 وهي:

 التوريدات -



 

 

 العروض املفتوحة -

 عقد اتفاقية. -

والتعاقد املبرم مع جامعة األخوين هو شكل من أشكال الصفقات بإبرام اتفاقية مع املؤسسات ذات  

التسيير املستقل، مثل مؤسسة العمران ووكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس. وبالتالي فجامعة 

ة وليس األخوين تندرج ضمن هذا اإلطار. وبواسطتها سنعمل على إنجاز مشاريع ستخضع للمنافس

 إمداد الجامعة باملبالغ املالية، فاالتفاقيات تتضمن مشاريع يريد املجلس تحقيقها، 
 

، حيث أشار أنه من األفيد إطالع املجلس على ملخص تدخل السيد فؤاد بوشامة اإلطار ،وفي هذا  -

عدمها و املشاريع التي عرضت على اللجنة املالية ومن خالله إما أن يعبر املجلس عن قناعته من 

 مليون سنتيم. 90و  40و  20املتعلق باملشاريع املخصص لها 
 

أن البرنامج الثقافي يتضمن مجموعة من املشاريع املطلوب ، فأفاد بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

تنفيذها من طرف جامعة األخوين وفي حالة عدم االلتزام بتنفيذها ال يمكننا منحها االعتمادات 

 املالية .
 

الجماعة يجب أن يخضع ، فأفاد أن أي مشروع تقدم عليه تدخل السيد زكرياء ونزار بعده -

 للمنافسة، وماذا التعامل دائما مع جامعة األخوين؟.
 

أن التعامل ال يكون دائما مع جامعة األخوين ، فالجماعة تتعامل مع ، فأكد تدخل السيد الرئيس -

لعمران ووكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس، بوليس، وشركة ا الجميع فهناك تعامل مع مونديا

 وجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس.
 

أن تخضع املشاريع للمنافسة وليس إعطاؤها فقط : يجب تدخل السيد زكرياء ونزار، فقال -

 لجامعة األخوين بحيث نقدم لها هدية. وأنا مع مبدأ املنافسة .
 

 فأكد أن قانون الصفقات ورد فيه ثالثة أشكال من الصفقات وهي: تدخل السيد الرئيس، -

 التوريدات التي تخضع ملبدأ املنافسة. -

 املنافسة.ملبدأ  كذلك الصفقات التي تخضع -

 االتفاقيات بدورها تخضع ملبدأ املنافسة. -

وقد أشار  وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس بخصوص البرنامج الثقافي هو إنجاز دراسة علمية،

إلى ذلك أن الجماعة تصادف مشكلة مع مكاتب الدراسات بخصوص برنامج التأهيل الحضري، 

بحيث تعتمد على عملية نسخ الدراسات، و تعتمد أيضا في إنجاز دراساتها باللجوء إلى أساتذة 

ن من بجامعة األخوين وجامعة سيدي محمد بن عبد هللا، وأتكلم هنا تحت مسؤولية اإلخوان القريبي



 

 

هذا املجال، وبالتالي يعمد مكتب الدراسات إلى إضافة التكلفة املالية للدراسة املنجزة من طرف 

أولئك األساتذة إلى ملف عرضه املالي وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها املالية . وبالتالي فإنجاز مشاريع 

 دراسات . في إطار اتفاقية شراكة تكون تكلفتها أقل من تلك املنجزة مع مكاتب
 

 تفاصيل املشاريع والتي جاءت على الشكل التالي: وبعد ذلك قدم السيد الرئيس
 

 املكونات و الخصائص عنوان العملية

مهرجـــــــــــــان حــــــــــب 

 امللـــــــــــــــــــوك

 إنجاز دراسة علمية تحدد: (1

  وعصرنة مهرجان حب امللوك على مستوى كيفيات ووسائل تحديث

 األنشطة والشركاء. التسويق، 

  الطرق و الوسائل الكفيلة باستفادة املدينة املثلى من وقع املهرجان

 االقتصادي وتأسيس دينامية اقتصادية منظمة متمحورة حول أنشطته.

 :( تنظيم حمالت إعالمية وندوات صحفية ل2

  من املهرجان. 99الترويج للدورة 

 .اإلعالن عن مائوية املهرجان 

( تنظيم لقاءات تحسيسية وأيام دراسية بمشاركة الجامعات التابعة للجهة 3

 ل:

    تعبئة املؤسسات والشخصيات الوطنية و املحلية التي بمقدورها املساهمة

 في تقوية إشعاع املهرجان وطنيا و عامليا.

  ثقافي للجهة.تأمين تملك املؤسسات الجامعية للمهرجان كموروث 

( تيهئ ملفات االستشهار وفق مقاربة علمية قائمة على دراسة و معايير 4

 عصرية و حديثة.

فعاليات امللتقى 

 الثقافي

 تنظيم مائدة مستديرة بجامعة األخوين لفائدة املشاركين في امللتقى الثقافي. -

 تنظيم حملة إعالمية للترويج لفعاليات امللتقى. -

 االستشهار.إعداد ملفات  -

مهرجان "أهازيج" 

للفنون الشعبية و 

 التبوريدة

 تنظيم حملة إعالمية للترويج لهذا املهرجان. -

 إعداد ملف االستشهار. -

أن الجماعة اعتبارا لصورة جامعة األخوين ترغب في جلب  أفاد السيد الرئيسوفي هذا الصدد، 

 مستشهرين جدد، 



 

 

لصورة املتميزة و الدولية. فلماذا ال نستغل هذه املكانة و ا فجامعة األخوين لها مكانتها الوطنية

مليون سنتيم  20وما نطمح إليه هو جلب استثمارات مالية تفوق بكثير مبلغ لجامعة األخوين ،

املخصصة فقط للمصاريف. وهدفنا هو تنظيم فعاليات امللتقى الثقافي بواسطة صفقة، وألول مرة 

م فعاليات مهرجان حب امللوك خالل السنة املاضية و سنستمر تم اعتماد أسلوب الصفقات لتنظي

فقد كان  خالل السنوات املقبلة. وبالرجوع إلى تنظيم فعاليات امللتقى الثقافي األسلوبفي اعتماد هذا 

تنظيمه عن طريق صفقة ، فاملنافسة بواسطة ل ونحن اآلن نسعىتوريدات ،  6أو  5تم بواسطة ي

 ستوى املنافسة بواسطة الصفقات . هذا ما يتعلق بالبرنامج الثقافي.التوريدات ال ترقى إلى م

أما بالنسبة لتحديث اإلدارة الجماعية، فاملطلوب من جامعة األخوين هو اقتناء مجموعة من 

اإلدارية فضاء  اتامللحقمن تجعل لاملعدات التي تعتبر من الوسائل الحديثة لتحديث اإلدارة 

الجماعة مجموعة من املساطر، حيث أن مجموعة من الصفقات  على سيسهلمستقبال وهذا ما 

عدة مرات، فصفقة باب املربع تم إعادتها للمرة الثالثة، ونتمنى أن ولالتي أبرمتها الجماعة فشلت 

 و يوما لكي تخرج لحيز الوجود 70الوجود . فالصفقة تتطلب  حيز ليخرج املشروع إلى املرةتنجح هذه 

ائق و املصادقة وبالتالي فالصفقة تأخذ حيزا زمنيا مهما لتخرج إلى التنفيذ يوما الستكمال الوث 30

وهذا ما يجعلنا نبحث  .وإذا تعثرت لسبب من األسباب تلغى الصفقة ونضطر إلى إعادتها مرة ثانية

 عن حلول أخرى دون إلغاء عامل املنافسة.

اإلدارة الجماعية تهدف إلى تحقيق هذا اتفاقية الشراكة املتعلقة باستكمال الرقمنة و تحديث أما 

 املشروع من خالل املحاور التالية:

 املكونات نوع العمليات

تدبير املنظومات  -

املعلوماتية املثبتة 

 باإلدارة الجماعية

تشغيل وصيانة و تثمين التطبيقات املعلوماتية املعدة سابقا: ) مكتب  -

املداخيل ، الحالة املدنية، املوقع الضبط،التعمير، املخزون الجماعي، وكالة 

   االلكتروني...(.

إنجاز تطبيقات  -

 معلوماتية 

 

 

 

جديدة بإدارة 

 الجماعة

 التدبير الرقمي لألرشيف الجماعي. -

 التدبير الرقمي لألسواق الجماعية. -

 التدبير الذكي للموارد البشرية الجماعية. -

للجماعة وفق منظومة قائمة على تجهيز و تحديث املكاتب األمامية التابعة  -

هوية بصرية موحدة، تراعي معايير الجمالية و الفعالية والعصرنة و حسن 

 االستقبال.

إنجاز و تشغيل لوحة القيادة بالجماعة كآلية مساعدة على حسن التدبير و  -

 القرار الجماعي.



 

 

التكوين و 

 التدريب

بالجماعة على استعمال هذه  تدريب وتقوية قدرات األطر اإلدارية و املنتخبة -

التطبيقات، وفي ميدان استعمال املعلوميات والتكنولوجيات الحديثة باإلدارة 

 و التسيير الجماعي من خالل دورات تكوينية، أياد دراسية ومواكبة مستمرة.
 

وفي نفس السياق ومن خالل مشروع تنفيذ خطة التواصل الخاصة ببرنامج تنمية مدينة صفرو في 

 ستعمل جامعة األخوين على تنفيذ هذه الخطة من خالل املحاور التالية: 2021نة أفق س

 املكونات نوع العمليات

تدبير املنظومات  -

املعلوماتية املثبتة 

 باإلدارة الجماعية

 وضع منهجية موحدة إلنتاج وتداول املعلومات املرتبطة بالبرنامج. -

 لجماعة صفرو.إنجاز دليل العمل اإلعالمي و التواصلي  -

إعداد قاعدة بيانات حول كل مشروع وموارد الجماعة املسؤولة عن تصوره و  -

 تنفيذه.

 " يعرض ملشاريع الجماعة في كل املناسبات. standتجهيز رواق متنقل "  -

تقريب املواطن  -

وخاصة الناش ئ 

من تاريخ وحاضر 

صفرو ومن 

العمل الجماعي 

 باملدينة

 اإلعالمية الالزمة عن البرنامج.إنجاز التغطيات  -

تنظيم لقاءات إشراك املواطن الناش ئ وإطالعه على برنامج التنمية ومدلول "  -

 املدينة الذكية".

إحداث الجائزة السنوية ألحسن إعالمي بصفرو حول برنامج التنمية ومشروع  -

 املدينة الذكية.

برنامج التنمية  إحداث الجائزة السنوية ألحسن نشاط جمعوي بصفرو يدعم -

 ومشروع املدينة الذكية.

تنظيم لقاءات إعالمية و تدريبية دورية خاصة بممثلي وسائل اإلعالم املحلية  -

 و الوطنية بصفرو حول برنامج تنمية املدينة.

التكوين 

 والتدريب

تنظيم لقاءات إخبارية واستشارية و تدريبية دورية تستهدف هيئات املجتمع  -

 برنامج تنمية املدينة .املدني حول 

تدريب و تقوية قدرات األطر اإلدارية و املنتخبة بالجماعة على التواصل  -

 الداخلي و الخارجي للجماعة من خالل دورات تكوينية ولقاءات دراسية.

فنحن نبحث عن أحسن السبل لتنفيذ املشاريع داخل آجال معقولة وبطريقة جيدة وإال فباإلمكان 

 اريع بكيفية أخرى و يبقى للمجلس واسع النظر.تنفيذ تلك املش
 

، حيث قال: ال زلت متمسكا بكون الطريقة التي تم التعامل بها مع تناول الكلمة السيد زكرياء ونزار -

منحة جامعة األخوين ال تخضع للمنافسة. فهذا التعامل ال يتم في إطار الصفقات وإنما يتم في إطار 



 

 

أو هبة أو اتفاقية شراكة وهي عملية ال تخضع للمنافسة. ويمكن للسيد الخازن اإلقليمي املتواجد 

مليون سنتيم هل تمت في إطار  150معنا أن يقدم لنا شروحات في املوضوع، فاألرقام البالغة 

ة عن هبة املنافسة؟ ومن حددها؟ فلم تخضع للمنافسة فقد أعطيت في إطار اتفاقية شراكة أو عبار 

أو من خالل طريقة أخرى ولكن دون املرور عبر قانون الصفقات، ويمكن للسيد الخازن اإلقليمي أن 

من خالل تدخله، أنه لم يعطى لجامعة  أفاد السيد الرئيسيقدم لنا توضيحات في هذا الباب 

إال بعد  األخوين أي ش يء، فما نحن بصدده هو مقترح قدم أمام املجلس ولن يكون قابال للتنفيذ

مصادقة املجلس عليه، فالدفعات املالية ال تقدم إال بعد استيفاء الجامعة اللتزاماتها وليس تقديم 

 هبة أو منحة. ويمكن للسيد الخازن اإلقليمي أن يتناول الكلمة إذا كان لديه توضيح في هذا الباب.

وقد كانت لنا لقاءات و مشاورات أولية مع السيد الخازن، واألهم بالنسبة إلينا هو أن تلك املبالغ 

تبقى مرصودة من أجل إنجاز تلك املشاريع ولن يتم صرفها إال بعد إنجاز الدراسة التي تحدد 

س وفي نفالحاجيات الحقيقية لتجهيز و تحديث اإلدارة الجماعية والتي ستكون موضوع صفقة، 

السياق، لدينا عقد شراكة مع مؤسسة العمران في إطار برنامج التأهيل الحضري بتكلفة مالية 

مليار سنتيم، فشركة العمران ستعمل على إخضاع املشاريع إلى قانون  30إجمالية تقدر ب 

 الصفقات.
 

: بدوري أتحفظ على بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الناصر القشابي، حيث قال  -

لبرمجة املتعلقة بفائض امليزانية. فخالل السنة املاضية عبرنا عن أسفنا لفائض امليزانية الذي كان ا

هزيال، وفائض ميزانية هذه السنة فهو ال بأس به إال أن املالحظة ستكون حول البرمجة. والعرف 

بالنفع على الذي سار عليه املجلس هو توظيف فائض امليزانية الذي يكون محترما في مشروع يعود 

املدينة، وليس العمل على تشتيته. وهنا أتأسف على الوضعية التي توجد عليها طريق املنزل فحالتها ال 

تشرف املدينة خالف مدخل املدينة من جهة طريق فاس و طريق بوملان اللتان توجدان في وضعية 

أكبر مستفيد، وبالتالي فأنا الئقة. فبعد اإلطالع على الئحة املشاريع يظهر لي أن جامعة األخوين هي 

أرفض االتفاقية مع جامعة األخوين. في ما يخص التنشيط الثقافي يمكننا التعامل مباشرة مع وزارة 

الثقافة وقد تكون االستفادة أفيد من جامعة األخوين وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى فترة املجلس السابق 

مجال التنشيط الثقافي. فالتجربة مع جامعة  فاملندوب الجهوي بذل إلى جانبنا مجهودا محترما في

 األخوين هي تجربة فاشلة، والكل يشهد بذلك .

وبخصوص مهرجان حب امللوك، فهو قائم بذاته و يتمتع بسمعة عاملية وال يحتاج إلى دعاية. وأعتقد 

ارة كبديل لجامعة األخوين فيما يخص التنشيط الثقافي التعامل مباشرة مع املديرية الجهوية لوز 

 الثقافة وشكرا.
 



 

 

: أن لديه مالحظة تهم نقط جدول أعمال هذه بعد ذلك تدخل السيد فؤاد بوشامة، حيث قال -

الدورة، فقد كان من األحسن تقديم ترتيب النقطة الثالثة املتعلقة بالدراسة و التصويت على إلغاء 

. قبل دراسة 2019السنة املالية وإعادة برمجة اعتمادات في إطار الجزء الثاني من امليزانية برسم 

وهذا حتى نكون على علم  2018النقطة الثانية املتعلقة ببرمجة فائض امليزانية برسم السنة املالية 

بما تم إلغاؤه وإعادة برمجتها كفائض للميزانية. أما الفائض الحقيقي بعد إزالة االعتمادات امللغاة و 

صودة للتجهيزات وبالتالي ففائض امليزانية الحقيقي هو في مليون سنتيم والتي كانت مر  556املقدر ب 

مليون سنتيم. ونحن نتوق إلى أن نسجل فوائض عالية جدا. ولكي نتمكن من تحقيق  372حدود 

 ذلك يجب أن تتظافر الجهود.

السيد الرئيس أن املداخيل جد متدنية و الجماعة تفوت على نفسها الكثير من املداخيل  املالحظ

تستفيد منها، فهناك مداخيل سوق الخميس التي تجمع بالبلطجة، كما أن الجماعة تفوت التي ال 

( شاحنة تفرغ حمولتها من الخضر بأسواق 20على نفسها مداخيل مهمة إذ ما يناهز عشرون )

درهم إذا فرض عليها التوجه نحو  500القرب املتواجدة باملدينة، وكل شاحنة يمكنها أن تؤدي 

البلدي. كذلك يجب التفكير سنويا في تنمية املداخيل و ترشيد النفقات، فخالل  السوق األسبوعي

مليون سنتيم الخاصة بالهاتف،  25السنوات املاضية عبرنا عن احتجاجنا بخصوص صرف مبلغ 

وكنتم السيد الرئيس تقولون بأن هذا الغالف املالي فهو مرتفع إال أن هذا املبلغ الزال كما هو دون 

شاحنة وكنا نخصص  11نسبة لجمع النفايات املنزلية فقد كنا نسخر لهذه العملية تغيير. بال

مليون سنتيم أما اآلن فلم تعد الجماعة تقوم بعملية جمع النفايات املنزلية بعد  70الستهالك الوقود 

مليون سنتيم  60تفويت هذا القطاع عن طريق التدبير املفوض إال أننا نالحظ تخصيص مبلغ 

الوقود للسيارات النفعية أو أشياء أخرى ، وبالتالي نريد أن نعرف أين يستهلك هذا  الستهالك

مليون سنتيم لتنقالت أعضاء املجلس داخل تراب  11الوقود؟ كذلك نالحظ تخصيص تقريبا 

 اململكة أتساءل هنا إلى أين يتوجهون هؤالء؟ وهذا املبلغ فهو كثير ويجب العمل على ترشيد النفقات.

النسبة لبرمجة فائض امليزانية، فقد كنت في األول مع الطرح القائل بعدم تفتيت هذا الفائض. أما ب -

وفي هذا الجانب على السيد رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية و البرمجة أن 

اجتماع اللجنة  يكون ملما بالجوانب املالية و يتوفر على جميع املعطيات لتقديمها بمناسبة انعقاد

مليون سنتيم. فوضعنا السؤال حول هذا املبلغ  100املذكورة، فقد تم تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 

على رئيس اللجنة فقال بأن هذا املبلغ يشكل حصة مساهمة الجماعة لكي تتمكن من الدخول في 

 اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز.



 

 

ن الجماعة أصبحت مثلها مثل املجزئين، فما هو مطلوب بالنسبة لتجزئة األراض ي، فهل هذا يعني أ -

منا هو تعبئة منطقة سهب املساكن املسموح بها البناء وليس القيام بعملية التجزئة. وفي هذا الباب 

 هناك مؤسسات تابعة للدولة و القطاع الخاص هي املخول لها القيام بهذه العملية.

د بها املجلس الجماعي ملدينة صفرو اجتماعاته في إطار بالنسبة للتجهيزات، هذه القاعة التي يعق -

الدورات يجب أن تتوفر  على تجهيز في املستوى ، فالظروف التي نعيشها فهي غير الئقة وباردة، 

وبالتالي يجب إصالح آلة التسخين املتواجدة بالقاعة. وقد قلت البارحة خالل اجتماع اللجنة أننا 

 Sono" فهي تجهيزات متجاوزة. في السابق كنا نتوفر على  KITEA لسنا في حاجة إلى تجهيزات "  

Professionnel  استعملها وزراء عندما حضروا إلى هذه القاعة بمناسبة انعقاد اجتماعات بها إال أنها

دون املستوى، وبدورها اختفت وال ندري أين ذهبت  Sonorisationاختفت وتم تجهيز القاعة ب 

 ة بالطاوالت و الصوتيات يجب أن تتم في إطار صفقة ووفقا لدفتر التحمالت.وبالتالي فتجهيز القاع

مليون  20بالنسبة لتهيئة املقابر، فهناك جمعية تقوم بتسيير املقابر ويقدم لها دعم يقدر ب  -

سنتيم. وخالل هذه السنة ساهمت جمعيات املجتمع املدني في عملية تنقية تلك املقابر و الجمعية 

ت غائبة ولم تحضر إلى عين املكان إال في نهاية العملية كما حضرها السيد الرئيس بدوره. املعنية كان

واعتبارا لهذا فيجب إلغاء االتفاقية مع جمعية العناية باملقابر اإلسالمية ومبلغ الدعم املقدم إليها و 

طقة رسوبية مليون سنتيم فهو مبلغ مرتفع. حيث قامت بصرفه في عملية حفر بئر بمن 20املقدر ب 

مليون سنتيم  16ميترا كلفتها  220ميترا تحت األرض وقامت بحفر  400التي يتواجد بها املاء على بعد 

من دون العثور على املاء، وهذا يعني أن الجمعية اعتمدت على الطريقة التقليدية املعروفة " 

أصبح االعتماد على بالتفركة"  للبحث عن نقط املاء، فهذه الطريقة أصبحت متجاوزة . اآلن، 

الخرائط املائية التي يتوفر عليها حوض سبو، فإذا أردت حفر بئر بهذه القاعة يمكن لهذا األخير أن 

 يحدد لك عدد األمتار التي يتعين حفرها للوصول إلى نقطة املاء، وهذا يعني أن هناك العشوائية.

 بالنسبة ملسألة جامعة األخوين. -
 

: أتمنى استمرار حضوركم حتى نهاية الجلسة لسماع األجوبة،حيث لتدخل السيد الرئيس، فقا -

يتم القول بأشياء ال عالقة لها بالواقع، فاالعتماد على " التفركة" كوسيلة للبحث عن نقط املاء ، 

فهذه الطريقة لم يتم اعتمادها. فعملية حفر البئر تمت بناء على دراسة أنجزها مكتب للدراسات. 

ة بتوفرها على املاء، وقد تفاجئنا بنتائج الدراسة التي تفيد بأن أقل ما يمكن فمدينة صفرو معروف

 ميترا . 200حفره للوصول إلى نقطة املاء هو 

 
 

 : تتمة تدخل السيد فؤاد بوشامة، حيث قال  -



 

 

أنا مع الطرح الذي تقدم به السيد زكرياء ونزار بخصوص جامعة األخوين وإنهاء التعامل معها، 

نعتمد على دفتر التحمالت بخصوص هذه املشاريع والذي يقدم أفضل عرض مالي يفوت وعلينا أن 

 له املشروع.
 

: إنكم تتناقضون مع أنفسكم بخصوص جامعة األخوين، بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -

فقد صادقتم باإلجماع على اتفاقية الشراكة مع هذه الجامعة تتضمن برامج ملحقة وهي التي نحن 

 دها.بصد
 

تخص تجزئة سهب : لدي مالحظة بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي، حيث قال -

املساكن الكائنة بطريق املنزل، أقترح تحويل االعتمادات املالية املرصودة لهذه املنطقة و املقدرة ب 

أن تقوم بالتجزئة  مليون سنتيم إلى عملية تهيئة الطرق الحضرية ملاذا؟ لكون الجماعة ال يمكنها 100

ولو أن هذا الطرح هو طرح حسن إذا ما تم توظيفه في عملية إعادة اإليواء لفائدة ساكنة املدينة 

القديمة وغابة بلحمر ومناطق أخرى كحل مناسب لهذا املشكل. الجماعة إذا أرادت إحداث تجزئة 

هذا مثل ما تقوم به عليها أن تبرم عقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران أو مع الخواص. و 

األحباس حاليا حيث تبرم عقد شراكة لتهيئة التجزئة وبعد ذلك تبرم عقد شراكة آخر تحدد خالله 

البقع األرضية املشار بالعقد األول وتسلم شهادة الستخراج الرسوم التي يؤدي واجباتها املالية 

ولذلك أقول بتحويله ورصده في  مليون املرصود ليس له أي دور  100املجزئ وبالتالي أكرر بأن مبلغ 

 عملية تهيئة الطرق الحضرية.
 

أثمن ما قاله اإلخوان ، ومالحظتي تهم : بدوري بعد ذلك تدخل السيد عبد العالي نبيل، حيث قال -

مليون سنتيم املخصص لجامعة األخوين نالحظ أن مصاريف الصيانة و اإلصالح  150مبلغ 

مليون  12وأثاث املكتب التي قامت بها الجماعة كلفت ما يفوق  االعتيادي للعتاد املعلوماتي وعتاد

سنتيم، فال أظن أن هذا املبلغ سيكفي لتغطية االلتزامات املتعددة التي ستضطلع بها جامعة 

األخوين، وهذا لكي ال نسقط في عملية اعتماد التحويالت ، وفي هذا الباب، نريد الحصول على 

 توضيحات بخصوص مجمل املصاريف.
 

، فقدم الشكر إلى السيد الرئيس والسيد باشا املدينة و بعد ذلك تدخل السيد رضوان الفرودي  -

السيدات و السادة املستشارين وإلى أطر الجماعة، وبعد ذلك أبرز أن فائض امليزانية املسجل يعتبر 

فائضا مهما إال أنه لو كانت الجماعة حازمة في تحصيل املداخيل سيؤدي ذلك إلى التوفر على 

الفائض املسجل إضافة إلى اعتماد ترشيد النفقات ، كما أن مداخيل مهمة تكون أكبر من هذا 

الفائض مقارنة مع السنة املاضية يبقى فائضا محترما إال أن الوضع املالي للجماعة كان باإلمكان أن 

يكون أفضل مما هو عليه حاليا نظرا لتوفر الجماعة على مداخيل مهمة، وإذا قمنا بقراءة في 



 

 

في اتجاه توظيف فائض امليزانية في برامج محددة وعدم تفتيته على  مداخالت اإلخوان نجدها تصب

أساس البدء بمشروع التهيئة الحضرية وكما ذكرتم السيد الرئيس بعض الطرق املهترئة بالشوارع 

الكبرى إضافة إلى عدم استثناء طريق املنزل فحالتها توحي وكأنك تلج قرية ولذلك أقترح توظيف 

 املخصصة ملنطقة سهب املساكن في مشروع تهيئة الطرق الحضرية . مليون سنتيم 100بمبلغ 

أطلب هنا من السيد الرئيس أن ينصت إلى صدى املجلس لكون اإلخوان بالنسبة لجامعة األخوين  -

ذا سرنا في هذا االتجاه و فشلت األفكار و تبين أن 
ّ
يرغبون في إقامة صفقة جديدة تخلق املنافسة، فإ

كانت صائبة سنصفق لذلك، وإذا أثمرت العملية إلى نتائج أحسن فسيكون فكرة السيد الرئيس 

 املجلس و الجماعة هما الرابحان األكبر.

نعرج على مهرجان حب امللوك حيث نقول أن جامعة األخوين ستعمل على جلب مستشهرين  -

ن املؤسسة لم أتساءل هنا أين هي احترافية مؤسسة كرز التي كانت تردد في كل مرة، فهل هذا يعني أ

 تعد قائمة أم أنها فشلت في أعمالها؟

بالنسبة لتهيئة املخيم الجماعي، فنحن بحاجة إلى هذا املخيم، فهل هناك برمجة خاصة رصد   -

 ألف درهم، وأقترح توظيف فائض امليزانية في إنجاز ثالثة مشاريع وهي: 900ألجلها مبلغ 

 التهيئة الطرقية -1

 املسابحإحداث مالعب القرب و  -2

 تهيئة املخيم البلدي -3

 إضافة إلى ذلك تجهيز قاعة االجتماعات، وشكرا السيد الرئيس والشكر موصول للمجلس املوقر.
 

: أنني لم أتلق جوابا عن بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الكريم البزيوي، حيث قال -

مجلس. أما بالنسبة للملعب البلدي الذي القاعة التي يتم تجهيزها نوعا ما خالل فترة انتداب كل 

أحدث في عهد فرنسا، ويتم اآلن تحجيم فضاءاته من خالل إحداث مسبح ومالعب القرب، فملعب 

كرة السلة و كرة اليد اللذان يتواجدان به تستفيد منه املدارس الخاصة وتؤدي واجبات االستغالل 

تفيد املواطنون منه. علينا التفكير في توسيع إال أن الذي يستخلص ال نعرفه، وفي مقابل ذلك ال يس

املدرجات للزيادة في الطاقة االستيعابية للملعب كما يمكن التفكير بجدية في بناء مركب رياض ي 

 خارج مدينة صفرو .

 بالنسبة للمسبح ، يمكن إحداثه بفضاء املخيم البلدي وبمواصفات أوملبية. -

حدثت مالعب للقرب بداخلها مجهزة باإلنارة. وفي هذا اإلطار بالنسبة ملالعب القرب، فجميع املدن أ -

فكل حي بمدينة طنجة يتوفر على ملعبين للقرب تعود عملية تنظيمها و تسييرها للوداديات السكنية 

ونحن حائرون في إيجاد الوعاء العقاري إلحداث ملعب للقرب الذي سينجز من طرف الجهة، التي 

 مدينة صفرو أن تكون املستفيد األول من ذلك.ملعبا وعلى  24ستقوم بإحداث 



 

 

بالنسبة للحفر، يتم معالجتها بطريقة غير قانونية لكون الزفت املستعمل ميت. وال أدري الطريقة  -

التي بتم على إثرها اختيار الحفر التي يتم معالجتها. فإذا كنا غير قادرين على إصالح طريق املنزل 

للعمل على صيانتها. ونظرا ألهمية األرشيف فيجب إبالءه العناية يمكن اللجوء إلى مصالح التجهيز 

الالزمة واالهتمام بترتيب مستنداته حسب السنوات ، بالنسبة ملصلحة تصحيح اإلمضاء، فجميع 

املدن عملت على تجميع مكاتبه في مكتب واحد يتوزع العمل به حسب نوعية الوثائق و الشواهد التي 

 تنظيمه بكيفية تسهل على املواطنين الولوج إلى الخدمات.تدخل في مجال اختصاصه و 

التي تندرج في إطار التسيير، ويمكننا في هذا اإلطار  واجهة لإلدارة  أتحدث عن املكاتب التي تشكل

األخذ بأفضل تجارب املدن األخرى التي اعتمدت املكاتب األمامية دون اللجوء إلى اعتماد مكاتب 

 الدراسات.

يارات النفعية، حظيرة السيارات باملدينة تتشكل من الطاكسيات الصغيرة وسيارات للسبالنسبة  -

 الجماعة وكان من املفروض أن تكون بلون آخر لنميز ما بين الطاكس ي الصغير و سيارات الجماعة.

اقترحنا شراء آلة الهيدروكيلوز لتنقية قنوات الصرف الصحي عوض االستمرار في سبق وأن 

التقليدية. أما بالنسبة لسقي األشجار فال يمكن االستمرار في تسخير حاوية ماء  استعمال الوسائل

 واحدة للقيام بهذه العملية.

، فشكر السيد الرئيس والحضور الكريم كل بصفته بعد ذلك تدخل السيد امحمد ازملاض -

امليزانية ،  وباسمه، وبعد ذلك افاد أننا نلتقي اليوم في إطار هذه الدورة املخصصة لبرمجة فائض

ودائما كنت أقول عندما نتكلم عن البرمجة أن األهم ليس هو البرمجة وصرف االعتمادات بل األهم 

التنظيمي املتعلق بالجماعات أو بالدستور. وكذلك في  من ذلك هو عقلنة البرمجة في إطار القانون 

فائض امليزانية الذي حقق  إطار االختصاصات املشتركة ما بين الدولة و الجماعات الترابية. بالفعل

مليون درهم فإذا برمج هذا الفائض في قطاع  معين يبقى غير كاف،  16واملقدر ب  2018خالل سنة 

ومالحظتي من خالل االقتراحات املقدمة و االعتمادات املقترحة فلم أجد فيها آلية الشراكة. وثانيا 

من فائض  %40اذا ال يتم توظيف نحن مطوقين السيد الرئيس ببرنامج عمل الجماعة، واقول مل

امليزانية في إطار شراكة مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ وكذا القطاعات املعنية فيما يخص 

من الدستور ينص على أن الدولة و  31املشاريع التي تهم ساكنة املدينة خاصة وأن الفصل 

املواطنات و املواطنين بكل ما له  املؤسسات العمومية و الجماعات املحلية تعمل على استفادة

ارتباط بالتنمية املستدامة. مالحظة أخرى، تكلمنا عن الباقي استخالصه والذي يشكل هاجسا لكم 

 ولنا جميعا وكذا لكل الجماعات ويتجلى في :

ترشيد النفقات، والباقي استخالصه هو إرث متراكم. ويمكن معالجة ذلك في  –املداخيل تحسين  -

رة منكم من خالل إقامة يوم دراس ي مع املديرية العامة للجماعات املحلية يحضره إطار مباد



 

 

مختصون في هذا املجال للبحث في السبل الكفيلة بتحسين املداخيل في إطار الباقي استخالصه ، 

 وشكرا السيد الرئيس.
 

سيد ، حيث قدم الشكر إلى البعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الحق شاكر العلوي  -

الرئيس والسيد الباشا و الحضور الكريم، وبعد ذلك قال: البد من اإلشادة بالفائض املسجل خالل 

مليون سنتيم، مع إزالة التزامات الجماعة،  600. وهذا واقع ال يرتفع واملقدر ب مليار و 2018سنة 

ة علينا أن نقول وقد كنا نتكلم في السنوات  السابقة عن وجود عجز في امليزانية وخالل هذه السن

بأننا حققنا فائضا في امليزانية، وقد تم تحقيق هذا الفائض بفضل مجهودات الجماعة وكذا أطر و 

موظفي مصلحة املوارد املالية الذين نثمن األعمال اإلدارية التي يقومون بها. وأعتقد أن الوثيقة التي 

ي ليست أكذوبة ستجعلنا ال نسمع أخبارا مليون كفائض للميزانية فه 600بين أيدينا والوارد بها مليار

مليون سنتيم، وهذا ما يجب فهمه وإدراكه .  9.200وأرقاما أخرى، التزامات الجماعة تقدر بأكثر من 

وما هلل فهو هلل ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا. وهذه مسألة واضحة واألكيد أن املبلغ املالي املقدر 

أو  80بلغا غير كاف بالنظر إلى عدد سكان املدينة الذي يقدر ب مليون سنتيم يبقى م 900بأكثر من 

ألف نسمة. وكذا مقارنة مع البرمجة التي يستهدفها هذا الفائض، وهذه مناسبة لكي يبادر  90

املواطن على أداء ما بذمته من مستحقات لفائدة هذه الجماعة. وفي هذا الباب يتعين بذل مجهودات 

وفيما يتعلق بجامعة األخوين، فأنا أقرأ املوضوع من زاوية أخرى وهي  إضافية لتحسين املداخيل .

أين موقع جامعاتنا املغربية من البحث العلمي وقربه من الجماعات الترابية، وما حققته جامعة 

القاض ي عياض من نجاحات يعد مفخرة للجميع. وجامعة األخوين فهي جامعة مغربية و مفخرة 

ليه ومفخرتنا جميعا. ربما لنا مآخذ عليها وفي نهاية املطاف تبقى جامعة الحسن الثاني رحمة هللا ع

مغربية يشتغل بها أطر مغاربة وبالتالي يتعين إقحامهم في مجال التنمية املحلية. ولذلك أعتقد إذا 

كنا نريد التعامل مع شركة ربحية مائة باملائة فاألولى التوجه نحو التعامل مع جامعة سيدي محمد 

هللا بفاس وجامعة األخوين كجامعتين وطنيتين . ولذلك يجب أن يكون منطلق تعاملنا  بن عبد

انطالقا من هذا املنظور وبالتالي يجب أن نشتغل رفقة جامعاتنا املغربية من خالل هذا البعد الذي 

نقط  يهدف إلى تحقيق التنمية املحلية. وإذا كانت هذه امليزانيات املقترحة التي سنشتغل بها توقعية

فأنا أقترح أن نبرمجها في حدودها الدنيا مع إقحامها وإخراجها لتوظيفها في إنجاز بعض املشاريع وهنا 

أتفق مع اإلخوان خاصة فيما يتعلق بتهيئة الطرق الحضرية. بالنسبة لتجهيز القاعة فإنني أقترح 

 1998تخذ خالل سنة إلغاء االعتمادات املرصودة لذلك. ونرجع إلى تطبيق أحد مقررات املجلس امل

لتفعيله وكراء هذه القاعة إلقامة الحفالت لتشكل مداخيل إضافية مهمة. وإذا لم  2000أو سنة 

آالف درهم ويمكن للمجلس  10تخن الذاكرة فحسب القرار الجبائي فثمن كراء القاعة حدد في ثمن 

ذا الفضاء يعتبر أجمل أن يعقد اجتماعاته في إطار الدورات بالقاعة املتعددة االختصاصات، وه



 

 

فضاء يمكن أن يحتفل به املواطن. وهذه مناسبة أيضا للرجوع إلى تفعيل االقتراحات السابقة 

املتعلقة بالبحث عن موقع آخر كمقر للجماعة مع استغالل مقر الجماعة الحالي الذي أسميه رياضا 

 ومتحفا.

نا دائما نطالب بتجويد تنظيمه و الذي يدبر بمجهودات اإلخوان، فقد ك بخصوص امللتقى الثقافي

منتوجه و مردوديته. فإذا كانت الدراسات بمنطقها العلمي و األكاديمي ستقود إلى ما نطمح إليه. 

 فمرحبا بذلك وشكرا السيد الرئيس.
 

سأحاول بسرعة التطرق  :بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد أحمد احمد الشريف، حيث قال  -

األمر وكنقطة أولى بالباقي استخالصه الذي يؤرق جميع الجماعات، وفي هذا إلى نقطتين: ويتعلق 

الباب نريد املزيد من التوضيحات، والنقطة األساسية التي أريد أن أتطرق إليها تهم املبلغ املخصص 

كمساهمة من الجماعة في املبادرة املحلية للتنمية البشرية، فهل تم تحديده وفقا ملعايير محددة؟ أم 

ني فقط على تقديرات واقتراحات اللجنة؟ علما أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت ينب

أهدافا مهمة وإنجازات على أرض الواقع وهي ملموسة ومعترف بها من طرف املواطنين، وأستغل هذه 

 الفرصة للتنويه بالحصيلة اإليجابية للمبادرة الوطنية، ونتمنى أن تستمر و تعمم خدمة للصالح

العام، والشكر و التقدير لكل من يسهم في تحقيق هذه اإلنجازات من سلطات محلية و مجلس 

بلدي واألطر اإلدارية والجمعيات سواء في املشاريع التي أنجزت أو تلك املبرمجة مستقبال والتي 

حاربة سنتطرق إليها في النقطة املتعلقة باتفاقية شراكة املتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع وبرامج م

اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري بمدينة صفرو . إذن، التنويه وكل التنويه بما أنجز و سينجز 

في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبالتالي فاملبلغ املرصود أراه هزيال أو ربما يتطلب 

 توضيحات. وشكرا.
 

التشتيت ولكن املشاريع املبرمجة مهمة  ، فأفاد أن موقفه دائما كان ضد مبدأتدخل السيد الرئيس -

مليون  20مليون سنتيم الذي خصص للمقبرة و  40للجماعة وأقل املبالغ املبرمجة هي في حدود 

 سنتيم املخصصة لجامعة األخوين. واملبالغ األخر ى تبقى محترمة.

تأهيل الحضري بغالف التي أشار إليها اإلخوان فهي مبرمجة في إطار برنامج ال بالنسبة لطريق املنزل  -

مليون  300مليار سنتيم، والجماعة تسهم في إنجاز هذا املشروع بمبلغ مالي قدره  2مالي قدره 

سنتيم، والدراسة املتعلقة بها قد انطلقت، وإشكالية هذه الطريق هي أنها تشمل عقارات كبيرة تعود 

املتعلقة بقرارات التخلي من  ملالكيها ، ومبالغ التعويض حسب قرارات التخلي مرتفعة، واملسطرة

أجل فتح طرق عمومية سارية املفعول وال يمكننا القيام بأية عملية إال بعد استكمال جميع 

 اإلجراءات املتعلقة بذلك.



 

 

وباملوازاة مع ذلك، فمؤسسة العمران تقوم بإنجاز الدراسة املتعلقة بطريق املنزل و التي ستقدمها 

ساس، ال يمكن القيام بصفقة ملعالجة الحفر في هذه الطريق حتى ال الثالثاء املقبل، وعلى هذا األ 

نسقط في إنجاز صفقتين ملشروع واحد. فالخازن اإلقليمي لن يوافق على ذلك ما دام أنها ستنجز في 

إطار مشروع مندرج ضمن برامج التأهيل الحضري . ومن حين آلخر فالجماعة تتدخل ملعالجة تلك 

بذلك. فتلك الطريق توجد في وضعية مهترئة. ومن خالل املشروع الذي الحفر كلما سمحت الفرص 

 يستهدفها ستصبح أحسن شارع باملدينة وستزيد من جمالية مدخل املدينة.

التي تطرق إليها مجموعة من اإلخوان فقد سبق للمجلس أن وافق  بالنسبة لجامعة األخوين -

باإلجماع على اتفاقية شراكة مع جامعة األخوين، ونحن اآلن نعمل على تفعيل هذه االتفاقية 

مليون سنتيم فهي مخصصة إلنجاز الدراسة املتعلقة  20،وتنفيذ مقررات املجلس. فبخصوص 

ع النظر إذا أراد إلغاء تلك االتفاقية التي لم تحظ بمكونات وخصائص املشروع. وللمجلس واس

مليون سنتيم ال يجب اإلشارة إليه باالتفاقية اإلطار. ولهذا السبب  20بالتأشيرة بدعوى أن مبلغ 

أدرجناها بجدول أعمال هذه الدورة لتعديلها، باإلضافة إلى اتفاقيات خاصة قصد التداول بشأنها، 

ل إلنجاز املشاريع و بتكاليف أقل دون اإلخالل بالقوانين واألنظمة وهدفنا هو البحث عن أنجع السب

املعمول بها في إطار الصفقات. وفي نفس السياق، فإننا نعمد إلى استثمار اإلمكانيات الجامعية 

 املتوفرة بالجهة.

، يجب هنا أن ننوه بعمل املدبرين لكون تكلفة الوقود لم ترتفع حيث ظلت بالنسبة للوقود -

مليون سنتيم ، واملبلغ املتبقي  60سنوات األخيرة أي ظلت دون ارتفاع في حدود  10مستقرة طيلة 

مليون سنتيم.  52مليون سنتيم خالل هذه السنة وبالتالي فاملبلغ اإلجمالي الذي صرف هو  8يقدر ب 

علمكم ، فأثمنة استهالك الوقود ال تتسم باالستقرار، وكلما زاد االستهالك بدرهم واحد وكما هو في 

فإن ذلك يشكل أعباء إضافية على ميزانية الجماعة. فاآلليات التي كانت توظف في قطاع النظافة ال 

م زلنا نشغلها في حين أن عدد اآلليات التي لم تعد تشتغل شاحنتين فقط، وكما هو غير خاف عليك

كلما كانت اآللية قديمة إال وزاد استهالكها من الوقود. وهذا ما يفسر عملية تجديد أسطول 

السيارات النفعية الذي صادق عليه املجلس في إطار برنامج العمل وكذا بميزانية الجماعة ، ولم يقم 

ان صادق الرئيس من وحي نفسه بهذه العملية فهو عمل على تنفيذ امليزانية وبرنامج العمل اللذ

" و كذا Dacia" و " بيكوب " وسيارتين من نوع "  Doblo Fiatعليهما املجلس. فقد قمنا بشراء سيارة " 

وكما هو في علمكم فإن إلغاء بعض اعتمادات امليزانية جاء " خاصة بالرئيس.   Toyotaسيارة " 

 20لذي تم إلغاؤه واملقدر ببعدما أردنا القيام بمبادرة القتناء محركات كهربائية، فاملبلغ املالي ا

مليون سنتيم و الذي صادق عليه املجلس، برمج كمبادرة بيئية والتي جاءت  من بين التوصيات التي 

وقعنا عليها في اتفاقية عمداء املدن. حيث تشير إلى اقتناء سيارات اإلبريد أي صديقة للبيئة، وتعتبر 



 

 

تناء سيارة صديقة للبيئة. وفي هذا اإلطار جماعة مدينة صفرو أول جماعة باملغرب تقدم على اق

إن جماعة صفرو  صفحتين باملجلة التي تصدرها صفحة أو " TOYOTAستخصص شركة طويوطا " 

هي أول جماعة قامت بمبادرة اقتناء سيارة صديقة للبيئة. لذلك سنعقد لقاء مع السيدة الوزيرة 

ين مميزات هذه السيارة االقتصاد في املكلفة بالبيئة للحصول على دعم في هذا املجال، ومن ب

استهالك الوقود. وقد كان على املجتمع املدني أن يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه املبادرة البيئية التي 

أقدمت عليها الجماعة، حيث كان لها السبق في اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة. 

ملجتمع املدني فأقول  لهم : يمكنكم انتقاد أعمال وبصفتي رئيسا لجماعة صفرو أوجه رسالة إلى ا

الرئيس، ولكن عندما يتعلق األمر بمدينة صفرو فاملطلوب التعريف باملدينة و الحديث عنها 

 بإيجابية وليس تقديمها بشكل سلبي.

: نتحدث دائما عن ترشيد النفقات، فالسيارة بعد ذلك تدخل السيد رضوان الفرودي، حيث قال -

لبيئة التي اقتنتها الجماعة فإذا كانت ميزتها االقتصاد في استهالك الوقود ففي مقابل ذلك الصديقة ل

 فبطارياتها الكهربائية باهضة.
 

، أفاد أن الشركة تلتزم بكون مدة حياة بطاريات السيارة طويلة وهذا ما تتمة تدخل السيد الرئيس -

لم الجميع أننا لم نقدم على هذه الخطوة إال هو مشار إليه بالوثائق التي نتوفر عليها، وليكن في ع

  بعد بحث مكثف و تضمينات حول أهمية وميزة هذا النوع من السيارات.

بخصوص استهالك الوقود فإنكم لم تشيروا إلى مسألة الرئيس الذي حرث األرض. حيث أننا لم 

نتوفر على أزيد من  نشتر املواد العلفية خالل هذه السنة ونتوفر على فائض سنعمل على بيعه.حيث

 طن من الشعير فمن أراد الشراء فمرحبا به. 5وحدة من التبن وأزيد من  500

هكتارات، وتواجهنا  9، الجماعة تتوفر على عقار تقدر مساحته ب بالنسبة لتجزئة األراض ي -

فساكنة مشاكل تتعلق بإعادة اإليواء، كما أن املدينة تعاني من نقص في السويقات. وفي هذا اإلطار، 

طريق املنزل تطالب بإحداث سويقة بمنطقتهم، والتوفر على مستوصف طبي، وفضاءات رياضية، 

وبغية استثمار هذا العقار قامت املهندسة السيدة مونية بوفلجة مشكورة بتهيئي مشروع يخص تلك 

 و سنعمل على R.Bاملنطقة حظي باملصادقة إذ أن جزءا كبيرا من تلك املنطقة مخصص كمنطقة 

عرض مكونات املشروع على أنظار املجلس عند التداول في النقطة املتعلقة بتخصيص عقارات وذلك 

مليون سنتيم لتجزئة ذلك العقار،  100العقار يحتاج إلى التمويل ولتجهيزه وهذا ما يفسر تخصيص 

يهدف وهي محاولة منا لجلب شراكات أخرى. فاملشروع هو مشروع اجتماعي ورياض ي بالدرجة األولى 

 .بقعة إلعادة اإليواء 100إلى إحداث ملعب للقرب، وسويقة و مستوصف وتهيئة 

، وللتصحيح فعملية التنقية ال نقصد بها ما قامت به مكونات املجتمع املدني بالنسبة للمقبرة -

مشكورة من صباغة الباب واالشتغال باملقبرة مرة أو مرتين إنما التنقية الفعلية التي قامت بها 



 

 

عمال استمرت ملدة شهرين وقد القت  7ة العناية باملقابر اإلسالمية من خالل تشغيل حوالي جمعي

 استحسان الناس و مكنت أقارب الهالكين من الوصول بسالسل إلى قبور ذويهم،

أما عملية حفر البئر تمت بناء على دراسة أنجزها مكتب للدراسات وليس االعتماد على األساليب 

ب منا حوض سبو موافاتهم بتلك الدراسة لالعتماد عليها لوضع الخريطة التقليدية. وقد طل

 160فأقل ما يمكن حفره بمدينة صفرو للوصول إلى نقطة املاء هو  ولإلشارةالجيومائية للمنطقة. 

 ميترا بمنطقة الرشاد وغيرها.

ملنطقة وتشجيرها و نتمنى أن نعثر على نقطة املاء باملقبرة اإلسالمية التي سنستغلها في سقي تلك ا

 وجعلها منطقة خضراء.
 

: أن املقبرة تفتقد لإلنارة العمومية حيث يتم بعد ذلك تدخل السيد عبد العالي نبيل، فقال -

 االستعانة بإنارة السيارات عندما يتم دفن امليت ليال.
 

العملية من شأنها : أننا سنعمل على توفير اإلنارة باملقبرة، وهذه تتمة تدخل السيد الرئيس، فقال  -

أن تسهم في تعزيز الجانب األمني بها، إال أن عملية الدفن ليال تحتاج إلى ترخيص خاص والتي 

نالحظها خاصة عند اشتداد الحرارة في فصل الصيف. فمن خالل الدعم املقدم للجمعية تقوم 

 بأعمال اجتماعية ومواكبة أهل الهالك الذين يوجدون في وضعية هشة.

، فالزلنا في مستوى املعدل، واالرتفاع املالحظ هو نتيجة طبيعية لتقادم لقطاع الغياربالنسبة  -

سنوات من االستعمال وأصبح يتعرض إلى أعطاب ميكانيكية  10أسطول املركبات التي تجاوزت 

تضطر معها الجماعة في كل مرة إلصالحه.وفي هذا اإلطار، سنستمر في تجديد أسطول السيارات 

 ه، وبيع األسطول القديم.وتوحيد صباغت

، أجدد التحية ملوظفي املداخيل الذين يبذلون مجهودا كبيرا في هذا الباب بالنسبة للمداخيل -

وبدون تحفيزات خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها هؤالء مع املواطنين في استخالص املستحقات 

رة الجماعة تعزيز مصلحة الجبايات الجبائية لفائدة الجماعة، وسنعمل في ظل الهيكلة الجديدة إلدا

باملوارد البشرية حتى تتمكن من االستمرار في أداء مهامها بالفعالية املطلوبة مع محاولة للتغلب على 

مليار سنتيم، وفي هذا السياق، صدرت مجموعة من  3إشكالية الباقي استخالصه الذي بلغ لحد اآلن 

الصها على أن يتم استخالص املبالغ األخرى. وفي هذا املراسيم التي توضح املبالغ التي يصعب استخ

اإلطار أصبح الخازن اإلقليمي مكلفا باملصاريف فقط، وأتمنى أن تعطي هذه العملية دفعة جديدة 

 ملداخيل الجماعة.

الذي أثيرت من خالله مؤسسة كرز، فقد جاءت هذه األخيرة  بالنسبة ملهرجان حب امللوك -

. فهذه األمور واضحة وموثقة  واالحترافية. أحب من أحب وكره من كره بالجديد و حققت اإلبداع 

دائما يمكنكم انتقاد الرئيس إنما عندما يتكلم املرء عن مدينة صفرو علينا أن نتكلم  بالصور وأقول 



 

 

عنها بإيجابية، فعندما قلت بالكائنات الضارة قصدت بها أولئك الذين يضرون مدينتهم، فعندما يتم 

ينة كلها على أنها عبارة عن أزبال وتعيش في الظالم الدامس وانعدام األمن، فهذا تسويق تصوير املد

سيئ لصورة املدينة للغير. وفي مقابل هذه الصورة السلبية نتلقى ارتسامات زوار املدينة من مدن 

 الدار البيضاء ومن طنجة يعبرون لنا عن كون مدينتنا تعتبر من أجمل املدن وعلينا أن نتعاون 

جميعا من أجل تلميع صورة املدينة. فاالحترافية التي حققتها مؤسسة كرز فهي غير مسبوقة حيث 

لم يكن متوفرا لدينا خالل الجمعيات السابقة كشف للحسابات مؤشر عليها من طرف خبير 

محاسباتي. وقد تم تقديم امللفات إلى املجلس الجهوي للحسابات و للمفتشية العامة التابعة لوزارة 

الداخلية  والحمد هلل فاألمور كلها واضحة فلما أحدثنا مؤسسة كرز التي تكونت فقط من السادة 

املستشارين كانت فقط كخطوة، إنما ولألسف املجتمع املدني لم يواكب هذه العملية لينسحب 

السادة املستشارين من عضوية مؤسسة كرز ليفسح املجال أمام شخصيات مدنية وازنة، وعملية 

عن شركاء جدد فهذا ال يعني التراجع عن مؤسسة كرز فمكانتها وقيمتها الزالت قائمة ونتطلع  البحث

 من خالل جامعة األخوين كشريك جديد العمل على جلب مستشهرين جدد.

، فعند التداول  في النقطة املتعلقة بتخصيص عقارات سنعرض مشروع تهيئة بالنسبة للمخيم -

 املهندسة مونية بوفلجة.املخيم البلدي الذي أعدته 

، أنا متفق معكم أن املبلغ املرصود لذلك يبقى ضعيفا ولكن على األقل " ما بالنسبة لتجهيز القاعة -

ال يدرك كله ال يترك جله" ونريد أن تكون القاعة في املستوى و تحريرها خاصة بعد استغالل القاعة 

 املتعددة االختصاصات.

روض علينا احترام تصميم التهيئة ملدينة صفرو، فواجهة امللعب ، فمفبالنسبة للملعب البلدي -

نريدها بطابع رياض ي تستفيد منها الرياضة. وسنعمل من خالل مشروع  R+4تتواجد بها عمارات 

تهيئة امللعب البلدي على توسعة املدرجات للزيادة في الطاقة االستيعابية للملعب. وباملوازاة مع ذلك 

هكتارات ستعزز  4اض ي آخر بمنطقة سهب املساكن على مساحة تقدر ب سنقوم بإحداث ملعب ري

به البنيات التحتية الرياضية باملدينة.ونتمنى من الفرق الرياضية اإلرتقاء باملنافسة الرياضية و 

قسام املمتازة من أجل البحث عن شركاء آخرين لبناء مركب رياض ي يستجيب 
ٌ
تحقق الصعود إلى األ

 ياضية املتطلبة باألقسام املمتازة.لشروط املنافسة الر 

، املجلس الحالي قام بأقوى تدخل لتنظيم و ترتيب أرشيف الجماعة ونحن بالنسبة لألرشيف -

بصدد تجهيز املحل املتواجد بالطابق األرض ي للخزانة البلدية ليكون محال مخصصا الحتضان 

 واطنون بحاجة إليها.األرشيف لتسهيل الولوج إلى الوثائق و املستندات التي يكون امل

، فجدول أعمال هذه الدورة يتضمن مجموعة من الشراكات ونحن نتطلع من بالنسبة للشراكات -

 خالل محاورها جلب شركاء آخرين للنهوض باملجال التنموي ملدينة صفرو.



 

 

، ال أحبذ الدخول في جدال تفسيره كونه فائض في املستوى أو دون بالنسبة لفائض امليزانية -

املستوى، ولو كان الهاجس بالنسبة إلي هو التوفر على فائض ميزانية ضخم ملا رصدت اعتمادات 

مالية لتشكل التزامات للجماعة، وقد كان بإمكاني إلغاء االعتماد املالي املخصص للمطرح العمومي 

لية على مليون سنتيم، وأال أبرمجها إال بعد مصادقة وزارة الداخ 400املراقب الجديد واملقدر ب 

املشروع. ولعلمكم فوزارة الداخلية عملت على الرفع من حصتها في إنجاز هذا املشروع لتصل إلى 

مليون درهم ورغم ذلك تبقى املبالغ املرصودة غير كافية.وقد قمنا  6مليون درهم عوض  11.25

ر، فقد بذل برصد حصة الجماعة كخطوة استباقية في انتظار املصادقة على املشروع. وفي هذا اإلطا

السيد الخازن اإلقليمي مجهودا من أجل اعتمادها كالتزام للجماعة، وهذا ما يظهر أن هاجسنا ليس 

هو تسجيل فائض ميزانية ضخم وإنما الوفاء بااللتزامات املالية إلنجاز و تنفيذ املشاريع التنموية. 

قضائي تؤديه الجماعة  مليون درهم الذي ورد بحكم 2.3وفي نفس السياق، كان باإلمكان إلغاء 

لفائدة أصحاب العقار الذي شيدت عليه بناية امللحقة اإلدارية ستي مسعودة ، وهذا املشكل يعود 

إلى فترة تواجد باشا فرنس ي حيث قام بشراء ذلك العقار ....، إال أنه لم يكمل اإلجراءات املتعلقة 

املحفظ الذي تثبت ملكيته لذلك  بتوثيق عقد الشراء، وصاحب الدعوى يتوفر على الرسم العقاري 

العقار. فكان هذا الرسم العقاري أقوى من الوثائق و الدفعات التي أدلت بها الجماعة، وبالتالي 

مليون سنتيم، وقد قام هذا  230قض ى الحكم بأداء الجماعة لفائدة مالك العقار تعويضا يقدر ب 

ا يجعلنا حاليا نحرص على إتباع و األخير بسلك مسطرة الحجز على ميزانية الجماعة، وهذا م

استكمال املساطر املتعلقة بمسطرة نزع امللكية حتى ال نسقط في االعتداء املادي على عقار الغير، 

 والذي تكون تكلفته باهظة و ترهق ميزانية الجماعة.

ز ، فهي تندرج في إطار مشروع برنامج عمل الجماعة، فاملشروع الذي ينجبالنسبة ملنطقة غديوة -

باملنطقة يعد مشروعا مندمجا و متكامال ليصبح متنفسا للمدينة حيث سيتم تهيئة املمرات و 

 القنطرة وإحياء القوس القديم الذي كان يميز هذه املنطقة .

 االعتمادات املرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فهي تتعلق باملشاريع السابقة. -

بالغ املالية التي يستحيل استخالصها ستلغى و املبالغ األخرى ، فاملبالنسبة للباقي استخالصه -

 سنبذل جهدا من أجل استخالصها باعتبارها مداخيل مهمة بالنسبة مليزانية الجماعة.

أعتقد أن هذه البرمجة مرتبطة باتفاقيات شراكة سنتداول بشأنها خالل هذه الدورة واعتبارا لذلك  

 االتفاقيات في جلسة أخرى من هذه الدورة.نرجئ هذه البرمجة إلى حين مناقشة 

 

 

  



 

 

 

 

         

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 فبراير 7بتاريخ  274مقرر رقم 

) الجلسة األولى  2019لشهر فبراير  إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية

 . ( 2019فبراير  7املنعقدة بتاريخ 

 املتعلق بالجماعات. 113.14القانون رقم وطبقا ملقتضيات 



 

 

 .2018وبعد دراسته للنقطة املتعلقة برمجة فائض امليزانية برسم السنة املالية 

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

  22 : عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 22 :    عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  22 :    عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 امحمد الحيوني -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 كريمة اسماعيلي علوي  -7

 املصطفى علوي محمدي محرز  -8

 ملياء العزيزي  -9

 عبد العزيز التقي العلوي  -10

 أحصادفوزية  -11

 عبد الحي ونزار -12

 الولي العدلوني -13

 عبد هللا كراكي -14

 عبد اللطيف بوشارب -15

 امحمد ازملاض -16

 زكرياء ونزار -17

 عبد الكريم البزيوي  -18

 رضوان الفرودي -19

 اليماني عبد السالم -20

 بوشامة فؤاد -21 

 نبيل عبد العالي -22

افضين: ال أح -  دــــــــــــــــــعدد األعضاء الر

 دـــــــــــــــــــعدد األعضاء املمتنعين: ال أح -

 يقرر ما يلي:



 

 

 2019في إطار دورته العادية لشهر فبراير  ملدينة صفرو املجتمع وافق املجلس الجماعي               

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت 2019فبراير  07)الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ 

إلى جلسة موالية  2018العلني على تأجيل النقطة املتعلقة ببرمجة فائض امليزانية برسم السنة املالية 

   من الدورة.

 

 :كاتبال        :الرئيس

 

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 الدراسة و التصويت على إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات في إطار الجزء الثاني النقطة الثالثة :

 :2019من امليزانية برسم السنة املالية 
 

تدخل سابق  لألخ فؤاد بوشامة كان من ، فأفاد أنه وكما جاء في تدخل السيد الرئيس  في البداية - 

األفيد التداول بشأن هذه النقطة قبل التداول في النقطة املتعلقة ببرمجة فائض امليزانية . فعملية 

مليون الدرهم، ويظهر لي أنني تطرقت إلى ذلك من خالل املناقشة التي همت فائض  5اإللغاء تهم 

ويت هذه النقطة التي نحن بصددها و املتعلقة بإلغاء امليزانية . واعتبارا لذلك فإنني أعرض للتص

مليون درهم حيث أدمجت بفائض   5.500املبالغ املالية املتبقية عن املشاريع القديمة والتي تقدر ب 

 امليزانية، وبالتالي فعملية التصويت تتعلق بإلغاء و إعادة برمجة االعتمادات املرتبطة بالنقطة الثانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املناقشــــــــــــة: 
 

 دــــــــــــــــــــل أحــــــــــم يتدخــــــــــل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2019 فبراير 7بتاريخ  275مقرر رقم 

) الجلسة  2019لشهر فبراير إن املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية      

 . ( 2019فبراير  7 املنعقدة بتاريخاألولى 
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بإلغاء وإعادة برمجة اعتمادات في إطار الجزء الثاني من امليزانية 

 .2019برسم السنة املالية 

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

  20:  األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويتعدد  -

 20:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  20:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 امحمد الحيوني -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 كريمة اسماعيلي علوي  -7

 املصطفى علوي محمدي محرز  -8

 ملياء العزيزي  -9

 عبد العزيز التقي العلوي  -10

 عبد الحي ونزار -11

 الولي العدلوني -12

 عبد هللا كراكي -13

 عبد اللطيف بوشارب -14

 امحمد ازملاض -15

 زكرياء ونزار -16

 عبد الكريم البزيوي  -17

 رضوان الفرودي -18

 اليماني عبد السالم -19

 بوشامة فؤاد -20 



 

 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

 عدد األعضاء املمتنعين: ال أحـــــــــــــــــــد -

 :يقرر ما يلي
 

 2019املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير وافق                       

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت 2019فبراير  07)الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ 

 ة.درهم في إطار الجزء الثاني من امليزاني562492,54 5على إلغاء وإعادة برمجة االعتمادات املقدرة ب 

 

 :الكاتب         :لرئيسا     

 

 أحمد احمد الشريف                 جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ــــة النقطة مشروع تعديل اتفاقية الشراكة املتعلقة بتعبئة : الدراسة و التصويت على الرابعـــــــــ

 القدرات الجبائية للجماعة.
 

أن هذه النقطة وردت على املجلس من طرف مصالح العمالة حيث  ، بداية أفاد السيد الرئيس - 

تطلب إجراء تعديل على االتفاقية التي تعتبر نموذجا وطنيا والتي سبق للمجلس أن صادق عليها في 

إحدى دوراته السابقة، والسيد الخازن هو الذي بإمكانه أن يقول لنا القيام بتعديلها أو عدم إدخال 

 أي تعديل عليها.
 

، حيث قدم الشكر  بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد التراب، الخازن اإلقليمي يصفرو  -

إلى السيد الرئيس والسيد الباشا والسيدات و السادة املستشارين كل باسمه وصفته. ثم قال أنه تم 

استدعاؤه لحضور هذه الجلسة ملشاركة املجلس في مناقشة هذه النقطة بالضبط. وكل كلمة أعبر 

عنها فهي تلزمني، وأنتم تعرفونني فإذا قلت كلمة علي الوفاء بها وقبل الحديث عن االتفاقية يجب 

الحديث عن الباقي استخالصه الذي يشكل معضلة وطنية، وال يخص مدينة صفرو لوحدها. وإذا 

لة التي الحظتم فقد عمد املشرع مؤخرا على إلغاء الديون املستحقة لفائدة الجماعات الترابية و الدو 

وما قبلها. وهذا يعني أن الدولة واعية كل الوعي  2006ألف درهم الصادرة منذ سنة  50تقل عن 

باستحالة استخالص هذه الديون. في حين نجد ديونا متراكمة مستحقة لفائدة هذه الجماعة تتعلق 

" و "  Taxe Urbaineوالضريبة الحضرية "  2006" عالقة منذ سنة  PATENTEبالضريبة التجارية " 

Taxe d’Edilité   مليون درهم و أمام هذه الوضعية  4أو  3" فمستحقاتها مهمة جدا إذ تقدر ب

 la proposition en valeur deفيستحيل استخالصها، وبالنسبة إلي كمسؤول إقليمي أرفض قبول 

reste à recouvrir du taxe urbaine et taxe d’édilité  هذه الضريبة من املتعلقة ببناية قائمة، و

املستحيل إلغاؤها وبالتالي على الدولة أو املشرع أن يقدم على خطوة إليجاد حل للباقي استخالصه. 

" . فبالنسبة للباقي استخالصه يتعلق بما  T.N.Bنتكلم عن الضريبة على األراض ي العارية غير املبنية " 

ة و الضريبة السكنية و ضريبة الخدمات هو متوفر لدى الخزينة العامة و املتعلقة بالضريبة املهني

الجماعية . ولن تتفاجأوا إذا قلت لكم أننا نتوفر على الباقي استخالصه، يتعلق بجمعية الواحة، حيث 

تظهر ضمن قائمة بيانات الباقي استخالصه. وأحيي فيكم هذه املبادرة، وكما أقول ال يمكن أن تتحقق 

 تي تأتي من خالل برنامج عمل يتم االتفاق عليه مسبقا.التنمية بدون التوفر على  مداخيل، وال

مع الدولة يتم توقيعه في بداية السنة. وأعمل على   بالنسبة إلينا كخزينة، نتوفر على عقد أهداف

أقمنا عقد شراكة مع املجلس البلدي و عملنا على  2016تحقيقه، فمنذ التحاقي بهذه الجماعة سنة 

القابض مجهودا جبارا فيما يخص الباقي استخالصه. حيث تم إبرام  تفعيلها. وفي هذا السياق بذل



 

 

عقد اتفاقية مع املفوضين القضائيين. فمن خاللهم حققنا هذا الفائض.  فبالنسبة إلينا حققنا نسبة  

على املستوى الوطني، وهذه النتيجة لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة عمل جبار أنجز في   128%

صه، فالعمل الذي نقوم به يهدف إلى تنمية املدينة،وهنا يجب أن يعلم الجميع عملية الباقي استخال 

أن املداخيل الجماعية تأتي من مصادر متعددة كالرسم على الخدمات الجماعية و الرسم املفروض 

على التجارة. وبالتالي فأداء املستحقات الضريبية تعتبر مساهمة من امللزم في تنمية املدينة. فطباعة 

من مبالغ الضريبة ولن تتفاجأوا إذا أخبرتكم أن مصاريف  %10ائق الخاصة بالضريبة تكلف الوث

ألف درهم في السنة تحملتها الدولة. وهذا املجهود الذي بذل هو من أجل  112املفوض القضائي كلف 

تحصيل املداخيل املستحقة لفائدة الجماعات .والضرائب التي أصبحت من اختصاصاتنا هي تلك 

وهذا من أجل توضيح األمور لإلخوان ليكونوا على بينة من  47.06نص عليها القانون رقم  التي

الصعوبات واإلشكاليات التي نواجهها. فاملداخيل تشكل اللبنة األساسية لتنمية املدينة. وهذا ما 

 يتطلب تعبئة جماعية .و السلطة املحلية بذلت مجهودا معتبرا في توفير املعلومات الكافية عن

امللزمين، وفي هذا السياق، فعلى املجلس أن يساعدنا بدوره من خالل عملية إعادة النظر في ترقيم 

األزقة و تسمية الشوارع وتوفير معلومات عن امللزمين وهذا ما سيؤدي إلى الحصول على نتائج طيبة، 

على موقع "  مكناس التي تتوفر -زيادة على ذلك فجماعة صفرو تعتبر الجماعة الوحيدة بجهة فاس

GIR cité  مليون سنتيم التي كانت تؤديها لفائدة الشركة من أجل  8.9" الذي مكن الجماعة من توفير

تحيين املداخيل فقد أصبحت هذه العملية تنجز بطريقة آنية فبعد عملية االستخالص تظهر لدينا 

مباشرة بنظامنا املعلوماتي و تسجل كمستحقات لفائدة الجماعة. فعندما أسمع مدينة صفرو مدينة 

ذكية فهذا يعني أنه على املواطن أن يساهم في ذلك من خالل أداء املستحقات لفائدة الجماعة  ونحن 

نبقى رهن اإلشارة فيما يتعلق بتقديم االستشارة أو توضيحات أو في مجال التكوين فهذه األمور نقوم 

ن أجل تحصيل الباقي بها مجانا، إنما املساعدة التي نحن بحاجة إليها هي القيام بتعبئة امللزمين م

مليون درهم جاء بفضل املجهود الذي بذلته الشساعة و القباضة،  9استخالصه. فتحصيل مبلغ 

ولوال هذا املبلغ املحصل عليه ما كان بمقدور الجماعة أن تبرمج أي ش يء ، فمن السهل توقع 

 املداخيل، وفي حالة عدم تحقيقها هنا يطرح اإلشكال.

املتعلقة بتعبئة القدرات الجبائية للجماعة فنحن ملتزمون بمقتضياتها  بالنسبة لهذه االتفاقية

كخزينة إقليمية وال تطرح لنا أي إشكالية، فيوميا أستقبل شسيعي الجماعات للمداخيل و 

للمصاريف و مكتبي مفتوح في وجه الجميع إال أن اإلكراه الذي نواجهه هو قلة املوارد البشرية، 

بالقابض مسؤولية تحصيل املداخيل فيما يخص أوامر  2019يناير فاملشرع أحاط منذ ثاني 

االستخالص للجماعات، والتي يشترط توفرها على مجموعة من الشروط. فنحن نخضع ملراقبة 

املجلس الجهوي للحسابات أكثر من الجماعة.واألكثر من هذا فقد صدرت أحكام نهائية تقدر بمليار و 



 

 

ن القابض هو املتابع األول في حالة عدم قيامه باإلجراءات كاملة مليارين ضد القباض، وهذا يعني أ

.وقد يستهدف راتبه الشهري وكذا املمتلكات من أجل استخالص املبالغ املالية. في حين نتكلم  عن 

أحكام تمهيدية و نهائية تقدر ب مليون أو مليونين من الدراهم. فنحن واعون كل الوعي بجسامة 

ى عاتقنا ، فالهاجس الكبير الذي يؤرقنا كمحاسبين عموميين هو الباقي املسؤولية امللقاة عل

استخالصه، والدولة واعية كل الوعي وهي تعمل جاهدة من أجل إيجاد حل لذلك. ونحن لم نعد نقبل 

األوامر باالستخالص إذا كانت ال تتوفر على املعلومات الكافية عن هوية امللزم باألداء، كبطاقته 

ات السجل التجاري و بطاقة الضمان االجتماعي وجميع الوثائق التي تفيد في تحديد الوطنية وبيان

الهوية. وذلك من أجل التوفر على قاعدة بيانات خاصة بامللزم، وقد اعتمدنا هذه املنهجية لكون 

الخزينة العامة تتوفر على قاعدتين للبيانات من املستوى العاملي، توجدان بكل من مدينة الرباط 

آالف مستعمل في الثانية، وهذا املعطى يمكن من تخزين  5نة طنجة يمكنها أن تستوعب ومدي

املعلومات والتوفر على أرشيف مهم خاص بالجماعة و املتعلق بالرسوم، وهذا يشكل مفخرة لبلدنا 

التي أصبحت من الدول الراقية في هذا املجال على املستوى اإلفريقي، كما أن انفتاح بلدنا على 

" ساعدنا في معالجة العديد من املشاكل التي كانت تطرح حيث أن GIDقيا. فالنظام املعلوماتي "إفري

الوضعية املالية يمكن الحصول عليها في حينها. وعندما يطلبها السيد الرئيس يتوصل بها في الحين. 

ى علم وبخصوص االتفاقية فنحن مستعدون لتوضيح كل األمور املرتبطة بها، وكذا أن تكونوا عل

عملية حجز بحيث لم يسبق أن  262باملخاطر و األعمال التي نقوم بها. فخالل السنة املاضية قمنا ب 

عملية بيع. أما اإلنذارات  50تمت مثل هذه العملية عبر تاريخ مدينة صفرو كما قمنا تقريبا ب 

درهم للتبليغ  125و  120الصادرة فقد كانت باآلالف. و للعلم فاملفوض القضائي يكلف تقريبا ما بين 

 الواحد مشمولة باحتساب األتعاب.

فقد اطلعت على االتفاقية وعلى التزامات أطرافها املتمثلة في العمالة و الجماعة و الخزينة     

اإلقليمية. فقد وجدتها واضحة وال تثير أي إشكال، وسأبقى رهن إشارة السادة األعضاء لتقديم أي 

 توضيح في املوضوع، وشكرا. 

من املادة  5و  2: أن السيد العامل طلب منا حذف البندين فأفادبعد ذلك تدخل السيد الرئيس،  -

 الثانية املتعلقة بالتزامات عمالة إقليم صفرو.
 

، فقام بتالوة البند املشار إليه و الذي جاء فيه: " تفعيل تدخل السيد الخازن اإلقليمي هبعد  -

املكلفة باإلحصاء والسهر على فعالية أشغالها "، فأفاد أن هذا اإلجراء تعيينات أعضاء اللجن املحلية 

هو إجراء عادي، حيث أن لجنة اإلحصاء تحدث بقوة القانون . وتتكون من ممثل للتجارة و الصناعة، 

 ممثل عن إدارة الضرائب وممثل عن املجتمع املدني وممثل عن املجلس الجماعي.



 

 

اإلجراءات الضرورية بهدف تحيين ومراجعة جدول القيم اإلجبارية   وبخصوص البند املتعلق " باتخاذ

"، فهي أيضا إجراءات عادية، وملاذا تحذف؟ فهي ال تلزم أحدا بأي ش يء. فنحن بدورنا نقوم 

باإلجراءات الضرورية بهدف تحيين جدول القيم اإلجبارية. ففي األقاليم التي اشتغلت بها سابقا، فمن 

مناقشتها خالل اجتماع هذه اللجنة، النقطة املتعلقة بالباقي استخالصه، بين النقط التي تتم 

 واإلشكاليات املطروحة بشأنها. وهذا من أجل البحث في السبل ملساعدة الجماعة لتحصيل املداخيل .
 

، أن هذا ما نريد توضيحه وأن االتفاقية الواردة على الجماعة هي بعد ذلك أفاد السيد الرئيس  -

د. سبق للمجلس أن صادق عليها في إحدى دوراته. ومن خالل تداولنا لهذه النقطة اتضح نموذج موح

أنه ليس هناك ما يستدعي إدخال تعديالت على االتفاقية، فمن خالل التوضيحات التي تقدم بها 

السيد الخازن اإلقليمي، فالتعديالت التي طلبت ال تلزمهم في أي ش يء، فهي تأتي فقط من أجل تتبع 

مور معنا، فالسيد العامل يقوم بعملية التنسيق ما بين املصالح الخارجية. واعتبارا لهذه الحيثيات األ 

فعملية التصويت تهم االحتفاظ باالتفاقية في صيغتها األصلية دون إجراء أي تعديل عليها باعتبارها 

 نموذجا موحدا معمول بها على املستوى الوطني.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2019 فبراير 7بتاريخ  276مقرر رقم 

) الجلسة  2019لشهر فبراير ة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية ـــــــي ملدينـــــــس الجماعـــــــإن املجل

 . ( 2019فبراير  7املنعقدة بتاريخ األولى 
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

بمشروع تعديل اتفاقية الشراكة املتعلقة بتعبئة القدرات وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 الجبائية للجماعة.

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

  20:  عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 20:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقينعدد األعضا -  20:      ء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 نور الدين ملزابي -2

 امحمد الحيوني -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز   -7

 ملياء العزيزي  -8

 عبد العزيز التقي العلوي  -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 الحق شاكر العلوي  عبد -12

 عبد هللا كراكي -13

 عبد اللطيف بوشارب -14

 امحمد ازملاض -15

 زكرياء ونزار -16

 عبد الكريم البزيوي  -17

 رضوان الفرودي -18

 اليماني عبد السالم -19



 

 

 بوشامة فؤاد -20 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

 أحـــــــــــــــــــدعدد األعضاء املمتنعين: ال  -

 :يقرر ما يلي

) الجلسة  2019املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  إن  

بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت قرر ( 2019فبراير  07األولى املنعقدة بتاريخ 

بتعبئة القدرات الجبائية للجماعة في صيغتها األصلية االحتفاظ باتفاقية الشراكة املتعلقة العلني 

 .2016موضوع مقرره املتخذ أثناء دورته االستثنائية املنعقدة شهر نونبر 

 

 :الكاتب         : رئيسال     

 

 

 أحمد احمد الشريف        جمال الفاللي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 المملكة المغربيــــــــــة
  وزارة الداخليـــــــــــة 

 عمالة إقليم صفـــــــرو
 جماعة صفـــــــــــرو

      =  /  = 
 

 محضــــــــــــــــــر

 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 2019 فبراير شهر ل العادية تهاملجتمع في إطار دور 

  " الثانيةالجلسة _ " 2019 فبراير  13 األربعاءيوم 

 األربعاءوذلك يوم  2019عقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو دورته العادية لشهر فبراير    

برئاسة السيد " على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بالجماعة  2019 فبراير 13

قائد بامللحقة ، وبحضور السيد " يونس عطى هللا" رئيس املجلس الجماعي" جمال الفاللي

 :السيدكما حضرها بصفة استشارية  ،اإلدارية بنصفار 

 : مدير املصالح بالجماعة.    خالــــــد كــادي   -
 

 35:  العدد القانوني الذي يتكون منه املجلس -

 35:    عدد األعضاء املزاولين مهامهم  -

 23:     عدد األعضاء الحاضرين -
 

 وهم الســـادة  :

 : رئيس املجلس الجماعي   جمال الفاللي -1

 : النائب األول للرئيس  عبد السالم بوهدون  -2

 : النائب الثاني للرئيس   محمد الداس ي -3

 : النائب الثالث للرئيس  نور الدين ملزابي             -4

 : النائب الرابع للرئيس   امحمد الحيوني -5

 س: النائب الخامس للرئي   أمين أحمد كمال -6

 كاتب املجلس : أحمد أحمد الشريف         -7



 

 

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية  املصطفى علوي محرز        -8

 و البرمجة 

 : رئيسة اللجنة الدائمة املكلفة باملرافق العمومية و    ملياء العزيزي  -9

 الخدمات.
 

 مية البشريةرئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنة : نائبـــــ   فوزية أحصاد -10

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و                                    حي ونزارعبد ال -11

 البيئة  وتنظيم  السير و الجوالن.                                                                  

 ــــــــــه.: نائبــــــــــــــ   كريم شفيق -12

 : مستشــــــــار   الولي العدلوني -13

 : مستشــــــــار  عبد الحق شاكر العلوي  -14

 : مستشــــــــــــــار   عبد هللا كراكي -15

 : مستشــــــــار  عبد اللطيف بوشارب -16

 : مستشــــــــار  القشابي عبد الناصر -17

 : مستشــــــــار   زكرياء ونزار -18

 : مستشــــــــار  البزيوي عبد الكريم -19

 : مستشــــــــار   رضوان الفرودي -20

 : مستشــــــــار   محمد ليكاتي -21

 : مستشــــــــار   فؤاد بوشامة -22

  : مستشــــــــار   نبيل عبد العالي -23
 

 وهم السادة: 12عن حضور هذه الجلسة ، عدد األعضاء املتغيبين  -

 : النائبة السادسة للرئيس   ام شريقيإله  -1

 : النائبة السابعة للرئيس   فاطمة الواحي -2

 : نائبة كاتب املجلس  كريمة اسماعيلي علوي  -3

 : مستشــــار    بدر أحمري  -4

 : نائب    محمد العمراني -5

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية  عبد العزيز التقي العلوي  -6

 : مستشارة   سعاد لغماري  -7

 : مستشار   امحمد ازملاض -8



 

 

 : مستشار   حسان حيضر -9

 : مستشارة   مينة مزاورو -10

 : مستشار  معزوز عبد اللطيف -11

 : مستشار  اليماني عبد السالم -12
 

 

 مناقشة ظاهرة االحتالل غير القانوني للملك العمومي ) مقترح من املعارضة( : النقطة الخامسة 

أن هذه النقطة مقترحة من طرف الفريق الحركي في شخص السيد عبد  بداية أفاد السيد الرئيس -

 الكريم البزيوي.

حيث أشار إلى املشكل املطروح لبعض الشباب  ،بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة -

 املتواجدين معنا بهذه القاعة، و العمل على إيجاد حل لهم إلنهاء هذا االحتقان.

 : ما هو املطلوب ؟ و ماذا يمكننا أن نفعله؟  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس فقال -

ونية قد تم سلكها. و تبقيت : اعتقد أن جميع املساطر القان تتمة تدخل السيد فؤاد بوشامة فقال -

 عملية الترخيص .وهؤالء شباب هذه املدينة.

: وكما هو في علمكم فهؤالء الشباب قمنا من اجلهم بكل  تدخل بعد ذلك السيد الرئيس فقال -

األمور التي يمكننا القيام بها. فاملشروع الذي يشهد فهم يندرج في إطار املبادرة الوطنية للتنمية 

"اتق شر من  لألسفء الشباب يدركون ان املشكل املطروح غير مرتبط باملجلس و لكن البشرية. وهؤال

 .أحسنت إليه"

انطلق . و ما يقوم به اإلخوان اآلن هو رسالة منهم  هنحن اآلن ننبههم و اإلجراء الذي يمكننا اتخاذ

يتطلب وقتا  وهذا .يكون نموذجا لتعميمه في املستقبلإلقناعنا لطي هذا امللف الذي نريده أن 

لتحقيقه. و في هذا اإلطار فقد دللنا كل الصعوبات و العقبات. و غير بعيد فقد كنا البارحة نبحث عن 

. حيث أن املشروع كان مبرمجا في إطار البرنامج األفقي للمبادرة الوطنية لصيغة لحل هذا اإلشكا

منها . و هذا ما أدى إلى عدم برمجة للتنمية البشرية. و كما تعلمون فقد انتهى العمل بالفترة الثانية 

مشروع هؤالء الشباب و تسبب ذلك في تعطيله . و كما ال يخفى عليكم فاملجلس قد وافق على املشروع 

مع ذلك بكل األعمال التي تطلب منا. و أخبرنا هؤالء الشباب  ةفي إحدى دوراته السابقة و قمنا باملوازا



 

 

وطنية للتنمية البشرية بمصالح العمالة باالتفاقية سنعرضها أنه بمجرد توصل املجلس من املبادرة ال

هذه الدورة يتضمن نقطة تخص مشروع هؤالء الشباب. و في  أعمالعلى أنظار املجلس كما أن جدول 

املجلس . و نقول لجميع املواطنين دون استثناء أننا بهذا السياق ال نريد أن يتعرض لألذى أي طرف 

واطن وفقا للمساطر و القوانين املعمول بها . و كما تالحظون فتدبير نهدف إلى تحقيق مصلحة امل

م استيعاب هذه الشأن املحلي أصبح يخضع لالفتحاص والعمليات التفتيشية. و ال أفهم ملاذا ال يت

منهم لألذى . و هذا سلوك غير مقبول. و لذلك  ناتعرضالعون لهؤالء الناس إال و  نااألمور؟ فكلما قدم

ر سيكون موضوع دعوى قضائية. و ال أريد أن يتوسط أحد في املوضوع. فاالحتجاج يكون فهذا األم

داخل اإلدارة . و معروف  ش يءبالشارع. و ال يمكن احتالل مرفق عمومي كما أنه ال يمكن القيام بأي 

ن نحن ننبطح تحت أقدام املواطنين. و مدينة صفرو ال يتواجد بها هؤالء املعطليبل ح ماستعلينا ال

فقط. بل هناك حاالت اجتماعية كثيرة فهناك فئة ذوي االحتياجات الخاصة. وعدد كبير من  ةالثالث

غياب نموذج  فياملعطلين. فالعمل الذي نقوم به في مشروع هؤالء الشباب فهو عمل غير مسبوق 

ط جتهد ما أمكن إليجاد صيغة تنضبن نايمكن االعتماد عليه و غير مؤطر بنص قانوني واضح فإن

 للقوانين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

و قبل تقديم عرض يخص هذه النقطة  بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الكريم البزيوي 

طلب من السيد الرئيس سحب كلمة املعارضة. فهذه النقطة لم تطلبها املعارضة و إنما الذي طلب 

إدراجها بجدول أعمال هذه الدورة هو عبد الكريم البزيوي و هو اقتراح مني شخصيا. و أنا لست ضد 

حيث ال أحد يقوم بواجبه. و علينا أن نراعي ظروف الباعة الجائلين و إنما ضد تنظيم املوجود باملدينة 

ممارسة الباعة الجائلين نشاطهم التجاري و البحث عن الحلول املناسبة لذلك. و هذا حتى يفهم من 

مسألة طرح هذه النقطة للمناقشة بشكل معكوس.وبعد ذلك قدم عرضه في املوضوع حيث جاء فيه 

 ما يلي : 

  السيد الرئيس 

  السيد الباشا 

 خواني أخواتي املستشارين املحترمين السادة الحضور الكرام إ 

 :  امللك العمومي

يقصد بامللك العمومي كل األمالك التي ال يمكن ألحد أن ينفرد بتمليكها ألنها مملوكة على الشياع بين 

و لو الجميع أي أنها ذات منفعة عامة . غير قابلة للتفويت أو التملك أو االكتساب عن طريق الحيازة 

 بالتقادم.

لكننا نالحظ اآلن انه اشتد انتشار ظاهرة استغالل امللك  الجماعي العمومي خارج املقتضيات 

القانونية ذات الصلة خالل السنوات األخيرة و تنوعت مظاهرها و تحلياتها بمختلف األحياء. وكذا 

ليات املهتمة ملا خلفته من املراكز و الشوارع الرئيسية بالكيفية التي لفتت انتباه السكان و الفعا

 تداعيات و آثار سلبية.



 

 

تالل امللك العام من الظواهر املزعجة و املقلقة إلى الدرجة التي أصبح فيها املجتمع حتعد ظاهرة ا

 يعاني منها و على وجه التحديد املجال الحضري.

نتج عنه حثما فإذا كان السطو على الفضاءات العمومية من لدن لوبيات ينمو بشكل مستمر مما ت

 إفراغه من جمالها الطبيعي.

فإن الذي أصبح يقزز مشاعر السكان هو التسلط على حقوقهم في التجول في الشوارع و الحدائق و 

 الساحات العمومية بالقوة و التحايل على القانون و تواطؤ املعنيين من سلطات و منتخبين .

ال لش يء إال ألنهم ال يحسون براحتهم و ال فكثير من املواطنين يحرمون من ولوج هذه الفضاءات 

 يشعرون باألمان، الش يء الذي يجعلهم يفكرون في االبتعاد عنها .

وأما الباعة املتجولين و الفراشة و الترامي على امللك العام من واجهات املؤسسات الدينية و التربوية و 

 املتاجر و القناطر إال صورة معبرة واقعية في هذه الظاهرة.

توفير الظروف املناسبة ملاذا ألنه من بين  يستلزملتحرير امللك العام من االحتالل غير القانوني و 

األسباب و الدراسات تبين من خالل البحث امليداني أن الباعة املتجولين و الفراشة هم شباب املدينة 

فئة من الشباب منهم الذي يحاولون محاربة البطالة و الفقر في إطار القطاع غير املهيكل إن هذه ال

 حاملي شهادات عليا و منهم من يعيل أسر فقيرة .

فقد أصبحت جل الشوارع و األزقة داخل األحياء السكنية مؤدى  من جهة أخرى أما  من جهةهذا 

عنها دون سند قانوني . بحيث تسير هذه املرافق العمومية من قبل فئات اجتماعية من مختلف 

ب أصحاب السيارات باملقابل الخدمات املفروضة. و أمام هذا الوضع األعمار مرتدية صدريات تطال

غير العادي يتساءل املواطن الصفريوي منهم هؤالء و من رخص لهم هذه الخدمة و استخالص مقابل 

 عنها.

كما أقدمت مجموعة من السكان على إنشاء وداديات سكنية من أجل توفير األمن واالهتمام بنظافة 

 على البيئة .الحي و الحفاظ 

لكن هذه األحياء تحولت هي بدورها إلى ملك شبه خاص. حيث تنصب حواجز عند مداخل هذه 

 األحياء إذ ال يسمح باملرور إال لساكنة الحي.



 

 

كثيرا ما تسبب البناء القانوني املرخص و كذا العشوائي في األضرار بامللك العام و تشويه جمالية 

ساحات خارج القانون خير مثال الفندق بالكازون. كما تعد سيارات املدينة من بقايا و من احتالل م

األجرة و حافالت النقل املزدوج من األكثر احتالل و تشويه بالساحات و الشوارع الرئيسية باملدينة.  و 

 كذا محالت غسل السيارات  في الشوارع و في املرائب ، لهذه السباب يستلزم : 

 تنفيذها خاصة بالنسبة ألرباب املقاهي. التقيد بالقوانين و تطبيقها و -1

 العام و تحريره. كخروج السلطة املحلية من صمتها و التدخل لتدبير املل -2

 بالنسبة للمنتخبين تجنب املقاربة السياسوية الضيقة للظاهرة . -3

 تجاوز املقاربة األمنية في التعامل مع الظاهرة بالطرق الحضارية . -4

 فكير في حلول في هذه الفئة من شباب مدينتنا و بمعيتهم .تتبني املقاربة االجتماعية و ال -5
 

حيث أوضح أن اإلشارة إلى املعارضة هي فقط من أجل إظهار  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

مشاركة إسهام اإلخوان في تدبير الشأن املحلي من خالل اقتراح نقط بجدول األعمال . و هي بادرة 

أن الوضعية الحالية التي يعيشها امللك العمومي تؤرق الجميع . وقد نثمنها دائما. و أشار أيضا إلى 

سبق للمجلس باملجهودات التي بذلها السيد باشا املدينة في بداية تعيينه من أجل تنظيم استغالل 

امللك العمومي . و لكن ولألسف عادت مظاهر احتالله . و نتمنى أن يتمكن السيد الباشا من تطبيق 

زم بها لتحرير امللك العمومي بصفة نهائية . و في هذا اإلطار فالجماعة توفر كل الوسائل الوعود التي الت

 لتحرير امللك العمومي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنــاقشــــة   : 

أن املدينة تنادي بهذه النقطة و ليس فقط  :في البداية تدخل السيد رضوان الفرودي، حيث قال -

عبد الكريم البزيوي الذي اقترحها أو املعرضة و ال حتى األغلبية و استمر في القول أن هذه النقطة 

نوقشت عدة مرات إال أن املشكل يكمن في كيفية تنزيل هذا النقاش إلى أرض الواقع . وهنا توضع 

بهذه القاعة و بحضور السيد الرئيس الحالي و السيد الباشا  عالمة استفهام كبيرة. و ال زلت أتذكر و

السابق و كذا رئيس الدائرة األمنية كان هناك التزام مع جمعيات املجتمه املدني على أساس أن 

من القضاء على بعض املظاهر السلبية  سيمكناحتالل امللك العمومي لن يتعدى شهرا . و هذا ما كان 

العمومي. و بين قوسين فنحن لسنا ضد الباعة الجائلين و لكن نريد تحسين املرتبطة باحتالل امللك 

ظروف اشتغالهم حتى يتمكنوا من العيش بشكل مناسب. و نحن ضد املمارسات التي تمارس بامللك 

 12أو  10العمومي و الغريب في األمر هو تكاثر مظاهر االحتالل حيث يقوم شخص واحد بتشغيل 

عية معروفة أسماؤهم لدى السلطة . على غرار بائعي الخضر حيث شخصا آخرين. وهذه الوض

شخص واحد بتوزيع حمولة شاحنة من الخضر على  يقوميتواجد البعض منهم بأماكن ثابتة . حيث 

طاوالت مجموعة من األشخاص الذين يتواجدون بمناطق حساسة باملدينة و بمدارات املدينة . و قد 

نموذجي بنو هالل بمنطقة ستي مسعودة ليشكل نقطة تحول استبشرنا خيرا بإنجاز السوق ال

وانطالقة حقيقية إليواء بائعي الخضر بمنطقة ستي مسعودة إال أن هذه العملية تعثرت و ال ندري 

قاء لالسبب في ذلك . مؤخرا سمعنا أن املشكل يرجع إلى التهيئة الداخلية للسوق النموذجي.و في آخر 

مليون سنتيم من أجل التهيئة  100وأن وزارة الداخلية خصصت  بالعمالة أثيرت هذه املسألة

الداخلية. أتساءل عن مآل هذا املبلغ. و نسمع اآلن أن التهيئة يتكلف املحسنون بإنجازها. فهذا 

مليون سنتيم.  50املشروع الكبير قامت الجماعة بدور كبير في إنجازه و ساهمت فيه بمبلغ يقدر ب 

يرا و نوهنا بالعمل الذي قام به السيد الباشا في تحرير و تنظيم امللك فإذا كنا قد استبشرنا خ



 

 

العمومي إلى حد ما. فالظاهرة حاليا تضاعفت عما كانت عليه . فمنطقة درب امليتر تعرف استفحال 

الظاهرة بشكل ال يتصور ومن بين مظاهرها انتصاب الطاوالت أمام املحالت التجارية حيث تعتبر 

اطن للولوج للمحالت. وأستسمح إنني اتكلم بصفة املجتمع املدني ، فعندما تسمع حاجزا أمام املو 

املسؤول أن الظاهرة فوق طاقته . و اعتبارا لذلك أين ستتجه هذه املدينة . و أمام املظاهر البشعة 

و  التي تعيشها املدينة فإننا بعيدون كل البعد عن تحقيق التنمية و املدينة الذكية التي نتكلم عنها

 مليار سنتيم. 30برنامج التهيئة الحضرية املرصود له 

هذا بدون الحديث عن بروز نواة لسويقات أخرى جديدة. فماذا هو مطلوب  مني حيث أساهم فقط 

 بطرح أفكار .

أتوفر على آليات التنفيذ أمام سماع املسؤول يقول أن الوضع يفوق طاقته. فالجماعة تتوفر على ال و 

يتحمل مسؤوليته بشأن هذا املوضوع . و  أنل امللك العمومين و بالتالي على الجميع قرار تنظيم احتال

كما نوهنا بالدور الذي قامت به السلطة املحلية في معالجة ظاهرة احتالل امللك العمومي، نالحظ 

 حاليا أنها لم تعد تقوم بدورها.

ا استبدال كلمة احتالل التي علين :بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي حيث قال -

تبدو غير مالئمة و الحديث مستقبال عن شغل امللك العمومي غير القانوني . بصفتي ممثال للتجار 

بالغرفة. ال يمكنني أن أكون ضد هؤالء الباعة الجائلين و كذلك األمر بالنسبة للتجار .  حيث نشاهد 

هرة. و لهذا ففي غياب استراتيجية و طنية و جهوية األلفة التي تسود بين الفئتين و تفهم املواطن للظا

محلية لجلب االستثمار و بناء املصانع و قلة مناصب الشغل، فال يمكن لهذه الظاهرة أن تتوقف و 

الحد منها. فعلينا أن نفكر بجدية في خلق مناصب شغل من خالل تهيئة منطقة صناعية تحتضن 

من  900بعد التوسعة التي خضع لها أصبح يشغل  Maroc modisاملعامل و املصانع. فمثال مصنع 

التي كانت تشتغل في السابق باملعمل. و هذا استثمار مهم يعود بالنفع على  500اليد العاملة عوض 

شغل  ةالدولة و على العاملين. حيث أن منتوجاته تباع بالخارج. و لذلك فالسبيل األنجع الحتواء ظاهر 

 امللك العمومي بطريقة غير قانونية تكمن باألساس في جلب االستثمارات لخلق فرص الشغل. 

لن أكرر بعض النقط التي كان بودي  :بعد ذلك تدخل السيد أحمد احمد الشريف حيث قال -

رة إثارتها حيث سبقني إلى ذكرها األخ رضوان الفرودي و األخ محمد ليكاتي. و فقط أؤكد ان هذه الظاه

ال تخص فقط مدينة صفرو لوحدها. فهي ظاهرة وطنية و تعاني منها جل املدن املغربية . و التي 

أصبحت تخدش صورة املدن و الشوارع. و ما نالحظه بمدينة صفرو أن بعض الشوارع أصبحت 

اك أن تكون هن منمحرمة ال على الراجلين و ال على الراكبين و ال على السائقين. و هنا أقول ال بد 

 إجراءات على الصعيد الوطني .

 فهذه الظاهرة تمارسها فئة تحقق أرباحا دون أداء الضرائب وال واجبات الكراء ...



 

 

و نالحظ و نشاهد هذه الظاهرة إال أننا نصبح عاجزين عن إيجاد حل لها . وهنا ال أظن أن املجلس له 

أن تكون هناك إجراءات على الصعيد القدرة على حل هذه املعضلة . و أؤكد مرة أخرى أنه ال بد من 

 الوطني ضمانا الحترام حقوق املواطنين سواء منهم املارة أو الراجلين أو السائقين . شكرا

،  أن الحدائق بدورها تندرج ضمن إطار امللك  بعده تدخل السيد عبد الكريم البزيوي حيث قال

الجماعة تولي أهمية للمدارات فقط . في حين أن واد أكاي يوجد في وضعية مزرية .  أنالعام . وهنا أجد 

 كوكذلك األمر بالنسبة لوسط املدينة القديمة التي سقفت بالحديد. و بسبب االستغالل املفرط للمل

 العمومي يصعب املرور باملدينة القديمة .

املتواجدة حاليا بالشارع أصبحت عبارة عن دوار على الرغم من تواجد  محطة الطاكسيات -

محطات أخرى يمكنهم استعمالها تتواجد واحدة منها بالقرب من املقبرة املسيحية و األخرى بالقرب 

من مندوبية الصحة بطريق املنزل. أضف إلى ذلك وقوف السيارات بكل الشوارع. كما يجب ان تكون 

ة منتظمة بالتخفيف من حدة االستغالل املفرط للملك العمومي و التقليل  هناك حمالت تحسيسي

 من املشاكل التي تطرأ على إثر ذلك .

: أن اإلخوان لم يتركوا ما نقول حوله هذه الظاهرة  بعد تدخل السيد عبد العالي نبيل حيث قال -

بعيدة عن املدار  حيث نالحظ أنها بدأت تأخذ منحى آخر و يتجلى في الزحف نحو مناطق أخرى 

الداخلي للمدينة حيث امتد هذا الزحف إلى منطقة بنصفار بالسويقة املتواجدة هناك و بالشارع 

الرئيس ي قرب املؤسسة البنكية . و هنا أطرح سؤاال على السلطة . أليس بمقدورهم إيقاف هذا الزحف 

في األمر هو أن األماكن  امللحوظ بمنطقة بنصفار التي يتم اكتساحها يوما بعد يوم ؟ و الغريب

أو  1000العمومية تعرف رواجا تجاريا مهما و األدهى من ذلك هو أن امللك العمومي أصبح يباع ب 

درهما للمتر. و لهذا يجب أن تتظافر جميع الجهود من أجل حصر هذه الظاهرة في مكان معين.  2000

 و شكرا.

حيث أفاد أن موضوع امللك العمومي هو موضوع  ،بعد ذلك تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي  -

خل فيه البعد االجتماعي و االقتصادي و السياس ي و الثقافي.  و بالتالي فشغل أو احتالل امركب يتد

هناك جرأة في طرح هذا املوضوع خالل إحدى  امللك العمومي هي مسألة ثقافية بامتياز. و قد كانت

اعة و تمخض عن ذلك مجموعة من االقتراحات التي يمكن امللتقيات الثقافية التي تنظمها الجم

تنزيلها على أرض الواقع. وظاهرة استغالل امللك العمومي يفوت على الجماعة مداخيل مهمة. 

فالجماعة تتوفر على مجموعة من القرارات التي راكبتها و التي يمكن تنزيلها على أرض الواقع، و 

طرف أفراد ليسوا من أبناء من الذي يستغل بشكل مفرط تفعيلها لتنظيم استغالل امللك العام 

ن بضائعهم على أشخاص يبيعونها بامللك العام. وإذا كنا ننظر و سياراتهم و يوزعباملدينة يفدون عليها 



 

 

إلى هذه الظاهرة في بعدها االجتماعي. لكن ليس من من زاوية هؤالء األشخاص. و هناك جمعيات 

ن مجهودات لتأطير هذه الظاهرة. و في هذا اإلطار يجب إيجاد بدائل مؤطرة في هذا املوضوع و يبذلو 

الحتواء هذه الظاهرة و تظافر الجهود. و على السلطة أن تستمر في تنظيم امللك العمومي و نحن 

ليال. فهذه  12سنظل دائما بجانبها. و سبق لنا في إطار التحسيس أن خرجنا بمعية السلطة في 

وأقول بأنها ليست على املستوى الوطني فقط بل أصبحت ظاهرة دولية. و  الظاهرة هي ظاهرة مركبة

على الرغم من ذلك فهناك إمكانية لتأطير الظاهرة فقد زرت مدينة العرائش و مدينة القصر الكبير 

العمومي و بتظافر الجهود تم تجاوز هذه الظاهرة. وهذا هو  للملكالتي تشهد استغالال مفرطا 

ي فهذا املوضوع مقدور عليه. و يجب أن تتوحد إرادة السلطة و الجماعة و املواطن املطلوب. و بالتال

نا التجارية مع مستغلي تهم في تنامي هذه الظاهرة من خالل تعامالانسسالحتواء الظاهرة. نحن بدورنا 

 بأدائها.امللك العام. و ال نشتري ما نحن بحاجة إليه من املحالت التجارية التي عليها التزامات ملزمة 

: أن املوضوع امللك العام تمت مناقشته كثيرا. ولكن ما  قال ثبعده تدخل السيد كريم شفيق حي -

يالحظ هو أن مشكل احتالل امللك العام هو مشكل سياس ي بالدرجة األولى قبل املشكل االجتماعي. 

تضع خطط  أنها ملاذا أنه مشكل سياس ي ألنه في إطار السياسة االجتماعية للدولة يمكن من خالل

الظاهرة في تفاقم فمن األفضل أن يظل هؤالء الناس يمارسون أنشطتهم  أنللتنمية . و مادام 

هذا هو املنطق السياس ي  نأو فعل أشياء أخرى. إذ ق التجارية بالشارع عوض أن يصبحوا قطاع طر 

فلكه مبالغ مالية مهمة للدولة اليوم. فظاهرة احتالل امللك العام تشغل عددا كبيرا من الناس يدور في 

خارجة عن إطار املراقبة. مع العلم أن أي نشاط نظامي وإال يكون مراقبا وخاضعا ألداء الضرائب . و 

لذلك فعلى الدولة أن تعمل على تنمية مداخيلها من خالل االستثمار في هؤالء األشخاص من خالل 

ة من صناديق دؤالء من االستفاتنظيمهم و هيكلة أنشطة استغالل امللك العام و كذا تمكين ه

األكبر من هذه العملية سياسيا و اجتماعيا  دلدولة هي املستفياماية االجتماعية. و هكذا ستكون حال

و اقتصاديا و كل ش يء. فهذا النقاش فهو بعيد عنا كمجلس . و بالتالي علينا أن نفكر في إيجاد حل 

يوم هناك نماذج ناجحة في عدة مدن، حيث لهذه الظاهرة في إطار اختصاصاتنا كمجلس بلدي. ال

نجحت مدينة فاس في تنظيم مستغلي امللك العام بحي السعادة و إيوائهم بسوق تم إحداثه لهذه 

العملية. و ملاذا تظل هذه الظاهرة دون حل بمدينة صفرو. و األكيد أن هناك من يستفيذ من هذه 

احب رأس املال و من هو العامل. ولذلك ال داعي الوضعية . و نحن بصفتنا أبناء هذه املدينة نعرف ص

إلخفاء األمور و نتجه نحو تسمية األشياء بمسمياتها و عندما نشتغل بجدية ستجد الحلول املناسبة 

 الحتواء هذه الظاهرة.

فأفاد أن الحديث يطول بخصوص هذه الظاهرة . و بالتالي فال  ،بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

أحدا راض على هذه الوضعية التي يعاني منها امللك العمومي. فقط أنادي أن يناقش هذا املشكل في 



 

 

شموليته حيث نناقشه من زاوية إبعاد املسؤولية عن أنفسنا في حين أنها مسؤولية مشتركة بين 

الذي يشجع تلك الظاهرة و التشجيع يجب أن يكون في محله. . ولذلك السلطة و املجلس و املواطن 

يجب التعاطي مع هذه الظاهرة وفق مقاربة متوازنة . وقد بدأنا نلتمس وعيا يتكون في هذا املجال و 

املجتمع املدني بدوره أصبح يتحرك في هذا االتجاه و يقوم بدوره التوعوي و التحسيس ي . فحرام أن 

سجد سويقة. فالتبضع من هؤالء هو تشجيع الستمرارية هذه الظاهرة . فالتشجيع نجد بجوار كل م

يجب أن يكون في مكانه املناسب. و ملحاصرة هذه الظاهرة البد من اللجوء في بعض الحاالت إلى 

املقاربة الزجرية . وكما قلت في البداية " استبشرنا خيرا" ولكن صدمنا نسبيا. فقد تم إيجاد حل لهذه 

كلة على مستوى شارع حبونة. إنما خلقت بؤرة ربما أخطر وتتفاقم يوما بعد يوم. فهذه الظاهرة املش

نجدها منتشرة بمنطقة ملقاسم و بالقرب من املستشفى و بمنطقة بنصفار . فهناك فئة تستغل هذه 

 صفة البائع الجائل عليه ال تنطبق الصنف الوضعية من خالل عرض بضاعتها بهذه األماكن. وهذا

يتوفر على رأس مال بسيط. فهذه الفئة نتعاطف معها. و أتمنى أن  الذي الذي هو في حقيقة األمر

 تتظافر جهود الجميع إليجاد الحلول املناسبة لهذه الظاهرة.

فمنذ البداية بدلنا كل املجهودات و  بالنسبة للسوق النموذجي بنو هالل بمنطقة ستي مسعودة -

نجحنا في توطين  كنا د.و أثيرت حوله مسألة التهيئة الداخلية فلواإلمكانيات إلخراجه إلى الوجو 

 100ملالي املقدر ب استطعنا الحصول على حصة من املبلغ ال  في حينه ين من ذلك السوق داملستفي

ال يمكن إنجاز مشروع ثاني بالسوق إذا لم يفعل املشروع  ثإلى اإلقليم . بحي همليون سنتيم املوج

لي اتخذنا املبادرة و األمور تبشر بإيجاد الحل املناسب الستغالل ذلك السوق األول الذي سلم. وحا

النموذجي. وأقول دائما إذا حالفنا النجاح في استغالل السوق النموذجي لبنو هالل سننطلق انطالقة 

صحيحة في معالجة ظاهرة استغالل امللك العمومي بباقي املناطق. وكما أشار إلى ذلك األخ عبد الحق 

و نجحنا في تحرير بعض األماكن إال أننا  2016كر العلوي حيث خرج املجلس بكل مكوناته سنة شا

 مسألةوجدنا صعوبة بالغة في تحرير منطقة ستي مسعودة . ورجعنا إلى نقطة الصفر و أنا ضد 

املحسنين التي أثيرت ألن املشروع قد أنجز و يجب العمل على تفعيله، حيث تم إنجاز كل مكونات 

ره األول. ونحن نلتزم بتوفير كل الظروف األخرى إلنجاح املشروع و السيد الباشا بدوره يلتزم بذلك. شط

ولكن يجب تفعيل استغالل السوق . وقد برمجنا من خالل فائض امليزانية بعض االعتمادات للنهوض 

ل به . و نحن اآلن بأسواق أخرى. فالشطر الثاني من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد انتهى العم

 مقبلين على املرحلة الثالثة منها. 



 

 

: إذا ال يمكننا الحديث عن تهيئة السوق حاليا إال بعد بداية  تدخل السيد رضوان الفرودي فقال -

املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثم تساءل . أليس هناك تمويل آخر غير املبادرة 

 رية؟ الوطنية للتنمية البش

 إذا كان هناك اجتهاد آخر فال علم لنا به .  تدخل السيد الرئيس فقال -

فأفاد أن الجمعية مستعدة لالسهام ماديا على قدر استطاعتها  تتمة تدخل السيد رضوان الفرودي -

إلخراج ذلك املشروع إلى حيز الوجود. و في هذا اإلطار يمكن للجماعة أن تساعد في ذلك.وتعمل على 

برمجة بعض االعتمادات من فائض امليزانية، وعقد دورة استثنائية مستعجلة لهذا الغرض حتى يفعل 

و تكون هذه العملية السيد الرئيس  لك ستحتسبالعمل  االسيد الرئيس بهذ تمقمذلك السوق. و إذا 

 الرئيس الوحيد الذي وجد الستغالل امللك العمومي. و سيكون ذلك شرفا لهذا املجلس .

فأفاد أن الجماعة أسهمت في إنجاز هذا املشروع في إطار املبادرة الوطنية  تدخل السيد الرئيس -

انت هناك إمكانية ملساهمة أخرى لقمنا بذلك. أضف إلى ذلك أن الجماعة للتنمية البشرية. ولو ك 

وظفت إمكانياتها الذاتية في إنجاز املشروع. ونأمل أن تنجح في إخراجه للوجود ألنه سيشكل االنطالقة 

 املرجوة ملعالجة ظاهرة استغالل امللك العمومي.

ات استغالل امللك تقوم بإفراغ سلعها في : أن لوبي بعد ذلك تدخل السيد عبد الكريم البزيوي فقال

واضحة النهار. فأين هو دور الجماعة؟ فهذه مداخيل تفوت على الجماعة. تدخل السيد الرئيس فأفاد 

أن الظاهرة هي ظاهرة فأصحاب السلع يقومون بتوزيعها على عدد من األشخاص املنتشرين بامللك 

 العمومي.

تكلمنا كثيرا حول هذه الظاهرة دون الوصول إلى حلول  :لبعد ذلك تدخل السيد زكرياء ونزار فقا

عملية ملعالجتها و كما يقال : ما ال يدرك كله ال يترك جله" فهذه الظاهرة هي ظاهرة عامة و في السابق 

كانت تنظم من حين آلخر حمالت و مجهودات للحد من هذه الظاهرة و التي تزداد في االنتشار. وقد 

ل امللك العمومي من طرف الفراشة و نسينا احتالله من طرف القطاع املهيكل. ركزنا كثيرا على احتال

وهذا ما يجعلك عاجزا أمام معالجة هذه الظاهرة مع القطاع الغير املهيكل. هناك مالحظة بسيطة 

حول سوق بنو هالل ستي مسعودة الذي تم إنجازه في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبذلت 

هودات كبيرة و تغلبنا على  مجموعة من العوائق املرتبطة بالتمويل و األحباس لكون العقار ألجله مج

تابع لها. و استثنائيا فوضنا للقسم التقني بالعمالة بأن يعلن في الصفقة وذلك من أجل التشريع 

دم استغالله و باملسطرة ألجل إنجاز املشروع.. وقد تم إنجازه. إال أنني ال أعرف لحد اآلن السبب وراء ع

تفعيله. وكما سبق لنا ان تغلبنا عن مجموعة من العوائق التي كانت تعترض إنجاز املشروع. فإنه من 

 الضروري التغلب على كل املعيقات البسيطة. وترحيل السويقة املتواجدة بستي مسعودة. 



 

 

ة أقترح أن : في انتظار أن تكون السويقات جاهز  بعده تدخل السيد أمين أحمد كمال حيث قال

نصدر قرارا يحدد أوقات فتح وإغالق السويقات و الحرص على تفعيله. وهذا معمول به في بعض 

 املدن و نجده أيضا بالدول األوربية. وهذا لتحرير بعض املناطق و الشوارع في أوقات معينة.

و القطاع  فأوضح أنه يجب أن نميز بين القطاع املهيكل، بعد ذلك تدخل السيد نور الدين ملزابي

الغير مهيكل في ارتباطهما باستغالل امللك العام. فاملشكل القائم يكمن في عدم االستمرارية في معالجة 

هذه الظاهرة. وهذه الظاهرة كما تقدم بذلك األخ عبد الحق شاكر العلوي فهي مرتبطة أيضا باملكون 

حد احتكاره واستغالله. وهذه الثقافي . فالفضاء العمومي يعتبر مشتركا بين الجميع و ال يحق أل 

الظاهرة ال تقتصر على مدينة صفرو لوحدها بل هي ظاهرة تعم جميع املدن املغربية. ونالحظ أن 

عالمات تدل على منع الوقوف أمام محالتهم التجارية حيث  يضعون أغلبية التجار بمنطقة درب امليتر 

 يعمدون إلى بيع سلعهم بواجهات امللك العمومي.

فأوضح أن هناك من يتعمد إخراج سلعته لبيعها بامللك  ،ل السيد رضوان الفروديبعده تدخ

العمومي و هناك من يضع عالمات أمام املحل التجاري ملنع اآلخرين من استعمال واجهة املحل. 

 وهناك نوع من التجار يقوم بكراء واجهات امللك العمومي.

: أن ظاهرة استعمال امللك العمومي قد استفحلت  تتمة تدخل السيد نور الدين ملزابي حيث قال -

 وأصبحت تؤثر بشكل سلبي على املشهد الحضري للمدينة.

و الغريب في األمر اكتشفنا حراسة األماكن ألشخاص ال ينتمون ملدينة صفرو، يأتون من مدينة فاس 

تف الجهود للحد و من جهات أخرى و يقون بكرائها لهؤالء. وهذه الظاهرة يجب الوقوف عليها و تكا

منها. وهذه الحالة توجد بمنطقة درب امليتر و بمجموعة من األماكن األخرى. وهناك حالة أشخاص 

 بمنطقة ستي مسعودة يعمدون إلى كراء أماكن امللك العمومي ألشخاص آخرين. 

ها . : أن هذه الظاهرة تؤرق الجميع و الكل مستاء من بعد ذلك تدخل السيد فؤاد بوشامة حيث قال -

وقد كان من املفروض أن تكون مدينة صفرو سباقة إلى إيجاد حلول لهذه الظاهرة حيث سبق لها أن 

نظمت ملتقى ثقافي صرفت عليه أموال ولم يسفر عن أية توصيات مهمة للتغلب على هذه املعضلة . 

ستعمل امللك إلى جانب ذلك فاملبادرة الوطنية تعمل على إيجاد حل لهذه الفئة االجتماعية التي تت

الجماعي ملمارسة أنشطتها التجارية . وهنا يجب علينا أن نجتهد لتوفير الشروط و الظروف املناسبة 

ملزاولة أنشطتهم التجارية . فقبل بناء السوق النموذجي بنو هالل بستي مسعودة . فقد قمنا في وقت 

لسوق بنو هالل. إال أن هؤالء  من األوقات بتوطين بائعي الخضر بمنطقة ستي مسعودة باملوقع الحالي

اشتكوا من كون املحالت التجارية باملنطقة تتاجر في بضائع الخضروات. و بالتالي فقد تضررت 

أنشطتهم التجارية جراء ذلك . واعتبروا أن تجارتهم غير محمية. ولذلك يجب علينا اصدار قرار يمنع 

ة لسوق بنو هالل. ويمكن اقتباس تجربة بيع الخضر على مستوى حدود منطقة دائرية معينة املجاور 



 

 

مليون سنتيم. فقد قمت  20مدينة بوفكران حيث قامت ببناء سوق نوذجي لم يكلف إنجازه أكثر من 

مؤخرا بزيارة هذه املدينة و لم أعثر على عربة لشراء فاكهة فتساءلت عن األمر تلقيت جوابا بكون 

العام. مع العلم أن املدينة تقع بطريق رئيسية تربط املدينة لم تعد بها عربات تعرض سلعها بالشارع 

بين مدينة مكناس وتافياللت . وتوحي بأن تتواجد عربات البيع على طول جنبات الطريق .فقد تمت 

عملية إيواء و تنظيم الباعة الجائلين بذلك السوق ليمارسوا تجارتهم في ظروف حسنة . وعلينا 

ينة متوسطة كمدينة صفرو وتسير في طريق توسع مجالها الترابي االقتداء بهذا النموذج باعتبارها مد

و العمراني. فهذه املدينة استطاعت أن تتغلب على هذه الظاهرة عكس مدينة صفرو التي تعاني منذ 

سنين من هذه الظاهرة و التي تحدثنا عنها كثيرا. و علينا الحسم في هذه املسألة للقضاء على هذه 

مامها املرور باملدينة القديمة التي تسلكها العربات ذات الحجم الكبير و الظاهرة التي يستحيل أ

في أربطة  تمزق املحملة بالخضر حيث داهستني إحداها كدت على إثر هذا الحادث أن أتعرض إلى 

 إحدى رجلي . وعلى الرغم من ذلك لم يطلب صاحب العربة السماح. وشكرا.

ل وجد السيد فؤاد بوشامة عند زيارته ملدينة بوفكران ه املداخالت قال السيد الرئيس إتمامبعد 

أفراد القوات املساعدة واقفون بالطريق. فأجاب هذا األخير بالنفي. و استمر السيد الرئيس قائال بأن 

املسألة مرتبطة بوعي الساكنة. ولهذا يجب أن تتظافر جهود الجميع " املواطن و السلطة و املجلس" 

نوهنا في املرة  فكماملعالجة هذه الظاهرة فاليد الواحدة ال تصفق. وبإسمكم  إليجاد الحلول املناسبة

نسجل استياء املجلس ملا آلت إليه األوضاع فيما يخص  هذه املرة السابقة بعمل السيد الباشا فإننا

أو الفراشة منهم  بقطاع البناء أو القطاع املهيكل احتالل امللك العام بكل أصنافه سواء تعلق األمر

الوضع في  بائعي الخضر أو أشياء أخرى فنحن في الحقيقة نسجل استياءنا و نتمنى أن يتم تدارك

كل الوسائل اللوجيستيكية املطلوبة وكذا توفير العمال . وفي  بتوفيرتعهد نأقرب وقت . نحن كمجلس 

على الجمعيات خاصة بمواضيع  إطار املعالجة املوازية رفقة املجتمع املدني. فقد تم توزيع الدعم

محددة منها ما هو مرتبط بالتوعية و التحسيس في مجال احتالل امللك العام . ومستعدون لتأطير و 

 افر الجهود في هذا الباب و شكرا.      ظمواكبة املجتمع املدني . وأتمنى أن تت
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفاقية شراكة مع وكالة التنمية  الدراسة و التصويت على ملحق تعديلي: النقطة السادسة

 ورد االعتبار ملدينة فاس و عمالة إقليم صفرو تتعلق بالدور اآليلة للسقوط:

للمجلس في إحدى سبق : بداية تدخل السيد الرئيس، فقدم عرضا حول هذه النقطة حيث قال -

دوراته السابقة أن صادق على ملحق تعديلي لهذه االتفاقية حيث ينص هذا التعديل على تقليص 

شهرا التي كان  48عوض  2019آجال إنجاز عملية معالجة الدور اآليلة للسقوط خالل متم سنة 

ع تمخض عنه عقد اجتما 2019يناير  17منصوص عليها سابقا، وعلى إثر ذلك عقد اجتماع بتاريخ  

 –إنجاز محضر لجنة تتبع برنامج معالجة الدور املهددة باالنهيار بالنسيج العتيق ملدينة صفرو 

 حيث جاء فيه ما يلي: -الشطر الثاني

على الساعة الثالثة بعد الزوال، انعقد اجتماع بمقر جماعة صفرو  2019يناير  17يوم الخميس 

ملعالجة الدور املهددة باالنهيار بالنسيج العتيق الستعجالي اجتماع اللجنة املكلفة بتتبع البرنامج ا

 بمدينة صفرو.

 في البداية، تم التطرق لتقدم العملية وذلك على النحو التالي:

 في طور اإلنجاز.31منتهية و  120عملية منطلقة منها  151الدعم املباشر  -

 تين في طور اإلنجاز.منتهية وعملي 52عملية منطلقة منها  54التدخل االستعجالي :  -

 بناية مهدمة. 23عملية الهدم:  -

 وبعد املناقشة وتبادل اآلراء، تم االتفاق على ما يلي:

 برمجة اجتماع تمهيدي النطالق الدراسة خالل األسبوع األول لشهر فبراير . -



 

 

 تقديم الحصيلة املالية للبرنامج من طرف وكالة التنمية ورد االعتبار . -

 مليون درهم( لعملية إصالح البنايات املهددة باالنهيار. 0.5االعتمادات املتبقية )تحويل  -

 

 

 

 

 

 :املناقشــــــــــة 

ـــــــــــم يتدخــــــــــل  دــــــــــــــــــــل أحـــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 13بتاريخ  277مقرر رقم 

) الجلسة  2019لشهر فبراير  الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العاديةإن املجلـــــــس 

 (  .2019فبراير 13املنعقدة بتاريخ  الثانية 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

وكالة التنمية ورد وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بمشروع ملحق تعديلي التفاقية شراكة مع 

 االعتبار ملدينة فاس وعمال إقليم صفرو تتعلق بمعالجة الدور اآليلة للسقوط.

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

  18:  عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 18:      عدد األصوات املعبر عنها -

اف -  18:      قينعدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 أحمد احمد الشريف -5

 املصطفى علوي محمدي محرز  -6

 ملياء العزيزي  -7

 فوزية أحصاد -8



 

 

 عبد الحي ونزار -9

 شفيق كريم -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 هللا كراكي عبد -13

 زكرياء ونزار -14

 البزيوي عبد الكريم -15

 رضوان الفرودي -16

 محمد ليكاتي -17

 نبيل عبد العالي -18
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

 عدد األعضاء املمتنعين: ال أحـــــــــــــــــــد -

 يقرر ما يلي:

) الجلسة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على 2019فبراير  13الثانية املنعقدة بتاريخ 

فاس وعمالة  ملدينة التعديالت املتعلقة باتفاقية الشراكة املبرمة مع وكالة التنمية ورد االعتبار 

 إقليم صفرو و املتعلقة بمعالجة املباني اآليلة للسقوط على الشكل التالي:

 .2019تحديد مدة إنجاز املشروع في نهاية سنة  -

 مليون درهم لعملية إصالح البنايات املهددة باالنهيار.  0.5تحويل االعتمادات املتبقية وقدرها  -

 

 :الكاتب         :الرئيس       

 

 

 أحمد احمد الشريف        جمال الفاللي    
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع املنظمة املغربية لحقوق : النقطة السابعة

 :التابع لجامعة مونديا بوليس ICT4Devاإلنسان ومركز البحث العلمي 

االتفاقية ال يترتب عنها أية التزامات بالنسبة ، فأوضح أن هذه في البداية تدخل السيد الرئيس -

للجماعة وهي تندرج في إطار برنامج وطني، كما أن مدينة صفرو تتواجد بها املنظمة املغربية لحقوق 

اإلنسان تضم بين أعضائها السيدة سامية البعوش ي ونحن نعمل معهم في إطار التنسيق في هذا املجال. 

ن تشكل لنا قيمة مضافة نرحب بإبرام اتفاقية معها، كما يمكننا وأي فرصة أو أي مؤسسة يمكنها أ

االنخراط معهم في جوانب أخرى وقد ورد باالتفاقية االسم " طارق النشناش " فهو يشغل مدير املركز 

العلمي بهذه الجامعة. ومن خالل جلسة العمل التي جمعتنا به وجدناه يتمتع بتكوين عالي في مجال 

يات و التواصل عبر املواقع االجتماعية، وأردنا االستفادة من كفاءته وقدراته في مجال البرمجة و املعلوم

 التواصل بالنسبة للجماعة، ولهذا نريد إضافة نقطة إلى التزامات الجامعة وهي كما يلي:

 دعم أنشطة التواصل الخاصة بالجماعة والسيما فيما يخص املواقع االجتماعية. -

 امات الجماعة تتمثل في:وكما تالحظون فإن التز 

تشجيع املنتخبين و املوظفين باملشاركة في أنشطة املشروع والتكوين في مجال تحرير العرائض و  -

 الجوانب املتعلقة باملشاركة في تدبير الشأن املحلي.

 تعيين متحدث باسم الجماعة بتنسيق مع ممثل املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان. -



 

 

 مع املدني و الشباب و الفئات املهمشة في األنشطة املذكورة أعاله.تشجيع مشاركة املجت -

 املشاركة في امللتقيات و أوراش العمل للتحسيس و التكوين في إطار هذا املشروع. -

و يبقى لنا تحديد ممثل عن الجماعة يتحدث باسمها إلى جانب السيدة سامية البعوش ي التي تعتبر 

اإلنسان فرع صفرو، ولذلك إذا ارتأيتم، نجعل الجماعة ممثلة في ممثلة للمنظمة املغربية لحقوق 

 شخص رئيسها.

 

 

 

 

 :املناقشــــــــــة 

 : فقام بتالوة املقتض ى التالي الوارد باالتفاقيةفي البداية تدخل السيد نور الدين ملزابي،  -

العرائض لفائدة  تعزيز الديموقراطية املحلية التشاركية عبر تنظيم تكوينات ترتكز أساسا على -

 املجتمع املدني واملوظفين بالجماعات، وبعد ذلك قال أن تقديم العرائض تخص فقط املجتمع املدني.
 

، فأفاد أن املقصود هو كيفية تعامل املوظف مع العرائض التي بعد ذلك تدخل السيد الرئيس  -

 يستقبلها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   2019 فبراير 13بتاريخ  278مقرر رقم 

)  2019لشهر فبراير إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية              

 (  .2019فبراير 13املنعقدة بتاريخ  الثانية الجلسة 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

اتفاقية شراكة مع املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بمشروع 

 التابع لجامعة مونديا بوليس. ICT4Devومركز البحث العلمي 

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

  20:  عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 20:      صوات املعبر عنهاعدد األ  -

افقين -  20:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 محمد الداس ي -3

 نور الدين ملزابي -4

 أمين أحمد كمال -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7



 

 

 ملياء العزيزي  -8

 فوزية أحصاد -9

 ونزارعبد الحي  -10

 شفيق كريم -11

 الولي العدلوني -12

 عبد الحق شاكر العلوي  -13

 عبد هللا كراكي -14

 زكرياء ونزار -15

 البزيوي عبد الكريم -16

 رضوان الفرودي -17

 محمد ليكاتي -18

 فؤاد بوشامة -19

 نبيل عبد العالي -20

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

 املمتنعين: ال أحـــــــــــــــــــدعدد األعضاء  -

  :يقرر ما يلي

افق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  ) الجلسة 2019و

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني 2019فبراير  13الثانية املنعقدة بتاريخ 

 ICT4Devعلى مشروع اتفاقية شراكة مع املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان ومركز البحث العلمي 

 التابع لجامعة مونديا بوليس وفقا للصيغة التالية:

 

  

 

 

ة ــــــــــة شراكـــــــــــــــاتفاقيروع ـــــمش  

 

ةــــربيـــة المغـــــمملكـال  

ةـــــــليـــــداخــــوزارة ال  

روـم صفــــة إقليـــالـــعم  

روــــاعة صفـــجم  

 



 

 

نــــــــــبي  

 

ــــرو ــــــــــصفــــ ـــةــــــــــجمـــــاع  

 و
 

       يـــــث العلمــــــــــز البحــــــــــان و مركـــــوق اإلنســـــة لحقــــــــــة املغربيـــــاملنظم

ICT4Dev  التابع لجامعة مونديا بوليس 

  

 

 

 :ةــــــــديبــــاجــــ

  2015يوليو  7)  1436رمضان  20في الصادر  1. 15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 املتعلق بالجماعات . 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 
 

  وتعزيزا آللية الشراكة التعاقدية الرامية إلى تكثيف التعاون وتفعيله مع مختلف

 الفاعلين واملتدخلين. 
 

  العادية لشهر وبناء على مداولة املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع خالل دورته

 (.2019فبراير  13)الجلسة الثانية املنعقدة بتاريخ  2019فبراير 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تم في هذا اإلطار االتفاق بين الطرفين

  املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان و مركز البحث العلميICT4Dev  التابع لجامعة

       ،مونديا بوليس و املمثل في شخص رئيسها

   جهةمن     

  من جهة                                  ، جماعة مدينة صفرو  و املمثلة في شخص رئيسها

 أخرى 

 :أهداف االتفاقية     

تهدف هذه االتفاقية إلى تحديد إطار عام للشراكة بين املجلس الجماعي ملدينة صفرو، و   

التابع لجامعة مونديا بوليس  ICT4Devاملنظمة املغربية لحقوق اإلنسان ومركز البحث العلمي  

Université Mundiapolis  من أجل تنفيذ مشروع تعزيز الديموقراطية املحلية عبر قنوات

 جديدة".



 

 

التابع لجامعة مونديا بوليس الكائن بالدار البيضاء،  ICT4Devويشرف مركز البحث العلمي 

، و بتنسيق مع املنظمة MEPIسطية على هذا املشروع بدعم من " الشراكة األمريكية الشرق أو 

 املغربية لحقوق اإلنسان و جمعية جيل الصحراء للتنمية املستدامة.

يتم التوقيع على اتفاقية من الطرف األول، املجلس الجماعي ملدينة صفرو ممثلة في شخص 

) .....(، و من  السيد ).....( الطرف الثاني، املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان ممثلة في شخــــص السيــد

التابع لجامعة مونديا بوليس ممثلة في شخص  ICT4Devالطرف الثالث مركز البحث العلمي 

 األستاذ طارق النشناش، مدير مركز البحث العلمي.

 : موضـــوع االتفاقيـــة   :  1املادة 

 تهدف هذه االتفاقية إلى : 

  خلق تواصل بين املواطنين و تعزيز الديموقراطية املحلية التمثيلية وذلك من خالل

 املنتخبين عبر قنوات اإلنترنيت و عبر تنظيم اللقاءات مع جمعيات املجتمع املدني.

  تعزيز الديموقراطية املحلية التشاركية عبر تنظيم تكوينات ترتكز أساسا على

 العرائض لفائدة املجتمع املدني و املوظفين في الجماعات.
 

 

 :التابع لجامعة مونديا بوليس ICT4Devالتزامات مركز البحث العلمي  :   2املادة 

  ( جمعية على  30تنظيم ورشات عمل للتوعية و بناء قدرات منظمات املجتمع املدني

 األقل( فيما يخص كيفية كتابة وإعداد العرائض.

  ( 6منتخبين( و املوظفين )  9تنظيم ورشات عمل للتوعية وبناء قدرات املنتخبين 

وظفين( فيما يخص التعامل مع العرائض املودعة من قبل املواطنين وذلك وفقا م

 .113.14للقانون التنظيمي رقم 

 .تنظيم اجتماعات مع املسؤولين و املنتخبين لتدارس كيفية إشراكهم باملشروع 

 .تشجيع التواصل بين املواطنين مع ممثليهم املنتخبين 

 عبر منصة  تعزيز الديموقراطية التمثيلية املحلية» participation.ma «  التي ستقوم

بدور الوسيط بين املواطنين وممثليهم على مستوى الدوائر االنتخابية حيث يمكن 

 للمنتخبين اإلجابة على تساؤالت املواطنين بصفة مباشرة.

 .الدعم املالي لتنفيذ األنشطة بمدينة صفرو وفقا للميزانية املخصصة للمشروع 



 

 

 طة ) الخدمات اللوجستيكية( بالتعاون مع فرع املنظمة املغربية إدارة جميع األنش

 لحقوق اإلنسان بصفرو.

 .رصد و تقييم التقدم املحرز في املشروع بصفرو 

 دعم أنشطة التواصل الخاصة  بالجماعة وال سيما فيما يخص املواقع االجتماعية. 
 

 

 : التزامات املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان  :  3املادة 

  املساعدة في تنظيم دورات التدريب وبناء قدرات منظمات املجتمع املدني وكذا

 املنتخبين و املوظفين.

 .املساعدة في تنظيم اجتماعات مع املسؤولين و املنتخبين 

 " تشجيع استخدام املنصةwww.participation.ma  التمثيلية " لتعزيز الديموقراطية

 .بصفرو.
 

 

 :التزامات املجلس الجماعي ملدينة صفرو   :  4املادة 

 .تشجيع املنتخبين و املوظفين للمشاركة في أنشطة املشروع 

  تنسيق األنشطة مع ممثل املنظمة املغربية لحقوق لتعيين متحدث باسم الجماعة

 اإلنسان.

  املهمشة في األنشطة املذكورة أعاله.تشجيع مشاركة املجتمع املدني و الشباب و الفئات 

 .املشاركة في امللتقيات و أوراش العمل للتحسيس و التكوين في إطار هذا املشروع 
 

 مقتضيات مالية :  :  5املادة 

 .MEPIيتم تمويل هذه األنشطة من قبل 

 :االتفاقية ودخولها حيز التنفيذمدة صالحية   : 6ادة ـــــــــامل

االتفاقية سارية املفعول انطالقا من تاريخ التوقيع عليها من قبل األطراف و ستصبح هذه 

 .2020مارس  31ستظل صالحة لغاية نهاية 

 املمثلون املعتمدون:  :7دة املــــــــــا

http://www.participation.ma/


 

 

يمكن لألطراف أن يمثلوا من قبل األشخاص العاملين أو املسؤولين عن املكتب أو اإلدارة 

االتفاقية. كما يجوز لكل طرف، بموجب إشعار كتابي يوجه للطرف اآلخر، تعيين املوقعة على هذه 

 ممثل آخر لتمثيله في كل األغراض األخرى ما عدا إدخال أي تعديالت رسمية على هذه االتفاقية.

 :تعديل وإنهاء مذكرة التفاهم  :8املـــــــادة 

ب بين األطراف. ويمكن لكل طرف أن يمكن تعديل هذه االتفاقية أو تغييرها بموجب اتفاق مكتو 

ينهي العمل بهذه االتفاقية في أي وقت بتقديم إشعار كتابي باإلنهاء على األقل ثالث أشهر قبل 

 ذلك.

 اتفاقية إطار  : 9املــــــــادة 

التابع  ICT4Devيمكن للجماعة الترابية لصفرو عقد اتفاقية إطار مع مركز البحث العلمي 

 لجامعة مونديا بوليس إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

 :الكاتــــــــب             :الرئيــــــــس     

 

 أحمــــــــــــــــد احمد الشريف              ـــــــــــــال الفالليجمـــ

 

 المملكة المغربيــــــــــة
  وزارة الداخليـــــــــــة 

 إقليم صفـــــــروعمالة 
 جماعة صفـــــــــــرو

      =  /  = 
 

 محضــــــــــــــــــر

 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 2019 فبراير شهر ل العادية تهاملجتمع في إطار دور 

  " الثالثةالجلسة _ " 2019 فبراير  19 الثالثاءيوم 

 الثالثاءوذلك يوم  2019عقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو دورته العادية لشهر فبراير    

برئاسة السيد " على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بالجماعة  2019 فبراير 19



 

 

باشا مدينة " عبد الرحيم سلهاجي، وبحضور السيد " رئيس املجلس الجماعي" جمال الفاللي

كما حضرها بصفة  ، صفرو والسيد " يونس عطى هللا" قائد بامللحقة اإلدارية بنصفار 

 :السيداستشارية 

 : مدير املصالح بالجماعة.    خالــــــد كــادي   -
 

 35:  العدد القانوني الذي يتكون منه املجلس -

 35:    عدد األعضاء املزاولين مهامهم  -

 24:     عدد األعضاء الحاضرين -
 

 وهم الســـادة  :

 : رئيس املجلس الجماعي   جمال الفاللي -1

 : النائب األول للرئيس  عبد السالم بوهدون  -2

 : النائب الثاني للرئيس   محمد الداس ي -3

 : النائب الثالث للرئيس  نور الدين ملزابي             -4

 : النائب الرابع للرئيس   امحمد الحيوني -5

 س: النائب الخامس للرئي   أحمد كمالأمين  -6

 : النائبة السادسة للرئيس   إلهام شريقي -7

 : كاتب املجلس أحمد أحمد الشريف         -8

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

 و البرمجة 

 : نائبـــــــــــــه   بدر أحمري  -10

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

 الخدمات.

 رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشريةة : نائبـــــ   فوزية أحصاد -12

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و                                    حي ونزارعبد ال -13

 البيئة  وتنظيم  السير و الجوالن.                                                                  

 : نائبــــــــــــــــــــــــه.   كريم شفيق -14

 : مستشــــــــار   الولي العدلوني -15

 : مستشــــــــار  الحق شاكر العلوي عبد  -16



 

 

 : مستشــــــــــــــار   عبد هللا كراكي -17

 : مستشــــــــار  عبد اللطيف بوشارب -18

 : مستشــــــــار  القشابي عبد الناصر -19

 : مستشــــــــار   زكرياء ونزار -20

 : مستشــــــــار  البزيوي عبد الكريم -21

 : مستشــــــــار   رضوان الفرودي -22

 : مستشــــــــار   محمد ليكاتي -23

  : مستشــــــــار   نبيل عبد العالي -24
 

 وهم السادة: 11عن هذه الجلسة، عدد األعضاء املتغيبين  -

 : النائبة السابعة للرئيس   فاطمة الواحي   -1

 : نائبة كاتب املجلس  كريمة اسماعيلي علوي  -2

 : نائب    محمد العمراني -3

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية  عبد العزيز التقي العلوي  -4

 : مستشارة   سعاد لغماري  -5

 : مستشار   امحمد ازملاض -6

 : مستشار   حسان حيضر -7

 : مستشارة   مينة مزاورو -8

 : مستشار  معزوز عبد اللطيف -9

 : مستشار  اليماني عبد السالم -10

 : مستشار   ؤاد بوشامةف -11
 

من الدورة العادية  ماعي ملدينة صفرو الجلسة الثالثةافتتح السيد جمال الفاللي رئيس املجلس الج

. وبعد ذلك ذكر بجدول أعمال هذه الجلسة 2019فبراير  19املنعقدة يوم الثالثاء  2019لشهر فبراير 

 حسب ترتيب النقط بجدول األعمال التالية : 

  ظاهرة الكالب الضالة ) مقترح من املعارضة(.مناقشة 

 )مناقشة قطاع النظافة ) مقترح من املعارضة 



 

 

  الدراسة و التصويت على مشروع قرار تنظيمي للسير و الجوالن يتعلق بتحديد قائمة محطات

 وقوف السيارات و الشاحنات و الدراجات بمدينة صفرو.

 مالت املتعلق بكراء محطات وقوف السيارات و الدراسة و التصويت على تعديل مشروع دفتر التح

 الشاحنات و الدراجات بمدينة صفرو.

وقبل الشروع في مناقشة نقط هذه الجلسة أفاد السيد الرئيس أنه تم التوصل باألمس بالتقرير النهائي 

 للجنة املفتشية العامة لإلدارة الترابية. وسنسلم لكم نسخ هذا التقرير طبقا ملا هو منصوص عليه

قانونيا وأستأذنكم في إدراج مناقشة هذا التقرير خالل إحدى جلسات هذه الدورة التي ال زالت 

 مفتوحة.

كما أستأذنكم إضافة نقطة أخرى تتعلق بتعديل اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية للتربية و 

 التكوين بمدينة صفرو.

قطاع  بمناقشةو النقطة التي تليها و املتعلقة النقطة الثامنة املتعلقة بمناقشة ظاهرة الكالب الضالة 

 البعض. بعضهمابالنظافة دفعة واحدة نظرا الرتباطهما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة ظاهرة الكالب الضالة ) مقترح من املعارضة( : النقطة الثامنة. 

  أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي لتقديم عرض حول ظاهرة الكالب الضالة في

 : مدينة صفرو حيث جاء فيه ما يلي 



 

 

باتت ظاهرة رؤية قوافل من الكالب الضالة بأشكالها املختلفة من بين أهم الظواهر امللفتة لالنتباه 

حد الخطر الكبير الذي تشكله على داخل شوارع املدينة ومساحتها ومداراتها. طبعا ال يخفى على أ

املؤسسات التعليمية،  تالمذةسالمة املواطنين خاصة منهم الكبار في السن و األطفال. باإلضافة إلى 

رة منازلهم صوب املدارس في الظالم ضمن تداعيات االحتفاظ دالذين يجدون أنفسهم مضطرين ملغا

الكالب تخلف يوميا جوا من الفوض ى جراء بالساعة اإلضافية في التوقيت. أضف إلى ذلك أن هذه 

عبثها باألكياس البالستيكية و حاويات األزبال ، مع ما يرافق ذلك من انتشار للقاذورات و امليكروبات، 

فضال عن صعوبة التجول أثناء الليل و في الصباح الباكر خصوصا بالنسبة للمصلين الراجلين الذين 

يد األمر خطورة هو التوجس من انتشار داء السعار أو بعض يؤدون صالة الفجر باملساجد. ومما يز 

األمراض الغريبة بين تلك الكالب. حيث أصبحنا نشاهد العديد منها وقد شوه املرض أشكالها. وجعلها 

 قادرة على املش ي و األكل. غير 

املجلس الجماعي وهنا ال بد من اإلقرار بأن الجهة التي تتحمل املسؤولية في تفاقم هذه الظاهرة، هي 

وجمعية الرفق بالحيوان الجهة املكلفة بجمع الكالب و تلقيحها وإخضاعها للمراقبة البيطرية، و التي 

تتقاض ى عنه مائة ألف درهم في السنة. و الحال أن الوضع أصبح مقلقا للغاية و يتطلب تدخال 

مهمة التدخل و عاجال، خصوصا و أن أعداد تلك الكالب تضاعفت بشكل خطير مما قد يصعب 

 محاربة هذه الظاهرة الخطيرة بأقل الخسائر املمكنة و شكرا السيد الرئيس.

: يبدو أن الواقع املصور ليست هي الواقع الحقيقي لهذه  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس حيث قال -

الظاهرة ففي فترة التزاوج تكثر أعداد الكالب. أما اآلن فالحالة مستقرة. و الصورة التي تم تقديمها 

كانت قبل أن تبرم الجماعة اتفاقية شراكة مع الجمعية.املعنية. وقد طلبنا من الجمعية تقديم عرض 

مت بها و السيد الباشا يواكب هذا املوضوع. وإننا ال ندعي أننا استطعنا التغلب حول األعمال التي قا

 بصفة مطلقة على هذه الظاهرة. و هدفنا هو النجاح في هذه املهمة بأقص ى قدر ممكن. 

 :  وبعد ذلك قام السيد مراد بتالوة التقرير الذي أعدته الجمعية و الذي جاء على الشكل التالي

أن تقييم أي عمل يجب أن يتم بطريقة  تقديم هذا العرض أفاد السيد الرئيس بعد االنتهاء من

علمية. و العمل الذي أنجز بمدينة صفرو فهو عمل غير مسبوق لألسف فالكالب الضالة بمدينة 

صفرو أغلبها تعود ألصحابها. و ال توجد باملدينة الكالب الضالة بمفهومها الحقيقي. و خالل فترة 

أعدادها بالشارع. و عند عمليات جمع الكالب التي تقوم بها الجمعية يأتي أصحاب تلك التزاوج تزداد 



 

 

الكالب و يطلبون استردادها. وهنا البد لهؤالء األشخاص أن يعتنوا بكالبهم حتى ال تتواجد بكثرة في 

ملدينة  الشارع. و من ضمن املبادرات التي قمنا بها فقد عقدنا اجتماعا مع رؤساء الجماعات املجاورة

صفرو و تم طرح إشكالية هذه الظاهرة على أساس أن تقوم هذه الجماعات بمحاربة الكالب الوافدة 

 جمع حواليلجمعية بالتدخل العاجل. فقد تم على مدينة صفرو. وعند وجود أي حالة نطلب من ا

ب الضالة كلب خالل هذه السنة. وأحضر شخصيا العمليات التي تقوم بها الجمعية لجمع الكال  3000

وتعاني الش يء الكثير عندما تصادف كلبا مصابا بداء السعار. فما تتقاضاه تلك الجمعية من مبالغ 

مالية فهو قليل أمام حجم املخاطر التي تواجهها في عملية جمع الكالب الضالة املصابة. و الدماء 

قة الشعبة و حي امللوثة و قد شكلت عملية جمع مجموعة من الكالب املصابة بداء السعر بمنط

بودرهم صعوبة بالغة للجمعية تطلبت تعبئة خاصة من طرف السلطات. وحسب اإلحصائيات 

الكالب مقارنة مع  من لعضلاملتوفرة فقد تقلصت على مستوى املدينة الحاالت التي تعرضت 

عن فهذه الظاهرة ال زالت تتطلب منا بذل املزيد من الجهد و البحث  مع ذلكالسنوات السابقة و 

الحلول الناجعة للحد منها و محاربتها في أماكن تواجدها باملجال الترابي املحيط بجماعة صفرو. وهذا 

 ما سيؤدي إلى عدم توافدها على الجماعة و تقلص أعدادها. 

شريط فيديو مصور للطريقة التي تعتمد في جمع الكالب الضالة و تقرير معزز بو بعد ذلك تم عرض 

 التي يواجهها أفراد الجمعية.الصعوبات واملخاطر 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــاملناقش  : 

: أالحظ عدم حضور رئيس الجمعية وهذا يعني  في البداية تدخل السيد محمد ليكاتي حيث قال -

أنه يقوم بالتزاماته. فمن خالل تقص ي آراء املواطنين فهم يعبرون عن استيائهم من الوضعية التي آلت 



 

 

إليها املدينة جراء تفاقم ظاهرة الكالب الضالة. و من حين آلخر يقوم رئيس الجمعية بكراء دراجة نارية 

 ثالثة كالب و يجوب بها املدينة. ذات الثالث عجالت يضع عليها

فأوضح أن تلك الدراجة النارية هي في ملكية الجمعية تم اقتناؤها من املنحة  ،تدخل السيد الرئيس -

 املقدمة لها.

كلب الذي تم جمعه يظهر لي أن هذا الرقم  3000: أن رقم  تتمة تدخل السيد محمد ليكاتي فقال -

 غريب .

أننا ال نبحث عمل أي أحد. ففي بداية  :إلى رضوان الفرودي حيث قالبعد ذلك أعطيت الكلمة  -

قامت الجمعية بعمل معتبر. ولكن منذ تلك السنة إلى اآلن فتلك  2016العمل باالتفاقية سنة 

اإلحصائيات املقدمة عن أعمال الجمعية فهي غير موجودة على أرض الواقع و في ظل ما نشاهده من 

ال يخلو أي حي من تواجد الكالب الضالة. ذكر أن الجمعية تقوم بمجهودات كالب ضالة باملدينة. إذ 

بتنسيق مع السلطة و املجلس الجماعي. فإذا كانت السلطة و املجلس يبذالن مجهودات في هذا املجال 

فال حاجة لنا بالجمعية في حين االتفاقية التي أبرمت معها الهدف منها هو أن تعلب هذه األخيرة دورها 

 في محاربة الكالب الضالة دونها تسخير إمكانيات السلطة و املجلس الجماعي. و املالحظة التي كامال

يمكن أن أقدمها بعد أن قام موظف الجماعة بتقديم عرض الجمعية.و من الناحية األخالقية كان 

ماء على رئيس الجمعية أن يقدم اعتذارا كتابيا للمجلس. و ما نسمع أن هذه الجمعية ال نعرف أس

أعضائها. وربما هي جمعية تتكون من أفراد العائلة الواحدة. و بعملية حسابية فإذا قمنا بعملية 

آالف درهم كل  7مليون سنتيم كمنحة سنوية على أفراد الجمعية نحصل على مبلغ  10القسمة ملبلغ 

جد الكالب شهر و هو ما يعادل الراتب الشهري ألستاذ.و لذلك السيد الرئيس فما دام أماكن توا

الضالة معروفة فلماذا ال تستهدف الجمعية تلك الكالب الضالة بأماكن تواجدها بكثرة. و يمكن أن 

نقيم عمل الجمعية إما بالسلب أو اإليجاب من خالل اإلحصائيات املتوفرة لدى املكتب الصحي 

 للجماعة حول انتشار داء السعار في صفوف الكالب الضالة و شكرا.

: أن هذا املوضوع تمت مناقشته عدة مرات. وقد  لسيد عبد الناصر القشابي فقالبعده تدخل ا -

كان باإلمكان مناقشة مجال التنمية باملدينة إال أننا نجد أنفسنا نناقش ظاهرة الكالب الضالة. 

وأستغرب لعدم حضور رئيس الجمعية هذه الجلسة ملناقشة املجلس ظاهرة الكالب الضالة. من جهة 



 

 

الل الصور املقدمة يتضح أن تدخل الجمعية فهو تدخل باهت. ومنذ اليوم األول عبرنا أخرى فمن خ

عن تحفظنا عن هذه الجمعية. فالجمعية إذا كانت تقوم بمهمتها فمرحبا بها فالكالب الضالة 

املتواجدة باملدينة تتوفر على شواهد السكنى بالشوارع. وأستسمح عن هذا التعبير. و بالتالي فظاهرة 

 الب الضالة منتشرة بشكل فضيع باملدينة. و صحة املواطن ذات أولوية قصوى وفق كل اعتبار.الك

: كنت أتمنى أن يكون حاضرا معنا رئيس  بعد ذلك تدخل السيد عبد السالم بوهدون حيث قال -

الجمعية لتقديم توضيحات حول عملها املرتبط بمحاربة ظاهرة الكالب الضالة. و هي ظاهرة قديمة. 

م يقترن ظهورها باملوازاة مع تحمل هذا املجلس مسؤولية تدبير الشأن املحلي ملدينة صفرو. و هي ول

ظاهرة و طنية. و في السابق كان اللجوء إلى محاربة الكالب الضالة عن طريق الرمي بالرصاص. و التي 

بهذا املجال و التكوين لم تؤد إلى نتائج مرضية. فاقتراح هذه الجمعية لم يكن اعتباطيا وإنما لدرايتها 

الذي تتوفر عليه أيضا في محاربة الكالب الضالة. و تبين أن التخلص من الكالب الضالة عن طريق 

الرمي بالرصاص فهي غير مجدية مما حذا بجماعات أخرى اعتماد طرق أخرى منها تلقيح الكالب. و في 

تراجع في عملية محاربة الكالب  بداية عمل الجمعية حققنا في كل مرحلة نتائج ملموسة. وقد وقع

 الضالة بعد أن أحيل على التقاعد الدكتور البقالي نظرا لألنظمة املعمولة بها باملصحة البيطرية.

ومن خالل تتبعي املستمر لعمل الجمعية، أجدها تشتغل على الرغم من قلة اإلمكانيات التي تعاني 

ف فالكالب الضالة تتوالد مرتين في السنة. وهذا ما منها و املرتبطة بالعناصر البشرية. و كما هو معرو 

يؤثر على تناقص وزيادة أعدادها. و املشكل الذي تعاني منها املدينة هو توافد هذه الكالب الضالة من 

الهوامش. و بالنسبة إلى فإنني أثمن هذا التقرير و أطلب من املجلس أن يزيد في دعم هذه الجمعية في 

 الوسائل اللوجستيكية ليتمكنوا من االستمرار في أداء عملهم وشكرا.مجال التكوين و مدهم ب

: بحكم تجربتي في مدينة مراكش و التي تعرف  بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد الباشا حيث قال -

خطورة كبيرة لظاهرة الكالب الضالة. فقد كنا نعتمد في محاربتها على القتل. فإذا بنا نتفاجأ بجمعية 

توافينا بمشروع قانون استعمال وسيلة تعقيم الكالب في إطار الرأفة بالحيوانات. وقد اعتمدنا هذه 

رنا في العوامل التي تسبب في انتشار الكالب. و بمدينة صفرو هناك الوسيلة و باملوازاة مع ذلك نظ

 عوامل عدة تسهم في انتشار هذه الظاهرة منها : 

 . حقول الزيتون 



 

 

 .السوق األسبوعي 

 . حاويات األزبال 

 و للتخفيف من حدة هذه الظاهرة يجب القيام بحمالت مستمرة.

فهي موثقة بالفيديو وأوافي بها السيد العامل اإلحصائيات الخاصة بعملية القتل و التي حضرتها  -

 وكذا نتتبعها . فالعدد كان كبيرا و الشركة كانت تتكلف بحملها ودفنها.

الكالب املتواجدة بالحقول و التي تعود  ممل املؤدية إلى انتشار الكالب مع تعقياالقضاء على العو  -

ا هرب من املحكمة. و على الرغم من قتلكالب صغيرة كانت متواجدة بالق 10ألصحابها. وقد قمنا بجمع 

فهي تتكاثر. وبحكم موقع املدينة املحيط بالحقول يصعب القضاء نهائيا على هذه الظاهرة، إنما من 

 مل انتشارها.ااملمكن التخفيف من حدتها إذا تم القضاء على عو 

نتدابية فأكد أن واقع الكالب الضالة خالل هذه الفترة اال  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

للمجلس الحالي فهي مضبوطة بشكل كبير مقارنة مع فترة املجالس التي كنا ممثلين فيها فقط. و يجب 

أن نعترف بذلك، نظرا للمجهود الذي بذل و الذي تم بطريقة حضارية. حيث انتقلنا من القتل عن 

ل في هذه العملية طريق الرمي بالرصاص إلى القتل الرحيم. وبعد أن منعت املادة التي كانت تستعم

مرت فترة زمنية طويلة قبل ظهور مادة جديدة بديلة فعالة يسمح استعمالها قانونيا. إال أنها مكلفة. 

 درهم للتخلص منه . 100إلى  50فكل كلب يكلف 

بالنسبة إلشراك املجلس الجماعي وأعوان السلطة فهي تمت في إطار حاالت إصابة كلبة بداء  -

 . فهذه الحالة استدعت تعبئة الجميع لتطويق الحالة.أخرى كالب السعار وقامت بعض 

تكون هناك شكايات من األضرار التي تسببها تربية الكالب بالبنايات السكنية.  عندماوأيضا  -

فحضور السلطة ضروري في تمثيل هذه الحاالت . و في بعض األحيان نقدم شكاية في املوضوع إلى 

 السيد وكيل امللك للحصول على إذنه.

وفي الحاالت العادية فالجمعية تقوم بمهامها دون أن يعلم بذلك أي أحد. وأؤكد أن أعداد الكالب 

الضالة تتكاثر في فترة التوالد وأخرى تعود ألصحابها. وهناك نوع من الكالب املتوحشة وهي األخطر 

الرقعة تلك التي ألفت الصيد في الخالء. وهناك نوع آخر ألف الناس فهو يقوم بحماية لتلك 

الجغرافية التي اعتاد التواجد بها. و فلسفة الجمعية هي عدم قتل هذا النوع من الكالب الذي يشكل 

حماية لتلك الرقعة الجغرافية إنما يجب الحرص على معالجته و تعقيمه خاصة اإلناث منها.وأتمنى 

لتعرف عن كثب قيمة الحضور ملرة واحدة أو مرتين مع الجمعية وهي تقوم بأداء مهامها للوقوف و ا



 

 

التدخالت التي تقوم بها في مواجهة كلب شارد قام بعض حالة أو عدة حاالت و يجد األماكن لالختباء 

فيها. فالسيد الباشا أتى بأفكار تهم هذه الظاهرة نفعت الجمعية في أداء عملها. ومنذ التحاقه باملدينة 

ة بجمعية الرفق بالحيوان فهي تجد حرجا في كلب. ونظرا لتسمية الجمعي 200تم القضاء على أزيد من 

القول بأنها تقوم بعملية قتل الكالب. و الكالب التي  تم جمعها وظف عدد كبير منها في الحراسة. وعدد 

آخر غير صالح و يتطلب التخلص منه. ويشارك في عملية جمع الكالب الضالة خمسة أفراد ينتمون 

م بمهمة معينة لتنجح تلك العملية. ونحن نسعى إلى تحسين للجمعية باستعمال الشبكة و كل فرد يقو 

 هذه الوضعية .

: لقد كان من املفروض أن تقدم الجمعية  بعد ذلك تدخل السيد عبد الكريم البزيوي حيث قال -

بنفسها عرضها حول هذا املوضوع وتدلي بإيضاحات حول تدخالتها عوض تقديمه من طرف موظف 

 الجماعة.

املحاضر فهل تقوم الجمعية محاربة الكالب الضالة لوحدها دون التنسيق مع بالنسبة إلنجاز  -

السلطة و املجلس في السابق كانت هناك لجنة لجنة مختلطة مكونة من أفراد القوات املساعدة 

وعون السلطة و الطبيب البيطري حيث تقوم بإنجاز محاضر موثوق بها أما القول بأن عدد الكالب 

ربما هذا العدد من الكالب ال يوجد حتى في جهة فاس مكناس.و البارحة   3000التي تم جمعها بلغ 

 صادفت كلبا باملدار الطرقي القريب من مقر القوات املساعدة يحدث به حفرة.

ت من دبالنسبة لتعقيم الكالم فهل هذه الجمعية تتوفر على اختصاص في هذا اإلطار. أو استفا -

دورة تكوينية في هذا املجال. و نالحظ انتشار الكالب باملدينة القديمة و قد استأنست باملواطنين. 

فالكالب الغير الضالة هي تلك التي تحمل رقما خاصا بها و تخضع للمراقبة الطبيية و غيرها فهي كالب 

يوجد في موقع بعيد عن ضالة. و يمكن القيام بعملية قتل الكالب الضالة باملطرح العمومي الذي 

كلبا و لن تكون بحاجة إلى محاربتها داخل  30إلى  20الساكنة و يمكن للجمعية أن تتخلص كل يوم من 

املدينة. السؤال الذي يطرح  على من تقع املسؤولية في حالة تعرض الشخص لعضة كلب . هل تعود 

 املسؤولية للسلطة أم للبلدية أم للجمعية؟ وشكرا.

فأكد أن شركة أوزون تقوم بجمع جثث الكالب التي يتم قتلها. في  تدخل السيد الرئيسبعد ذلك  -

السابق كان يتم التخلص من الكالب الضالة بواسطة السالح. وهذه العملية ترتب عنها عدة مشاكل 

ما أدت إلى إقامة دعوى قضائية الزالت قائمة. و يمكن تسمية تلك الطريقة بالهمجية نظرا ملخالفاتها. أ

اآلن فتستعمل طريقة بديلة لقتل الكالب الضالة التي تعمل الجمعية على جمعها و حملها فوق دراجة 

نارية ذات ثالث عجالت التي اقتنتها الجمعية من املنحة التي قدمت لها. ونحن نسعى جاهدين إلى الحد 



 

 

 ن فيني منه املدينة يكممن هذه الظاهرة بتنسيق مع السلطة ومع املعنيين باألمر. و املشكل الذي تعا

 الكالب الوافدية من املناطق املجاورة.

: أن الخطاب الذي جاء في تدخل السيد  بعد ذلك تدخل السيد عبد الناصر القشابي حيث قال -

الباشا أثلج صدرنا. إنما بالنظر إلى قيمة املنحة املقدمة للجمعية عليها أن تبذل مجهودا في هذا املجال 

الت محاربة الكالب الضالة  التي لم يسبق ألي جمعية أن قدمت لها. ولذلك عليها و التكثيف من حم

 أن تبذل مجهودا  في هذا املجال مع التكثيف من حمالت محاربة الكالب الضالة.

أن الجمعية تقوم بثالث تدخالت في األسبوع وليس في السنة و ما  أفاد السيد الرئيس في تدخله -

 .3000لتي تم جمعها خالل السنة و التي بلغت يفسر ذلك هو عدد الكالب ا

: بالنسبة إلينا قيمة املنحة املقدمة للجمعية  تتمة تدخل السيد عبد الناصر القشابي حيث قال -

 تعتبر شيئا ما مرتفعة.

تدخل في  150فأفاد إذا قمنا بعملية حسابية. نجد أن الجمعية قامت ب  تدخل السيد الرئيس -

أفراد من الجمعية أقل مبلغ  5الت في األسبوع. و يشارك في كل تدخل السنة أي بمعدل ثالث تدخ

درهم في الليلة. أضف إلى ذلك األدوات املستعملة في تخدير الكالب. و التي تم  100يكلف الواحد منهم 

مليون سنتيم. إال أنها لم تشتغل  30اقتناؤها من طرف املجالس اإلقليمية السابقة بمبلغ يقدر ب 

 ك اقتناء األلبسة و الوسائل اللوجستيكية املستعملة في جمع الكالب الضالة.أضف إلى ذل

: أنه الجمعية التي كانت تقوم في السابق  بعد ذلك تدخل السيد عبد السالم بوهدون فقال -

بحمالت قتل الكالب الضالة كانت تحصل على دعم مالي لشراء املواد التي بواسطتها يتم قتل الكالب. 

ألف درهم الذي وعدوا به كتعويض عن شراء العيارات  40تلك الجمعية بمبلغ  فرادومؤخرا طالب أ

 التي استعملت في قتل الكالب الضالة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة قطاع النظافة  :النقطة التاسعة 
 

 علىجاء   قدم عرضا في املوضوع و الذي في البداية أعطيت الكلمة للسيد محمد ليكاتي الذي 

 الشكل التالي : 

مما ال شك فيه أن تدبير النفايات بمدينة صفرو كما هو معروف للجميع يدخل في إطار التدبير 

املفوض الذي تقوم به شركة أوزون، ضمن شروط تخضع بدورها لدفتر تحمالت، يتضمن التزامات 

حمل عليها الشركة ماليين درهم تت 10الشركة و الجماعة الترابية بكل دقة ووضوح مقابل ما يناهز 

سنويا نظير خدمات تليق بمستوى انتظارات الساكنة و الزوار، حيث يفترض تقديمها في مجال النظافة 



 

 

على مستوى املجال الحضري للمدينة، و الحال أن الوضع العام للنظافة و تدبير النفايات باملدينة، 

مع السنوات املاضية، ولعل الجميع أصبح في تراجع خطير، و ينذر بوضع كارثي ال قدر هللا، مقارنة 

 يستحضر املاض ي العريق ملدينة صفرو حين كانت تلقب بحديقة املغرب.

طبعا أسباب هذا النكوص و هذا التراجع متعددة و مختلفة يتحمل فيها املجلس الجماعي النصيب 

اماته في دفتر التحمالت األوفر، نظرا ملسؤوليته املباشرة في تدبير الشأن املحلي، و استخفافه بتنفيذ التز 

الخاص بتدبير القطاع ككل، و الذي يلتهم مبلغا فلكيا من ميزانية املجلس ، وهنا ال بد من أن نسجل 

العديد من الخروقات و التجاوزات التي تطبع تنفيذ الشركة املذكورة اللتزاماتها املتضمنة في دفتر 

 التحمالت، نذكر منها على سبيل املثال ما يلي : 

تنفيذ التزامات الشركة املتعلقة باملستخدمين، من قبيل الوسائل الوقائية، ومعدات السالمة  عدم -

 الجسدية.

 عدم احترام األلبسة الخاصة باملستخدمين وكذا توفير املرافق الصحية املالئمة لفائدتهم. -

العمراني، وكذا  االفتقار إلى العدد الكافي من الشاحنات و املعدات و التي بإمكانها استيعاب التوسع -

 العدد املتزايد للساكنة في املدينة.

 قلة الحاويات و سوء توزيعها، باإلضافة إلى وضعيتها املهترئة و املتهالكة. -

عدم القيام بغسل و تنظيف و تعقيم الشاحنات وكذا الحاويات املتفرقة في أرجاء املدينة وداخل  -

 ض صحة املواطن لخطر دائم.األزقة و األحياء، اآلهلة بالسكان الش يء الذي يعر 

عدم انتظار مرور الشاحنات لجمع النفايات، هي السمة التي تطبع عمل الشركة الش يء الذي  -

يؤدي بدوره إلى تراكم األزبال وانتشار روائح كريهة على مدى اليوم بأكمله ناهيك عن عدم القيام 

 بتنظيف األماكن املخصصة للحاويات.

بين فعاليات املجتمع املدني، باستثناء بعض الحمالت املحتشمة  انقطاع التواصل بين الشركة و -

 و تنخرط فيها بمبادرات شخصية صرفة. التي تشارك فيها بعض الجمعيات

وأمام هذا الوضع املتردي، ال يسعنا إال أن نتساءل على مدى تفعيل املجلس الجماعي ملدينة صفرو 

بدور املراقبة و التتبع لقطاع النظافة باملدينة، و اللتزاماته في هذا اإلطار، خصوصا تلك املرتبطة 

الحرص على قيام الشركة املكلفة بتدبير خدمات النفايات بالتقيد التام بتنفيذ التزاماتها الواردة في 

 دفتر التحمالت و شكرا السيد الرئيس .

ة وبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الرحيم ريفي موظف بالجماعة و مسؤول عن خلي

اقبة لتقديم عرض في املوضوع و الذي جاء على الشكل التالي  :  املر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املدير املسؤول عن شركة أوزون بمدينة صفرو  بكور  وبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد ادريس 

 ليقدم بدوره عرضا في املوضوع و الذي جاء فيه ما يلي : 

- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة : ـــــــــــــــــاملناقش 
 

فشكر اإلخوان على العروض التي قدمت بخصوص هذا  ،في البداية تدخل السيد رضوان الفرودي -

املوضوع. و قبل كل ش يء أتوجه إلى السيد حيث سبق للمجلس أن كون لجنة للتقص ي حول التدبير 

املفوض بقطاع النظافة بمدينة صفرو. ونطالبكم ونناشدكم السيد الرئيس بعرض نتائج و خالصات 

س . و اإلجابة التي سبق أن أدليتم بها السيد الرئيس هو أن التقرير الذي أنجزته اللجنة على أنظار املجل

 املجلس الجهوي للحسابات يدقق بدوره في التدبير املفوض لقطاع النظافة بجماعة صفرو.



 

 

و باملوازاة مع هذا املعطى و كمسؤولين باملجلس نريد أن تقول ما إذا كانت الشركة تقوم بواجباتها، 

 تبع.ونفس األمر بالنسبة للجنة الت

يقال من خالل دفتر تحمالت الشركة أنها تلتزم بتنقية واد أكاي مع العلم أنه ليس هناك اتفاقية شراكة 

مع الجمعية التي تهتم بالنظافة تخلو من التزام الجمعية من تنقية واد أكاي، ولذلك أتساءل ملاذا يظل 

 هذا الواد متسخا .

أن الشركة تقوم بجمع مخلفات تقطيع أشجار ورد بالعرض الذي قدمه األخ عبد الرحيم ريفي 

 الخواص. وهنا علينا أن نفرض رسما ضريبيا يؤديه الخواص عن تلك العملية.

أن الحاويات تحرق، هنا أقول أن الحاويات تنبعث منها روائح كريهة تضر  ذكر السيد مدير الشركة -

بصحة وسالمة املواطن. وملاذا الناس يفكرون في تكسيرها لكون الشركة ال تقوم بغسلها و تنظيفها. 

ونحن ال ننكر أنه في البداية عمل الشركة استبشرنا خيرا ألن أداء الشركة كان في املستوى، ولكن في 

الحالي هناك تراجع على مستوى النظافة. ولكي نتمكن من مراقبة مدى احترام الشركة الوقت 

اللتزاماتها املنصوص عليها بدفتر التحمالت كان من املفروض أن نتوفر على دفتر التحمالت الخاص 

 بالتدبير املفوض. ولذلك فإننا نطالب كمعارضة التوفر عليه لتقويم بدورها في مجال املراقبة.

سبة لتوقيت جمع النفايات. فالساكنة لم تعد تعرف ساعة مرور شاحنة الشركة لجمع النفايات بالن

املنزلية وأتوفر على شكاية من ساكنة لاليزة حيث أن الشاحنة و ملدة أسبوع و هي تمر في الساعة 

ونتحمل الرابعة صباحا لجمع النفايات املنزلية، وال داعي للمض ي في هذا السياق. كما أننا نتقاسم 

املسؤولية جميعا في توعية املواطن. و باملوازاة مع ذلك يجب على الشركة أن تحدد ساعة مرور شاحنة 

 جمع النفايات املناسبة لكل منطقة. وحسب التوزيع املجالي للملحقات اإلدارية التابعة للجماعة.

طقة ستي مسعودة مرة في . كانت تكنس إحدى األزقة التي أسكن بها بمنبالنسبة لعملية كنس األزقة -

األسبوع و بالتحديد يوم األربعاء صباحا. أما باقي األزقة ال تطالها عملية الكنس. وهذا ما أثار مالحظة 

الساكنة. فطلبت من عامل النظافة أال ينظف الزنقة التي أسكن بها. وأؤكد أن هناك تراجع كبير على 

 مستوى النظافة باملدينة. وشكرا.
 

: أن ما يقدم إلينا هو الجانب النظري. في حين  دخل السيد محمد ليكاتي حيث قالتدخل ت هبعد -

نالحظ عدم تطبيق ذلن على أرض الواقع. وإذ خسرت املعركة فقد خسرت كل ش يء. وهذا هو واقع هذه 

املدينة. وأتساءل كيف ملوظف يواكب هذه الشركة ملدة تزيد عن األربع سنوات. أليس هناك موظفين 

ليهم الجماعة؟ ومن ضمن إلتزامات الشركة هي اللجوء إلى طرق باب املنازل لجمع النفايات تتوفر ع

املنزلية. فهذه العملية لم يسبق لها أن قامت بها و لذلك فالحنين يشدنا إلى األمس القريب التي كانت 

 الجماعة مكلفة بهذا القطاع بوسائلها الذاتية .



 

 

على الرغم من األسطول املتهالك وعدد عمال النظافة كان ال  فكانت النظافة باملدينة في املستوى،

عامال. ولذلك فمقرنة مع الفترة السابقة فإن مستوى النظافة بالدينة في تراجع مستمر. و ال  45يتعدى 

 ندري ما السبب في ذلك .
 

و أتوجه : ما يمكنني إضافته إلى ما طرحه اإلخوان ه بعد ذلك تدخل السيد عبد العالي نبيل فقال -

بسؤال إلى مدير الشركة أوزون بمدينة صفرو. ملاذا تستهدف عملية الكنس بعض األحياء فقذ وكذا 

الشوارع الرئيسية وإهمال األحياء املهمشة و التي تكنس مرة في الشهر وبعد أن نربط اإلتصال باملسؤول 

 و األحياء الهامشية. -الشعبةعن املراقبة بالجماعة. و على سبيل املثال : حي بئرانزان. حي الرشاد. 

فهي توضع في أماكن غير مناسبة و ال يتم غسلها مما يؤدي إلى انبعاث  فيما يخص مسألة الحاويات -

الروائد الكريهة، على مدى اليوم و بشكل مستمر و عندما نشتكي من هذه الوضعية، فإن غسل تلك 

املكان. في حين فاملفروض هو استبدال خلفات األزبال بنفس مالحاويات يتم بعين املكان مع رمي 

 جديدة، و العمل على غسلها باملكان املخصص لذلك. الحاويات الوسخة بأخرى 

اقبة - فعامل النظافة ال يباشر عمله إال بعد ما يشاهد مراقب شركة أزوزن  ،فيما يخص مسألة املر

ذات فعالية عوض الطريقة ممتطيا سيارة الشركة. و لذلك يجب اعتماد طريقة أخرى للمراقبة تكون 

 املعتمدة حاليا و شكرا .
 

: أن ملف التدبير املفوض لقطاع النظافة فهو  بعده تدخل السيد عبد السالم بوهدون حيث قال -

ملف شائك و دقيق من ناحية معينة للنظافة فالشركة تقوم بعمل جيد ومن ناحية نالحظ أن هناك 

ركة حيث نطلب منه في بعض األحيان التدخل ملعالجة نواقص. وهنا أشكر السيد ادريس مدير الش

بعض النقط السوداء. وهذا حتى ال نصور األمور بأنها سوداوية. وقد الحظت أن أحد عمال النظافة 

يطلب من السكان بالعمل على وضع النفايات املنزلية في مكان معين أو وضعها بالشارع الرئيس ي حيث 

املنزلية مشتتة هنا وهناك وهذا ما يؤثر على نظارة ونظافة الشارع. يتم جمعها. فتجد قمامات األزبال 

يا للمشاكل التي طرحتها دولذلك طلبت من املسؤول العمل على جمع األزبال املنزلية منزال منزال تفا

الطريقة املعتمدة حاليا. و بواسطة العملية التحسيسية و التواصل مع املواطنين بشكل مباشر يطلب 

 اظ بقمامات األزبال بالقرب من منزلهم.منهم االحتف

فأنا أبرئ املواطنين إال بعض الحاالت التي يتم إلقاء مخلفات  بخصوص مسألة تحطيم الحاويات

الرماد الذي الزال به بعض الجمرات فيؤدي إلى إحراق الحاوية. وهناك بعض العمال الذين ال يعرفون 

طيمها أو أن ذلك يرجع إلى أن الحاوية ال تتوفر فيها كيف يضعون الحاوية بالشاحنة فيؤدي ذلك إلى تح

مواصفات الجودة. وأطرح السؤال على السيد مدير الشركة أين وصل ملف املكان املخصص كمرفق 

 .لغسل و تنظيف الحاويات؟
 



 

 

: أن الكالب بدورها تسبب في انتشار األزبال.  بعد ذلك تدخل السيد عبد اللطيف بوشارب حيث قال -

ويمكن للجمعية املعنية بمحاربة الكالب الضالة أن تعمد إلى تعبئة بعض املواطنين لجمع الكالب 

درهما للكلب الواحد. وفي هذه الحالة ستتمكن الجمعية من جمع عدد كبيرا من  30وتخصص لذلك 

دها باملدينة. و يبقى هذا مجرد اقتراح و بالرجوع إلى الكالب في اليوم مما سيؤدي إلى تقليص تواج

موضوعنا فالنظافة منعدمة بحي لال موالتي و األحياء األخرى املجاورة لها. و ال تنظيف هذه األحياء إال 

بعدما نتصل باألخ عبد الرحيم ريفي املسؤول عن خلية املراقبة و التتبع بالجماعة و يتدخل لحل هذه 

على كل املجهودات التي يقدمها في هذا االتجاه. في السابق ملا كانت الودادية السكنية  املعضلة. و نشكره

تتوفر على االمكانيات عملت على تشغيل حارس النظافة وهذه الوضعية لم تعد قائمة نظرا لتقلص 

تي أشرت إليها إمكانيات الودادية. وبعد االنتهاء من األشغال يمكننا القيام بزيارة ميدانية لهذه األحياء ال

 للوقوف بعين املكان ال تردي النظافة بها.
 

: في الحقيقة نحن هنا ملسألة السيد الرئيس بصفته  بعد ذلك تدخل السيد زكرياء ونزار حيث قال -

 صفرو. بمدينةمسؤوال عن هذا القطاع و ليس مدير شركة أزوزن 

ذلك. وقد سبق للسيد الرئيس أن فالشارع كله يتحدث عن  بالنسبة لتراجع النظافة بمدينة صفرو 

أشار إلى هذا التراجع في آخر دورة طرح فيها النقاش حول وضعية قطاع النظافة بمدينة صفرو. ويجب 

مبدئيا أن نعترف بأن هناك تراجع في خدمات النظافة. ويمكننا أن نناقش األسباب التي أدت إلى هذا 

نك توجهت إلى مقر الشركة بمدينة الرباط للبحث التراجع. بل األكثر من ذلك أقسمت السيد الرئيس أ

معهم عن أسباب هذا التراجع. فإذا لم تقم الشركة بأداء التزاماتها و الوفاء بها فال يمكن بتاتا أداء 

الواجبات املالية لفائدة في نهاية الشهر. تحث اإلخوان كثيرا عن دفتر التحمالت و لم يتم الحديث عن 

ه الشركة الذي يتوفر على مجموعة من املعطيات و الذي رجع كفتها لنيل العرض التقني الذي قدمت

الصفقة إضافة إلى العرض املالي ولهذا أقول أين نحن من هذا العرض التقني وحبذا لو تم موافاة 

السادة األعضاء به ليتمكنوا من االطالع على تفاص ي كل املعطيات الواردة به. من جهة أخرى فالشركة 

المكانيات للتغلب على اإلكراهات التي تصادفها الشركة أثناء أداء مهامها كإتالف الحاويات تتوفر على ا

أو الحريق الذي تتعرض إليه. و للتغلب على ذلك قمتم بمدينة فاس باستعمال حاويات حديدية. 

هذه ويمكن االستعانة بالوسائل التكنولوجية للحفاظ على الحاويات من تعرضها للسرقة أو التلف وكل 

 األمور تأخذها الشركة بعين االعتبار في ملفها املالي .

الذي يقوم بها السيد عبد الرحيم ريفي نظرا لكفاءته و خبرته التي راكمها في هذا القطاع  بالنسبة للتتبع

و باملوازاة مع ذلك فهو يقوم بأعمال إدارية أخرى. وهذا ما يتطلب إعادة النظر في عملية تدبير املوارد 

 رية. فنحن ال نعطي في كفاءة السيد عبد الرحيم ريفي إنما ال نحمله أكثر من طاقته.البش



 

 

. فأنا أستغرب لذلك فقد كان من األجدر أن تقوم مصالح الجماعة بالنسبة لجمع مخلفات البناء

 بفرض غرامة مالية على صاحب رخصة البناء الذي ترك تلك املخلفات.

الشركة املنصوص عليه بدفتر التحمالت. فالشركة ملزمة بأن من هذه  بالنسبة لشغل امللك العام

تتوفر على مستودع يتضمن كل املرافق املتطلبة مجهزة بشبكة الكهرباء و املاء. على أن يتم تسليم هذا 

املستودع بجميع مرافقه في نهاية عقدة التدبير املفوض لقطاع ليصير ملكا خاصا للجماعة. فهذا األمر 

ن. و الشركة تتواجد حاليا بطريق املنزل في إطار شغل امللك العام بصفة مؤقتة. وال لم يحدث لحد اآل 

أعرف هل الشركة تؤدي الرسوم املفروضة على شغل امللك العام منذ البداية و إلى يومنا هذا وأتساءل 

 عن األسباب وراء عدم إيجاد الشركة ملحل يتوفر على كل املرافق املطلوبة. وشكرا.
 

: عندما كان املجلس السابق بصدد ته  تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي حيث قال بعد ذلك -

تيهيء دفتر التحمالت التدبير املفوض لقطاع نظمت الجماعة يوما دراسيا حول هذا املوضوع عرضت 

فيه تجربة مدينة تطوان التي اعتمدت هذا األسلوب في تدبير قطاع النظافة. وكان الهدف وراء تنظيم 

اليوم الدراس ي هو االستفادة من تجربة مدينة تطوان لألخذ بالجوانب اإليجابية وتفادي السقوط  هذا

عمليا في السلبيات التي أفرزها واقع التجربة. و يمكن القول أن هناك مجهودا يبذل من طرف السيد 

ه يتسم عبد الرحيم ريفي رفقة عمال الجماعة. يشكرون عليه. وهناك واقع آخر يمكن أن نقول أن

باختالل قطاع النظافة باملدينة وهو ما ستدعى تكوين لجنة تقص ي الحقائق تنكب على دراسة التدبير 

املفوض لقطاع النظافة. وقد قامت هذه األخيرة بإنجاز عملها الدي تكونت من أجله. وحسب املعلومات 

بة التدبير املفوض لقطاع التي أتوفر عليها بتزامن مع ذلك قام املجلس الجهوي للحسابات بمهمة مراق

النظافة بمدينة صفرو. وبذلك فقد توقف عمل لجنة التقص ي. ونحن ننتظر تقرير املجلس الجهوي 

للحسابات لالطالع على مجمل الخالصات التي سيأتي بها التقرير. وأالحظ أن هناك مزاجية في ساعة 

لشاحنة . وسنعمل على إخبار مرور شاحنة جمع النفايات املنزلية. ونطالب بتحديد ساعة مرور ا

الساكنة بذلك. فحسب ما ينص عليه دفتر التحمالت فعملية جمع النفايات تتم بواسطة منزل بمنزل. 

وليس من خالل وضع الحاويات بأماكن معينة وهي تخلق وضعية عكس تلك التي وضعت ألجلها. وعلى 

ية من الناحية النوعية. وهنا فاملجتمع أهمية الحمالت التحسيسية التي تقوم بها الشركة تبقى غير كاف

املدني مستعد للمشاركة بفعالية في الحمالت التوعوية للرفع من مستوى سلوكيات ملواطن ذات الصلة 

 بجمع النفايات املنزلية و كل الجوانب األخرى املرتبطة بها.

مرتبطة بحقوق العمال. ربما كمستشارين ليس لنا الحق في هذه القضية إنما ما يروج على  مسألة أخرى 

غرار مجموعة من القطاعات على أن املوظفين ال يتقاضون الحد األدنى لألجر كما هو منصوص عليه 

 بدفتر التحمالت. وهذا ينعكس على أداء العمال.



 

 

ناولة" فهل هذه اإلمكانية واردة بدفتر التحمالت. ألننا أريد جوابا عنها وهي ما يسمى " بامل مسألة أخرى 

 نهدف إلى تحقيق املردودية. وأن تظل مدينة صفرو حديقة املغرب كما أريد لها سابقا نريدها حاليا. 

بعده تدخل السيد عبد الحي ونزار فقال : عندما نتحدث عن ملف شركة أوزون يجب أن نتحدث 

بالفعل هناك مشكل عويص متعلق بشركة أوزون. ولكن املسؤولية في بصدق ونقول الحقائق املوجودة. 

ذلك تتقاسمها الشركة و املواطن كذلك. فمن ضمن التزامات الشركة الواردة بدفتر التحمالت أن تتم 

يات املنزلية منزال منزال إال أن الشركة تخلت عن هذه الطريقة وفرضت على املواطن أن اعملتي جمع النف

زبال بالحاوية وعدم دخول شاحنات جمع النفايات املنزلية إلى ثالث أحياء. وقد عاينت يضع قمامة األ 

ث اضطررت إلى االتصال بالسيد عبد الرحيم ريفي املسؤول عن خلية املراقبة يهذه الحالة وتتبعتها ح

واطن بالجماعة و بالسيد ادريس مدير شركة أوزون بمدينة صفرو وأطلعتهم على هذه الحالة كما أن امل

بدوره ال يلتزم بساعة مرور الشاحنة املكلفة بجمع األزبال املنزلية حيث يخرج قمامات األزبال بعد فوات 

ساعة مرور الشاحنة وقد وقفت على هذه الحالة بالشارع الرئيس ي قرب ملشتل البلدي . ولذلك يجب أن 

مومية وأن يحترم أوقات مرور يتحمل املواطن مسؤوليته في عدم إلقاء قمامات األزبال باألماكن الع

شاحنة رمي األزبال. وعلى الشركة أيضا أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تنفيذ التزاماتها الوردة بدفتر 

التحمالت . وفي رأيي أن تتم عملية جمع النفايات املنزلية منزال منزال كما هو منصوص عليه بدفتر 

اعة مرور شاحنة جمع النفايات املنزلية على مستوى التحمالت . وإزالة الحاويات مع تحديد بالضبط س

األحياء. وإذا لم يتم اعتماد هذه الطريقة فمن باب املستحيل أن يتم القضاء على انتشار النفايات 

باملدينة. وهناك حاالت أخرى مرتبطة بسلوكيات املواطن فبائعي الخضر بالساحة املتواجدة بالقرب 

ء بقايا الخضر بمطبق الصرف الصحي التي تسبب في اختناقه ونجد من مسجد حبونة يعمدون إلى إلقا

صعوبة كبيرة في تنظيفه. ونفس السلوك يقوم به بائعي السمك وبائعي الخضر كما يلقون بتلك البقايا 

بالواد القريب منهم. فبهذه السلوكيات كيف يمكن أال نجد مخلفات النفايات متراكمة بالواد. ولذلك 

عملية جمع النفايات املنزلية منزال بمنزل واستهداف املواطن من خالل العمليات أؤكد على أن تتم 

 التحسيسية لتطوير سلوكياته ليسهم بدوره في نظافة املدينة.
 

: أريد ان نطلع على أهم املالحظات التي  بعد ذلك تدخل السيد احمد احمد الشريف حيث قال -

خلص إليها تقرير املجلس الجهوي للحسابات إذ كان التقرير متوفرا أو من خالل اللقاءات املباشرة التي 

باشرها املجلس الجهوي للحسابات مع الشركة. وهذا بكل وضوح وشفافية إذ كان األمر ممكنا. وهل 

ر التحمالت ؟ وهناك مالحظات أخرى يجب التطرق إليها . ففي فترة الذروة السنوية مشار إليها بدفت

بداية عمل شركة أزوزن املفوض لها تدبير قطاع النظافة باملدينة كانت مطبوعة بالعمل الجدي وجودة 

في الخدمات مما انعكس ايجابا على نظافة املدينة. إال أننا في اآلونة األخيرة نالحظ تراجعا في خدمات 

ربما يكون من ضمن أسباب هذا التراجع هو تراجع في مراقبة املستخدمين الذين يتهاونون النظافة. وهنا 



 

 

في أداء مهامهم وهذا ما يجعلنا نتلقى انتقادات من املواطنين. وهناك أيضا سلوكيات بعض 

 املستخدمين الذين يلقون باألزبال الناتجة عن عمليات النظافة بمجاري املياه. وقد نبهناهم على تفادي

هذه السلوكيات. ولذلك ومن الزاوية يجب تكثيف مراقبة املستخدمين. انطالقا من مبدأ الحق مقابل 

 الواجب.
 

طلب إدراج نقطة بجدول رفض على نفسه عدم  أخذفأفاد أنه  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

لقطاع النظافة إلمكان عدم إدراج هذه النقطة ألن ملف تدبير املفوض اكان بفقد أعمال الدورة وإال 

بمدينة صفرو يوجد بين أيدي املجلس الجهوي للحسابات الذي قام بعملية افتحاص لهذا امللف. 

 وعندما سنتوصل بتقرير املجلس للحسابات سنعرضها على املجلس للمناقشة.

سأعلق على مسألة وردت في تدخل أحد اإلخوان الذي قال أننا نتوجه إلى السيد الرئيس بمالحظاتنا 

أداء شركة أوزون. وليس ملمثل الشركة الحاضر معنا ملناقشة املجلس هذه النقطة. وفي املقابل تم  حول 

طرح السؤال حول غياب رئيس جمعية الرفق بالحيوان عندما كنا نناقش ظاهرة الكالب الضالة. و 

 بالتالي فلم أستطع فهم هذا الطرح.

إطار معالجة امللفات مع الوزارات. وإذا كان  مسألة الذهاب إلى الرباط فهي تندرج بصفة مستمرة في

هدف البعض أن نخرج بخالصات كون هذه الشركة ال تشتغل. فهذا ليس هدفي. إنما هدفي هو أن أدفع 

الشركة ألداء خدماتها طبقا ملا ينص على ذلك دفتر التحمالت. وفي سبيل تحقيق ذلك أطرق جميع 

 هو إيجابي إلى ما هو سلبي. األبواب. وال أدري كيف لإلنسان أن يحول ما

بالنسبة للعرض التقني املقدم من طرف شركة أوزون فهو الذي تطرق إليه العرض الذي قدمه السيد 

 عبد الرحيم ريفي.

بالنسبة لعملية وضع حاويات بأماكن تحت أرضية. فدفتر التحمالت أشرف عليه السيد ونزار زكرياء. 

عانا إلى تكوين لجنة دجب علينا أن نعترف بذلك. وهذا ما فذلك الدفتر تتخلله اختالالت كبيرة وي

منها في  لالستفادةللتقص ي كلفت بثالث مهام. وهذا لكي نتفادي كل املشاكل التي نتخبط فيها اآلن 

املرحلة املقبلة. وهنا أذكر ملاذا لم يتم إدراج بعض آليات النظافة التابعة للجماعة ضمن دفتر 

طة باملستودع البلدي. ومثل هذه األمور هي التي كانت مطلوبة من لجنة التحمالت عوض أن تبقى راب

 التقص ي أن تجيبنا عليها.

بالنسبة لفرض رسم الغرامة على مخلفات البناء. فنحن نقوم بذلك إال أنه في كثير من األحيان ال 

مل على جمع حالة السيد زكرياء و الذي لحد اآلن لم يعمثال عرف على صاحبها. وهناك تنستطيع أن ن

و  القانون مخلفات البناء و التي يمكنه أن يودعها بمحل فارغ أو بالقبو. فهذه ممارسات خارجة عن 

 فاقد الش يء ال يعطيه.لب نوعا من التحسيس. و بالتالي فتتط



 

 

بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده هو  أن أدفع الشركة لكي تقوم بأداء خدماتها و ليس إثبات حالة 

التراجع في تقديم الخدمات. حيث أقوم اآلن بعقد لقاء أسبوعي مع الشركة وكذا القيام بجولة تفقدية 

لتحمالت عليها الوفاء بها. لالطالع عن كثب على أداء الشركة ميدانيا. فالشركة لها التزامات واردة بدفتر ا

املوجه إليها تقوم بمعالجة  مرتوصل هذه األخيرة باأل تتعسف على الشركة فبعد أن نو ال يمكننا أن 

األمور التي أركز عليها حاليا.وكما طرح ذلك اإلخوان أن  منالنقط السوداء داخل اآلجال القانونية. و 

بمنزل. على أن الحاويات ليست هي األصل في العملية  تلجأ الشركة طريقة جمع النفايات املنزلية منزال

إنما هي استثناء للمواطن الذي فاتته ساعة مرور الشاحنة. وهذا من أجل تجويد الخدمة. كما أننا 

ل " أسمع عجعجة و ال أدرى طحينا" ايق وكمانبحث عن عوامل أخرى تؤدي بدورها إلى تجويد الخدمة.  

لك اللمسة األخيرة للرفع من جودة الخدمات. وبهذه املناسبة أشكر ولهذا فإننا بحاجة ماسة إلى ت

جماعة لعنوصر وجماعة سيدي يوسف بن احمد و املجلس اإلقليمي على تعاونهم مع الجماعة و 

 انقط تشكل أصبحتالتي االستفادة من الشاحنات التابعة لها و التي سخرت لجميع مخلفات البناء 

ملنزلية وهذا ما يزيد من صعوبة جمع هذه املخلفات ونضطر مع هذه تلط بالنفايات اخسوداء حيث ت

على الرغم من أنها ال تندرج ضمن التزاماتها. وأستغرب ها ة إلى أن نطلب من شركة أزوزن جمعالوضعي

علينا أال . أستسمح فهذه عملية غير سليمة. حرق وتحطيم الحاويات باألمر العادي من اعتبار عملية

بمسمياتها. فهناك ممارسات علينا أن نسمي األمور و على اآلخر و نبعدها عن أنفسنا  نلقي باملسؤولية

 محاربتها.علينا 
 

حول  وبعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد ادريس مدير شركة أوزون بمدينة صفرو لتقديم توضيحات -

النقط التي أثارها السادة األعضاء خالل مداخالتهم. حيث قال : سأعمل على اإلجابة على مجموعة من 

النقط ومن أهمها النقطة املتعلقة بمستودع شركة أوزون. وكما يعلم الجميع أن املنطقة التي تتواجد 

الت أن املستودع الشركة من دفتر التحم 32بها حاليا الشركة فهي بشكل مؤقتة وما تنص عليه املادة 

بمرافقه سيكون بموقع املطرح العمومي الجديد التي سينجز مستقبال. وصدقوني أننا غير راضون على 

الشركة تبقى معرضة للظروف املناخية الحارة و للبرد القرص.  آلياتهذه الوضعية حيث نجد أن 

ا به مستودع الخاص بالشركة كما ونحن نتطلع إلى إنجاز املطرح العمومي الجديد لكي نتمكن من إحد

 منصوص عليه بالعرض التقني الذي قدمته الشركة.

فيما يخص حقوق العمال. فال أظن أن هناك عامال ال يحصل على حقوقه كاملة. ال من ناحية الراتب 

 الشهري و التصريح لدى صندوق الضمان االجتماعي وال من ناحية التأمين و ال من جميع النواحي.

 لعقود أظن أن الدولة حاليا لجأت إليها و هي مسألة عادية.مسألة ا

بالنسبة لقضية تحديد ساعة مرور شاحنة جمع النفايات املنزلية. فأنا مستعد لتنظيم لقاء مع كل 

مستشار لوضع جدولة زمنية تتضمن تحديد ساعة مرور شاحنة جمع األزبال لكل حي على حدة. فمثال 



 

 

اكنة منطقة لاليزة وسيدي احمد التادلي يحضره سائق الشاحنة و يمكننا أن نعقد اجتماعا مع س

املراقب. ونحدد توقيت و ساعة مرور الشاحنة. وإذا استطعنا القيام بذلك سنغلب عن اللمس 

 املصاحب ملرور الشاحنات.

قضية واد أكاي إذ ال يمكن لهذا الواد أن يكون متسخا إذا لم يلق به الناس األزبال. فقد حاضرا في 

عملية تنقية الواد من طرف املستخدمين و في ظروف صعبة. قامت سيدة بإلقاء علينا كيس أزبالها من 

فوق سطحها. فلما قال لها املستخدم بأن الفعل الذي قامت به غير ال ئق. أسمعته كالما بديئا لم 

 يسبق أن سمعه طوال حياته.

كة على مستودع خاص بها يتوفر على جميع بالنسبة لتوفير املرافق الصحية فهذا مرتبط بتوفير الشر 

املرافق. وهذا يحيلنا أيضا على عملية غسل الحاويات. ومن املفروض أن تتم هذه العملية بمنطقة 

خاصة بذلك املستودع الخاص للشركة . أما  فإننا نقوم بهذه العملية في الخالء بواسطة شاحنة 

 الغسل.

النظافة فهذه العملية ال علم لي بها. و يمكننا بزيارة  بالنسبة لعدم تنظيف األحياء من طرف عمال -

ميدانية لتلك األحياء للتأكد من ذلك. وربما عندما يالحظ عامل النظافة أن الودادية السكنية تتوفر 

على عامل للنظافة بتجاوز ذلك الحي و ينتقل إلى تنظيف مكان آخر. أقول هذا انطالقا من خبرتي في 

أعلم. و لهذا و للتأكد في ذلك ليس هناك أفضل من القيام بالزيارات امليدانية حي أن هذا امليدان. و هللا 

 كل عامل نظافة يتوفر على منطقة محددة مكلف بكنسها.
 

: السؤال املطروح هنا هل هناك آليات للمراقبة ال يتوقعها العامل  فقال ،تدخل السيد الرئيس  -

 ور سيارة املراقبة التابعة للشركة.غير تلك املعتاد عليها التي تتم بواسطة مر 
 

: أول مراقبة يقوم بها مراقب الحي الذي يتوفر على  تتمة تدخل السيد ادريس بكور حيث قال -

دراجة نارية لتغطية عملية مراقبة األحياء املكلف بها. و املراقبة الثانية يقوم بها مراقب االستغالل من 

حين آلخر دون سابق إعالم. وكل مالحظة تم تسجيلها. يتحمل مسؤوليتها الطرف املعني. وقد قمت 

ملرات عبر طاكس ي صغير في الساعة السابعة صباحا. وكما أقول دائما إذ لم بمراقبة خفية في إحدى ا

تتظافر جهود الجميع لن نصل إلى الرقي بخدمات النظافة إلى مستوى تطلعات الساكنة و املجلس و 

 الشركة.
 

من وجود عامل النظافة من عدمه  اتأكدم: يجب عليك أن تكون  تدخل السيد الرئيس حيث قال -

 فالجواب الذي قدم في هذا الجانب لم يكن مقنعا.
 



 

 

: أنه بالنسبة إليه فجميع األحياء مغطاة بعامل  بعد ذلك تدخل السيد ادريس بكور حيث أفاد -

 .ةالنظاف

: انطالقا من وضعية الحومة التي أعرفها يضع  بعد ذلك تدخل السيد كريم شفيق حيث قال -

ن النفايات أمام املطحنة بالقرب من مؤسسة الياسمين فهذه املنطقة ال يقوم عامل النظافة املواطنو 

بكنسها ملدة شهر. وهنا أشكرك على االستجابة بعدما أتصل بك كل مرة، وكذلك السيد عبد الرحيم 

ة موجود ريفي ولذلك فأنا أتساءل عن آلية املراقبة التي تتم بها مراقبة عامل النظافة. فعامل النظاف

 باملنطقة ونشاهده. ولكن الحي ال تطاله عملية النظافة.
 

فاستفسر عن املزاجية فهل يتم تغيير ساعة مرور شاحنة جمع النفايات  تدخل السيد الرئيس -

 املنزلية في كل مرة.
  

: أن ذلك غير موجود ألن كل شاحنة لها منطقة محددة  تتمة تدخل السيد ادريس بكور حيث قال -

ا من نقطة معينة إلى أن تعطي املنطقة بكاملها. و بالتالي فيتم تغطية نفس املنطقة يوميا تبدئ عمله

 دون أن يطرأ أي تغيير على مسار الشاحنة.
 

 فأثار نقطة الحد األدنى لألجر. تدخل السيد الرئيس -
 

فأشار إذا كان من يدعي أن ال يتوصل بالحد األدنى لألجر أن  تتمة تدخل السيد ادريس بكوري -

 يدلي بكشف بيان حسابه البنكي.
 

ولكن بشروط ولكن  في دفتر التحمالت  عملية املناولة موجودةأن فأشار إلى  تدخل السيد الرئيس -

 اللجوء إليها.بلحد اآلن  لم تقمالشركة 
 

تمد أسلوب  وهي تعزي الشركة من الباطن وإنما : أننا ال نع تتمة تدخل السيد ادريس بكور قال -

ولة و تعني طلب عدد من العمال من شركة أخرى يوضعون رهن اإلشارة و يظلون انعتمد أسلوب املن

تحت رقابة الشركة األم مثال شركة أوزون تقوم إنما الشركة بمناول التسيير اإلداري. فعندما  نتكلم عن 

الشركة من الباطن. و التي تتم بشروط. ونحن نقوم بعملية مناولة شركة املناولة ال نكون نتكلم عن 

 التسيير ا"إلداري فقط.وهي مسموح العمل بها قانونيا.
 



 

 

حيث أشار إلى أنه حسب ما أفاد به السيد مدير استغالل شركة ، بعد ذلك السيد زكرياء ونزار -

لجديد مشيرا في ذلك إلى املادة أوزون أن إحداث املستودع الخاص بالشركة سيكون باملطرح العمومي ا

من دفتر التحمالت. في حين ان إحداث مستودع مؤقت يجب أن يتم وفق مواصفات معينة وليس  32

اية. داملستحقة لفائدة الجماعة عن شغل امللك العمومي مؤقتا منذ الب تكيفما اتفق مع أداء الواجبا

 .ولم يسبق أن قمتم بأداء واجبات شغل امللك العام مؤقتا
 

فمنذ البداية و الشركة تؤدي لفائدة الجماعة  :تتمة تدخل السيد ادريس بكور مدير شركة أوزون  -

واجبات شغل امللك العام. ويمكنكم التأكد من ذلك من خالل تفحص وثائق املصلحة املختصة 

 بالجماعة.
 

أؤكد لك السيد زكرياء أن الشركة تؤدي واجبات شغل امللك العمومي.  تدخل السيد الرئيس فقال -

وأقول أيضا لكل أعضاء املجلس وبدون ألوان أن نعمل على دفع الشركة ألداء خدماتها على أكمل وجه. 

وهي مشكورة حيث تقوم في أوقات االظطرار بأعمال ال تدخل في مهامها خاصة في حالة الفيضان. و 

ملطرح العمومي. و لتحقيق األهداف املتوخاة ال بد أن يكون هناك تعاون بين املواطنين و تسخير آليتها با

هذه املعادلة فإن  ذلك يؤثر  ف فيطر  ذاي الشركة و السلطة املحلية و الجماعة. و في حالة عدم التزام

ون ملزيد من على الطرف اآلخر. و في األخير وباسمكم أدعو السيد ادريس بكور مدير شركة استغالل اوز 

 العطاء.

إيجاد  من أجلن هناك عمل تقوم به الشركة إ تدخل السيد ادريس بكور مدير شركة أوزون  -

بإضافة فرقة من  الشركة قامتفقد حلول لجمع األزبال حتى ال تؤثر على املشهد الحضري للمدينة.

 جدة بالشوارع الرئيسية.العمال يعملون عشية كل يوم على جمع الحاويات التي ملئت بالنفايات و املتوا
 

فأفاد أن ذلك يبقى غير كاف و ما نحن بحاجة إليه أكثر هو الحمالت  ،تدخل السيد الرئيس -

التوعبة و التحسيسية للرفع من مستوى تحسين سلوك املواطن من أجل مدينة نظيفة و احترام 

إلخوان على إثارتهم هذه الساعة الجديدة ملرور شاحنة جمع النفايات املنزلية . و في األخير نشكر ا

ملستوى املطلوب. و سنعمل في افي خدمة النقطة، وأدعو الشركة ملضاعفة جهودها من أجل تقديم 

إطار الهيكلة الجديدة على تجديد دماء لجنة التتبع التي استنفذت مهامها على أن يتم تعزيزها بمراقبين 

الشركة إلى مزيد من العمل و تجويد الخدمة.  جدد، لكي تكون عملية املراقبة ذات فعالية تقود إلى دفع

فهذه الشركة تتوفر على مصلحة تعني بالجودة على املستوى الوطني تقوم بعملية مراقبة أداء خدمات 



 

 

النظافة دون إشعار الشركة الخاضعة للمراقبة بذلك. و نتمنى أال تضيع هذه املجهودات وأال تذهب 

 سدى. وشكرا للجميع.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة و التصويت على مشروع قرار تنظيمي للسير و الجوالن يتعلق بتحديد : النقطة العاشرة

 :قائمة محطات وقوف السيارات و الشاحنات و الدراجات بمدينة صفرو 



 

 

نظرا  في آن واحد  11و  10مناقشة النقطتين  : يمكنفي البداية تدخل السيد الرئيس، فقال  -

قائمة الرتباطهما ببعض.فالنقطة العاشرة تتعلق بقرار تنظيمي للسير و الجوالن يتعلق بتحديد 

و النقطة الحادية عشر تتعلق بإدراج هذه القائمة بدفتر التحمالت متعلق بكراء  وقوفالمحطات 

 محطات الوقوف.

لدائمة املكلفة بالتعمير و بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد: عبد الحي ونزار، رئيس اللجنة ا  -

 :تقرير اللجنة حيث جاء فيهلتقديم إعداد التراب والبيئة و تنظيم السير و الجوالن، 

على الساعة  2019فبراير 18على االجتماع الذي عقدته لجنة السير و الجوالن يومه االثنين بناء 

محطة قد جاءت  48تي بلغت الحادية عشر صباحا حيث قامت بزيارة ميدانية إلى محطات الوقوف و ال

 موزعة و مفصلة حسب الالئحة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صفرو..................            المملكة المغربية                                                                                                             
  خليةوزارة الدا

 عمالة اقليم صفرو                                 
       جماعة صفرو 

 الئحة مواقف السيارات و الشاحنات و الدراجات النار
 . والعادية ، المقترحة من طرف اللجنة اإلدارية المختلطة

 ....................لالستغالل المؤقت للملك العمومي بتاريخ

 مالحظات

 فترة االستغالل أبعاد المحطة

 اسم المحطة موقع المحطة
الرقم 
يالتسلسل  المساحة 

(2)م  
 العرض

(2)م  
 الطول

(2)م  

 ليال
 من الساعة

 ليال الى 08

صباحا 06  

 نهارا
 من الساعة

ليال 8صباحا الى  06  

 

  ليال 24 7 168 شمال المسجد

   24 7 168 جنوب المسجد 1 محطة موالي إسماعيل قرب مسجد م اسماعيل

   24 7 168 شرق المسجد

 340 5 85 
 محطة ساحة مساي الجهة الشمالية لساحة مساي  ليال

2 

  340 5 85 

 يمينا
 محطة  أمام مسجد بوسهل بجانب الطريق بشارع المجاطي  ليال 82 1 82

3 

 يسارا 

  ليال 26.5 7.70 204.05 
 شارع الحسن الثاني أمام محل غسل السيارات

 العسري
 محطة الرفايف شارع الحسن الثاني

4 

 

العجزة أمام دار  ليال    التأكد من الملك  محطة قرب دار العجزة 
5 

 

 42 5 210 شمال الحديقة

 محطة سيدي بومدين ساحة سيدي بومدين قرب المسجد نهارا ليال
6 

 
 43 4.50 193.5 جنوب الحديقة

 18 4.50 81 شرق الحديقة

  ليال 25 5 125 
 قرب الطريق الرئيسية

 طريق المنزل
 7 محطة  تجزئة لال موالتي

 8 محطة طريق المنزل قرب وكالة التامين سهام نهارا ليال 75 3 225 



 

 

 9 محطة طريق المنزل قرب مقهى فلورونس  ليال 33 3 99 

 10 محطة خلف مستوصف الشهيد باها تجزئة السالم  ليال 45 4.20 189 

  4.50/5  11 محطة قرب مسجد السالوي قرب مسجد السالوي  ليال 30.60 

20+50+17.60 تجاري وفا بنك  
بنكقرب تجاري وفا   ليال  12 محطة شارع محمد يخلف 

11.70+8.60+18.60+50 البنك الشعبي  

 152.5 5 30.50 

التجزئة قرب المحول الكهربائيداخل   ليال داوكنيديفيمحطة تجزئة ا   13 
 57.5 5 11.50 

 100 4 25 

 51.75 4.50 11.50 

 14 محطة تجزئة بئر انزران داخل التجزئة قرب المحول الكهربائي  ليال 23 20 460 

  5.40/5  15 محطة جنان السكوري امام صيدلية بنصفار  ليال 37.80 

  5/4  16 قرب مدرسة اللوز مدرسة اللوز  ليال 42.40 

 17 محطة قرب مستوصف اللوز سابقا خلف مستوصف اللوز  ليال   88.60 

 18 محطة تجزئة الرشاد أمام مقر اتحاد المغربي للشغل  ليال    

 19 محطة قرب حمام الرشاد أمام حمام الرشاد  ليال   67.50 

الرشادأمام مسجد   ليال      20 محطة قرب مسجد الرشاد 

 21 محطة مسجد بالل تجزئة حب الملوك  ليال    

 22 محطة قرب حمام الصفاء بنصفار  ليال    

 23 محطة الزرقطوني أمام صيدلية خليل الشعبة بنصفار  ليال 22 4.50 99 

  4.50/5  24 محطة قرب مسجد اللوز سابقا قرب مسجد اللوز سابقا  ليال 30.60 

 
 2.30  /2.30  33.50 

 25 محطة قرب مدرسة االنبعاث امام مدرسة االنبعاث ستي مسعودة  ليال
 2.80  /2.50  29 

  19   /8.50  26 محطة حي امهيرز حي امهيرز قرب المسجد  ليال 23.50 



 

 

  6.5 /6.50 سة واد الذهبرأمام مد  ليال 42   27 محطة واد الذهب 

 
 4.70 /4.70  14 

 29.50 4  28 محطة البيطا إقامة البيطا  ليال

 4.20 32 

  24.50 
26.50  /

24.50 
 محطة أمام مقهى العبادي ستي مسعودة  ليال

29 

  67.20 10.50-7  30 محطة أمام باشوية صفرو أمام باشوية صفرو  ليال 

  
53 
53 

5.90-5.60 
5.90-5.60 

البهاليل سابقامحطة سيارة األجرة  نهارا ليال  
محطة بين الحديقتين محطة سيارة 

 األجرة البهاليل سابقا
31 

 32 محطة باب المقام باب المقام نهارا    175.30 

 33 محطة المحكمة أمام المحكمة نهارا  4-6 49  

المغرب تأمام اتصاال نهارا  114.50 1 114.50   34 محطة  شارع المسيرة الخضراء 

بنكشارع محمد الخامس أمام التجاري وفاء  نهارا  84.90 1 84.90   35 محطة شارع محمد الخامس 

 36 محطة  شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس أمام الخزينة العامة نهارا  104.30 1 104.30 

 37 محطة شارع لحسن اليوسي زنقة ابن الخطيب شارع ايت يوسي نهارا  26.60 1 26.60 

 38 محطة شارع المسيرة الخضراء يسارا شارع المسيرة الخضراء نهارا  30 1 30 

 نهارا  43.20 1 43.20 
شارع المسيرة الخضراء أمام مقهى قدماء 

 المحاربين
 محطة شارع المسيرة الخضراء

39 

 40 محطة شارع المسيرة أمام السجن المحلي السالوي نهارا  65.90 1 65.90 

  1 
يمينا 50  

شماال 50  
رية الفالحةيمحمد الخامس أمام قرب مدشارع     محطة شارع محمد الخامس 

41 

 محطة قرب مدرسة عبد الكريم الخطابي قرب مدرسة عبد الكريم الخطابي نهارا  77.60 1  
42 

 43 محطة شارع الزرقطوني أمام المحافظة العقارية نهارا  16.50 1 16.50 

 
79 
79 

 
يمينا 79  

شماال 79  
تجزئة المغرب العربيأمام  نهارا   محطة  شارع محمد الخامس 

44 



 

 

 
20.50 
12.30 

1 
20.50 

+12.30  
 محطة سيدي بومدين أمام إعدادية  سيدي بومدين م.ج نهارا 

45 

  4.80  /5.60  46 محطة خلف المحكمة خلف المحكمة   27.80 

  
5  /5  16.90 

  
 أمام مسجد طريق فاس طريق فاس

47 

     

 محطة الخاينة أمام مسجد إمام مالك الخاينة  ليال 53 4.80  
48 



 

 

 املناقشـــــــة: 

" بين الحديقتين  لكون تلك املنطقة  31، فطلب حذف املحطة في البداية تدخل السيد الرئيس -

ضمن ساحة باب املقام. فالهدف من هذه العملية هو الحد تعتبر من بين األجزاء التي ستخضع للتهيئة 

من االستغالل العشوائي ملحطات الوقوف وهي تدخل في إطار املساعي املبذولة من طرف املجلس 

 إليجاد حل للوضعية التي توجد عليها محطات الوقوف لتنمية مداخيل الجماعة.

أن مساحة الطوار ال تتعدى نصف ميتر  إلى فأشار ، بعد ذلك تدخل السيد عبد الكريم البزيوي  -

باملقطع الطرقي املقابل ملستشفى محمد الخامس و بالتالي فيجب أن يمنع الوقوف بهذا املقطع الطرقي 

 نظرا لضيق الطريق و لفسح املجال أمام الولوج السلس إلى املستشفى.

كاال عند نقل املريض إلى أن تلك املنطقة تطرح إش، فأشار  بعده تدخل السيد رضوان الفرودي -

 على متن السيارة فيجب فسح املجال أمام هذه السيارات الستعمال محطة الوقوف.

، فأفاد أننا بصدد مناقشة محطات الوقوف وليس منع الوقوف، بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

 واملحطة املعنية هي تلك املوجودة بشارع املسيرة الخضراء أمام مقهى قدماء املحاربين.

: أن تلك املحطة مستغلة حاليا بشكل عشوائي ومؤدى بعده تدخل السيد عبد الحي ونزار، فقال -

عنها، سيكون ممنوع الوقوف من جهة اليمين مع ترك مساحة لوقوف سيارات اإلسعاف ومساحة 

 لولوجها وخروجها من املستشفى بسالسة.

 10الوقوف بمقطع طرقي تبلغ مساحته ، فأشار إلى منع بعده تدخل السيد عبد الكريم البزيوي  -

 أمتار بكل املدارات لتكون هناك انسيابية في السير و الجوالن.

: أالحظ بهذه الالئحة أن بعض محطات الوقوف أشير إلى أن بعد ذلك تدخل السيد الرئيس،فقال -

أمتار، تبلغ ثالثة  لطريقلعرض كفيجب إصالح هذه الوضعية ألن أقل مساحة  .عرضها هو متر واحد

وبعد ذلك أشار إلى ضرورة إدراج الئحة محطات الوقوف بدفتر التحمالت املشار إليها بالنقطة 

الحادية عشر املوالية و املتعلقة بتعديل مشروع دفتر التحمالت املتعلق بكراء محطات وقوف 

ئمة السيارات و الشاحنات و الدراجات بمدينة صفرو مع إصدار قرار السير و الجوالن يحدد قا

 محطات الوقوف ، وكلما طرأ عليها أي جديد غير مناسب يمكننا تدارك ذلك خالل دورات أخرى.



 

 

   2019 فبراير 19بتاريخ  279مقرر رقم  

  2019لشهر فبرايرإن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية  

  (.2019فبراير  19بتاريخ املنعقدة ) الجلسة الثالثة  
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بمشروع قرار تنظيمي للسير و الجوالن يتعلق بتحديد قائمة محطات 

 وقوف السيارات و الشاحنات و الدراجات بمدينة صفرو .
 

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

  13: اء الحاضرين أثناء عملية التصويت  عدد األعض -

 13:                 13عبر عن                                : عدد األصوات امل -

 12:      12:                                                عدد األعضاء املوافقين -
 

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 إلهام شريقي -3

 أحمد احمد الشريف - 4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 عبد الحي ونزار -7

 الولي العدلوني -8

 عبد الحق شاكر العلوي  -9

 عبد اللطيف بوشارب -10

 رضوان الفرودي -11

 محمد ليكاتي -12

افضين: ال  -  أحــــــــــــــــــدعدد األعضاء الر
 

 واحد، وهو:عدد األعضاء املمتنعين:  -



 

 

 عبد الكريم البزيوي  -1

  يقرر ما يلي:

خالل جلسته  2019العادية لشهر فبراير وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته 

بأغلبية أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على  2019فبراير  19الثالثة املنعقدة بتاريخ 

السيارات و الشاحنات و مشروع قرار تنظيمي للسير و الجوالن يتعلق بتحديد قائمة محطات وقوف 

دة في العرض و التعديالت التي تم إقرارها خالل طبقا للمعطيات الوار  الدراجات بمدينة صفرو 

 املناقشة.

 

 :الكاتب        :الرئيس

 

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  دفتر التحمالت املتعلق بكراء مشروع تعديل الدراسة والتصويت على : الحادية عشرالنقطة

 الدراجات بمدينة صفرو محطات وقوف السيارات و الشاحنات و 

قطة مرتبطة بالن فإن هذه النقطة  اإلشارة : كما سبقت في البداية تدخل السيد الرئيس، فقال  -

وبالتالي فإن الالئحة املعروضة على التصويت في إطار هذه النقطة هي التي سبق للمجلس العاشرة 

 املتفق عليها على الشكل التالي: مع التعديالت 10املصادقة عليها ضمن النقطة السابقة أي النقطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 صفرو..................            المملكة المغربية                                                                                                             
  خليةوزارة الدا

                               عمالة اقليم صفرو 
       جماعة صفرو 

 الئحة مواقف السيارات و الشاحنات و الدراجات النار
 . والعادية ، المقترحة من طرف اللجنة اإلدارية المختلطة

 بتاريخ....................لالستغالل المؤقت للملك العمومي 

 مالحظات

 فترة االستغالل أبعاد المحطة

 اسم المحطة موقع المحطة
الرقم 

 المساحة التسلسلي
(2)م  

 العرض
(2)م  

 الطول
(2)م  

 ليال
 من الساعة

 ليال الى 08

صباحا 06  

 نهارا
 من الساعة

ليال 8صباحا الى  06  

 

  ليال 24 7 168 شمال المسجد

اسماعيلقرب مسجد م     24 7 168 جنوب المسجد 1 محطة موالي إسماعيل 

   24 7 168 شرق المسجد

 340 5 85 
 محطة ساحة مساي الجهة الشمالية لساحة مساي  ليال

2 

  340 5 85 

 يمينا
 محطة  أمام مسجد بوسهل بجانب الطريق بشارع المجاطي  ليال 82 1 82

3 

 يسارا 

  ليال 26.5 7.70 204.05 
 شارع الحسن الثاني أمام محل غسل السيارات

 العسري
يمحطة الرفايف شارع الحسن الثان  

4 

 

العجزة أمام دار  ليال    التأكد من الملك  محطة قرب دار العجزة 
5 

 

 42 5 210 شمال الحديقة

 محطة سيدي بومدين ساحة سيدي بومدين قرب المسجد نهارا ليال
6 

 
الحديقةجنوب   193.5 4.50 43 

 18 4.50 81 شرق الحديقة

  ليال 25 5 125 
 قرب الطريق الرئيسية

 طريق المنزل
 7 محطة  تجزئة لال موالتي

 8 محطة طريق المنزل قرب وكالة التامين سهام نهارا ليال 75 3 225 



 

 

 9 محطة طريق المنزل قرب مقهى فلورونس  ليال 33 3 99 

امحطة خلف مستوصف الشهيد باه تجزئة السالم  ليال 45 4.20 189   10 

 

  4.50/5  11 محطة قرب مسجد السالوي قرب مسجد السالوي  ليال 30.60 

20+50+17.60 تجاري وفا بنك  
بنكقرب تجاري وفا   ليال  12 محطة شارع محمد يخلف 

11.70+8.60+18.60+50 البنك الشعبي  

 152.5 5 30.50 

داوكنيديفيمحطة تجزئة ا داخل التجزئة قرب المحول الكهربائي  ليال  13 
 57.5 5 11.50 

 100 4 25 

 51.75 4.50 11.50 

 14 محطة تجزئة بئر انزران داخل التجزئة قرب المحول الكهربائي  ليال 23 20 460 

  5.40/5  15 محطة جنان السكوري امام صيدلية بنصفار  ليال 37.80 

  5/4  16 قرب مدرسة اللوز مدرسة اللوز  ليال 42.40 

 17 محطة قرب مستوصف اللوز سابقا خلف مستوصف اللوز  ليال   88.60 

 18 محطة تجزئة الرشاد أمام مقر اتحاد المغربي للشغل  ليال    

 19 محطة قرب حمام الرشاد أمام حمام الرشاد  ليال   67.50 

الرشادأمام مسجد   ليال      20 محطة قرب مسجد الرشاد 

 21 محطة مسجد بالل تجزئة حب الملوك  ليال    

 22 محطة قرب حمام الصفاء بنصفار  ليال    

 23 محطة الزرقطوني أمام صيدلية خليل الشعبة بنصفار  ليال 22 4.50 99 

  4.50/5  24 محطة قرب مسجد اللوز سابقا قرب مسجد اللوز سابقا  ليال 30.60 

 
 2.30  /2.30  33.50 

 25 محطة قرب مدرسة االنبعاث امام مدرسة االنبعاث ستي مسعودة  ليال
 2.80  /2.50  29 

  19   /8.50  26 محطة حي امهيرز حي امهيرز قرب المسجد  ليال 23.50 



 

 

  6.5 /6.50 سة واد الذهبرأمام مد  ليال 42   27 محطة واد الذهب 

 
 4.70 /4.70  14 

 29.50 4  28 محطة البيطا إقامة البيطا  ليال

 4.20 32 

  24.50 
26.50  /

24.50 
 محطة أمام مقهى العبادي ستي مسعودة  ليال

29 

 

  67.20 10.50-7  30 محطة أمام باشوية صفرو أمام باشوية صفرو  ليال 

13 محطة باب المقام باب المقام نهارا    175.30   

 32 محطة المحكمة أمام المحكمة نهارا  4-6 49  

المغرب تأمام اتصاال نهارا  114.50 1 114.50   33 محطة  شارع المسيرة الخضراء 

بنكشارع محمد الخامس أمام التجاري وفاء  نهارا  84.90 1 84.90   34 محطة شارع محمد الخامس 

العامةشارع محمد الخامس أمام الخزينة  نهارا  104.30 1 104.30   35 محطة  شارع محمد الخامس 

 36 محطة شارع لحسن اليوسي زنقة ابن الخطيب شارع ايت يوسي نهارا  26.60 1 26.60 

 37 محطة شارع المسيرة الخضراء يسارا شارع المسيرة الخضراء نهارا  30 1 30 

 نهارا  43.20 1 43.20 
شارع المسيرة الخضراء أمام مقهى قدماء 

 المحاربين
 محطة شارع المسيرة الخضراء

38 

 39 محطة شارع المسيرة أمام السجن المحلي السالوي نهارا  65.90 1 65.90 

  1 
يمينا 50  

شماال 50  
رية الفالحةيشارع محمد الخامس أمام قرب مد    محطة شارع محمد الخامس 

40 

الكريم الخطابيمحطة قرب مدرسة عبد  قرب مدرسة عبد الكريم الخطابي نهارا  77.60 1    
41 

 42 محطة شارع الزرقطوني أمام المحافظة العقارية نهارا  16.50 1 16.50 

 
79 
79 

 
يمينا 79  

شماال 79  
 محطة  شارع محمد الخامس أمام تجزئة المغرب العربي نهارا 

43 

 44 محطة سيدي بومدين أمام إعدادية  سيدي بومدين م.ج نهارا  20.50 1 20.50 



 

 

12.30 +12.30  

  4.80  /5.60  45 محطة خلف المحكمة خلف المحكمة   27.80 

  
5  /5  16.90 

  
 أمام مسجد طريق فاس طريق فاس

46 

     

 محطة الخاينة أمام مسجد إمام مالك الخاينة  ليال 53 4.80  
47 

الرئيس 



 

 

 2019 فبراير 19بتاريخ  280مقرر رقم 

لشهر إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية 

  (.2019فبراير  19املنعقدة بتاريخ ) الجلسة الثالثة   2019فبراير
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

دفتر التحمالت املتعلق بكراء محطات وقوف مشروع تعديل للنقطة املتعلقة بوبعد دراسته 

 السيارات والشاحنات والدراجات بمدينة صفرو.

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

  13:  عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 13:     عبر عنهاعدد األصوات امل -

 13:      عدد األعضاء املوافقين -
 

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 إلهام شريقي -3

 أحمد احمد الشريف - 4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 ملياء العزيزي  -6

 عبد الحي ونزار -7

 الولي العدلوني -8

 عبد الحق شاكر العلوي  -9

 عبد اللطيف بوشارب -10

 البزيوي عبد الكريم  -11

 رضوان الفرودي -12

 محمد ليكاتي -13

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 



 

 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ

 

 يقرر ما يلي:
 

) خالل  2019املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير إن  

 .( 2019فبراير  19جلسته الثالثة املنعقدة بتاريخ 

 2019يناير  17بتاريخ  235وبناء على املالحظات الواردة في رسالة السيد عامل إقليم صفرو عدد  -

مشروع دفتر  التحمالت عملية التصويت على تعديل بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء قد وافق 

املتعلق بكراء محطات وقوف السيارات و الشاحنات و الدراجات بمدينة صفرو وذلك بالتنصيص 

في الفصل الثالث منه على الئحة املحطات التي شملتها عملية الكراء الواردة في القرار الجماعي 

 .2019ير فبرا 19بتاريخ  279موضوع مقرر املجلس عدد 

 

 :الكاتب          : الرئيس     

 

 

 أحمد أحمد الشريف        جمال الفاللي

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربيــــــــــة
  وزارة الداخليـــــــــــة 

 عمالة إقليم صفـــــــرو
 جماعة صفـــــــــــرو

      =  /  = 
 

 محضــــــــــــــــــر

 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 2019 فبراير شهر ل العادية تهاملجتمع في إطار دور 

  " الرابعةالجلسة _ " 2019 فبراير  21 الخميسيوم 

 الخميسوذلك يوم  2019عقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو دورته العادية لشهر فبراير    

برئاسة السيد " على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بالجماعة  2019 فبراير 21

عبد الرحيم سلهاجي "  ، وبحضور السيد "ملدينة صفرو  رئيس املجلس الجماعي" جمال الفاللي

كما حضرها  قائد بامللحقة اإلدارية بنصفار ،يونس عطى هللا"  باشا مدينة صفرو و السيد "

 :السادةبصفة استشارية 

 : مدير املصالح بالجماعة.    خالــــــد كــادي   -

 : رئيس قسم الشؤون اإلدارية و املالية و القانونية.  محمد بنشقرون -

 : رئيسة مصلحة املوارد املالية.  مليكة ناضري  -
 

 35:  العدد القانوني الذي يتكون منه املجلس -

 35:    عدد األعضاء املزاولين مهامهم  -

 23:     عدد األعضاء الحاضرين -
 

 وهم الســـادة  :

 : رئيس املجلس الجماعي   جمال الفاللي -1

 : النائب األول للرئيس  عبد السالم بوهدون  -2

 : النائب الثاني للرئيس   محمد الداس ي -3



 

 

 : النائب الثالث للرئيس  نور الدين ملزابي             -4

 س: النائب الخامس للرئي   أمين أحمد كمال -5

 : النائبة السادسة للرئيس   إلهام شريقي -6

 : كاتب املجلس أحمد أحمد الشريف         -7

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية  املصطفى علوي محرز        -8

 و البرمجة 

 : نائبــــــــــــــــه    بدر أحمري  -9

 : رئيسة اللجنة الدائمة املكلفة باملرافق العمومية و    ملياء العزيزي  -10

 الخدمات.

 رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشريةة : نائبـــــ   فوزية أحصاد -11

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و                                    حي ونزارعبد ال -12

 البيئة  وتنظيم  السير و الجوالن.                                                                  

 : نائبــــــــــــــــــــــــه.   كريم شفيق -13

 : مستشــــــــار   الولي العدلوني -14

 : مستشــــــــار  عبد الحق شاكر العلوي  -15

 مستشــــــــــــــار:    عبد هللا كراكي -16

 : مستشــــــــار  عبد اللطيف بوشارب -17

 : مستشــــــــار  القشابي عبد الناصر -18

 : مستشــــــــار   زكرياء ونزار -19

 : مستشــــــــار  البزيوي عبد الكريم -20

 : مستشــــــــار   رضوان الفرودي -21

 : مستشــــــــار   محمد ليكاتي -22

  : مستشــــــــار   ؤاد بوشامةف -23
 

 وهم السادة: 12خالل الجلسة، عدد األعضاء املتغيبين  -

 امحمد الحيوني  -1

 فاطمة الواحي -2

 كريمة اسماعيلي علوي  -3

 محمد العمراني -4



 

 

 عبد العزيز التقي العلوي  -5

 سعاد لغماري  -6

 امحمد ازملاض -7

 حسان حيضر -8

 مينة مزاورو -9

 عبد اللطيفمعزوز  -10

 اليماني عبد السالم -11

 نبيل عبد العالي -12

 

افتتح السيد جمال الفاللي، رئيس املجلس الجماعي ملدينة صفرو الجلسة الرابعة من الدورة 

حيث أشار إلى أن هناك مجموعة  2019فبراير  21املنعقدة يوم الخميس  2019العادية لشهر فبراير 

السابقة باإلضافة إلى نقط تمت إضافتها إلى جدول أعمال هذه الدورة، من النقط مؤجلة عن الجلسات 

وأشار إلى أن بعض النقط لم تجهز بعد، وبالتالي ستؤجل إلى دورة مقبلة. كما اقترح السيد الرئيس 

، ولذلك 2019فبراير  25مناقشة تقرير املفتشية العامة لإلدارة الترابية خالل جلسة يوم اإلثنين املقبل 

 ل خالل هذه الجلسة تصفية النقط الجاهزة.سنحاو 

 وبعد ذلك ذكر بجدول أعمال هذه الجلسة حسب ترتيب النقط بجدول األعمال التالية:

 .الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق باحتالل امللك العمومي الجماعي 

 إلطار مع جامعة األخوين بإيفران.الدراسة و التصويت على تعديل و تتميم مشروع االتفاقية ا 

  الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق بتفعيل بعض مكونات

 البرنامج الثقافي للجماعة.

  الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق بتمويل و تفعيل خطة

 التواصل الخاصة بالجماعة.

  و التصويت على مشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق باستكمال الرقمنة الدراسة

 باإلدارة الجماعية و تحديث اإلدارة.



 

 

  الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املحدد ملبلغ الرسوم و الضرائب و

 الوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.

 ألغيت(. 2019ويل اعتمادات بالجزء األول والثاني من ميزانية الدراسة و التصويت على تح ( 

 .)مناقشة وضعية قطاع التعمير بمدينة صفرو )أجلت 

  ( الدراســـــة و التصويــــــــــت علــــــــــى مشروع تعديلــــــــــي للقـــــرار الجماعي املتعلق بضابطة البناء الجماعية

 أجلت إلى دورة الحقة(  .

 راسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس وعمالة الد

 إقليم صفرو تتعلق بتنفيذ مشاريع باملجال العتيق )أجلت إلى دورة الحقة(.

 .)الدراسة و التصويت على تعديل اتفاقيات شراكة مع شركة العمران )أجلت إلى دورة الحقة 

  على مشروع اتفاقية شراكة مع شركة العمران تتعلق بتأهيل و تجهيز امللعب الدراسة و التصويت

 البلدي ) أجلت إلى دورة الحقة(.

  الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع تعاونية نادي املعرفة في إطار املبادرة الوطنية

 للتنمية البشرية ) أجلت لعدم توفر االتفاقية(.

 تخصيص االعتمادات امللغاة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  الدراسة و التصويت على

كمساهمة للجماعة في تمويل مشروع تعاونية نادي املعرفة ) هذه النقطة تمت إضافتها إلى جدول 

 األعمال(.

  الدراسة و التصويت على مشاريع قرارات للتخلي من أجل فتح طرق عمومية منصوص عليها في

 )أجلت إلى دورة الحقة(. تصميم التهيئة

 .الدراسة و التصويت على مشاريع تخصيص عقارات جماعية 

 .)الدراسة و التصويت على استخراج عقاري من امللك الجماعي العام ) أجلت إلى دورة الحقة 

 .)الدراسة و التصويت على معاوضة عقارية )أجلت إلى دورة الحقة 

  ( الدراسة و التصويت على اقتناءات عقارية.)أجلت إلى دورة الحقة 

 .)عرض حول حصيلة تدبير الجماعة ) أجلت إلى دورة الحقة 

  أجلت إلى دورة الحقة(. 2021-2016تقديم و مناقشة تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة ( 



 

 

  الدراسة و التصويت على تعديل اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية للتربية و التكوين بمدينة

 هذه النقطة أضيفت إلى جدول األعمال(.صفرو ) 

  تتمة النقطة الثانية املتعلقة بالدراسة و التصويت على برمجة فائض امليزانية برسم السنة املالية

2018. 

 .عرض حول تفعيل الهيكلة الجديدة للمصالح اإلدارية الجماعية 

 وبعد ذلك شرع املجلس في مناقشة النقط املدرجة بهذه الجلسة.      
 

 

 

 

 

 

 الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق باحتالل : النقطة الثانية عشر

 امللك العمومي الجماعي:

  ــــرر  : عبد الحي ونزار،  املقــــــــــــــــ

رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و البيئة و تنظيم  

 السير و الجوالن.

  الرئيس،السيد 

 ،السيد الباشا 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 :الحضور الكريم 

 ـــــــــــرض  :  العـــــــــــــــ

املكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة و تنظيم السير و الجوالن اجتماعا يومه  عقدت اللجنة الدائمة

ال هذه الدورة العادية لشهر فبراير ملدارسة هذه النقطة املدرجة بجدول أعم 2019فبراير  15الجمعة

نونبر  04بتاريخ  391و املتعلقة بالدراسة و التصويت على مشروع تعديل القرار الجماعي رقم  2019

 املتعلق بتنظيم استغالل امللك العمومي املجاور للمحالت التجارية و الحرفية و الخدماتية . 2010

 وبعد املناقشة، اقترحت التعديالت التالية:



 

 

توسيع دائرة االحتالالت لتشمل جميع أنواع استغالل امللك الجماعي العام ألغراض تجارية أو مهنية أو  -

 صناعية.

 التقليص من عدد أعضاء اللجنة املكلفة بمراقبة األمالك الجماعية العامة. -

ناعية أو مهنية تحديد املساحة املسموح استغاللها من امللك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو ص -

من طرف املصلحة املعنية بالترخيص، وذلك حسب خصوصيات كل شارع، وحسب عرض الرصيف 

 املحاذي للمحل، وحسب نوع االستغالل.

 .وملجلسكم املوقر واسع النظر          

 

 

  

 

 

  
 

 

 

رئيس اللجنة الدائمة وبعد االنتهاء من تالوة تقرير اللجنة طلب السيد الرئيس من السيد عبد الحي ونزار، 

تالوة مقتضيات القرار الجماعي املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و البيئة و تنظيم السير و الجوالن 

 :الجديد املتعلق باحتالل امللك العمومي الجماعي، والذي جاء وفقا للصيغة التالية
 

                                                                    اململـكـــــة املغـربـيــــة      

 وزارة الـداخـلـيـــــــــــة      

 مكناس -والية جهة فاس

  عمالـة إقـليـم صـفـــرو         

 جماعـــــة صفـــــــرو            
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 .............. قرار رقم:

 ريخ: .................بتا

 بتنظيم استغالل امللك العاميتعلق 

 الجماعي املؤقت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فبراير مشروع

 
 

         اململـكـــــة املغـربـيــــة  

 وزارة الـداخـلـيـــــــــــة     

 مكناس -والية جهة فاس

  عمالـة إقـليـم صـفـــرو         

 جماعـــــة صفـــــــرو           
 

 

 

 

 

 الجماعي ملدينة صفرو، املجلسإن السيد رئيس 

( بتنفيذ 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85بمقتضـى الظهيـر الشريف رقـم  -

 املتعلق بالجماعات. 113.14القانون التنظيمي رقم 

يتعلق بتنظيم ...................... بتاريخ: رقم:.........قرار 

 املؤقت استغالل امللك العام الجماعي



 

 

، واملتعلق بمنح بعض 1949نونبر  14موافق  1369محرم  22بناء على الظهير الشريف املؤرخ ب  -

 شغال امللك العمومي البلدي،إالرخص في 

( بسن نظام 2017نوفمبر  23) 1439ربيع األول  4الصادر في  2-17-451بمقتض ى املرسوم رقم  -

 حلية ومؤسسات التعاون بين الجماعات.للمحاسبة العمومية للجماعات امل

بصفة انتقالية  30.89 القانون  أحكامي يقض ي بمواصلة تطبيق ذال 39.07بناء على القانون رقم  -

 9و  8و  5و  4بواب خاصة األ واألتاوى قتضيات املتعلقة بالرسوم والحقوق واملساهمات املفيما يخص 

 .الثاني من هذا القانون  الكتابمن  34و 33و 32و 15 14و 13 12و 11و  10 و

 . 2007نونبر  30بتارخ  1.07.195الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم  47.06بناء على القانون  -

( بتغيير و تتميم 2002مارس  5) 1422ذي الحجة  20الصادر في  2.02.138بناء على املرسوم رقم  -

( لتحديد طرق تدبير شؤون امللك 1921 دجنبر 13) 1340القرار الصادر في فاتح جمادى األولى 

 البلدي.

املتعلق بتحديد قائمة املخالفات  2017ماي  19بتاريخ  431بناء على القرار التنظيمي الجماعي رقم  -

 والعقوبات الزجرية املطبقة على مخالفي القرارات الجماعية في ميدان الشرطة اإلدارية.

د مبلغ الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة يحداملتعلق بتو  بناء على القرار الجبائي املعمول به -

 صفرو . لفائدة ميزانية جماعة
الجلسة ) 2019ورته العادية لشهر فبراير بناء على مداوالت املجلــــــس الجماعــــــي ملدينة صفرو في د -

 .2019فبراير  21بتاريخ  ( املنعقدةالرابعة



 

 

 يقرر ما يلي:

  الفصل األول: 

العقارات التي تملكها الجماعة  باألمالك الجماعية العامة موضوع هذا القرار كليقصد 

ليشمل املخصصة بكيفية صريحة الستعمال العموم أو لتسيير مرفق جماعي و تتعدد أصنافه و 

املساحات الخضراء..... وجميع التجهيزات املوصوفة واألزقة والشوارع والساحات و  األرصفةالطرقات و 

 بالعمومية.
 

 الفصل الثاني: 
 

ال يمكن الترخيص بشغل امللك الجماعي العام مؤقتا إال بعد تقديم طلب موجه إلى السيد رئيس 

املجلس الجماعي مصحوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخاص الذاتيين والسجل التجاري 

نوعية االستغالل  بالنسبة للشركات والقانون األساس ي بالنسبة للجمعيات والتعاونيات مع تحديد

 وكذا أداء الرسوم املترتبة عن ذلك في حالة الترخيص.
 

 الفصل الثالث: 
 

الترخيص باستغالل امللك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية  يمكن

بعد دراسة الطلب من طرف اللجنة  املحاذي للمقاهي واملطاعم وباقي املحالت، أو ألغراض أخرى وذلك

املختصة، و تحديد املساحة املسموح باستغاللها حسب خصوصية كل شارع وحسب عرض الرصيف 

 :عرض املحل التجاري أو الصناعي أو املنهي وفقا ملا يليو حسب املحاذي للمحل 
 

رونق مع ملحل أن يتالءم تزيين واجهة اب. في حالة إقامة الرواق أو السياج أمام املحل، يجب 

 جمالية الشارع.و 

 ج. بالنسبة ألماكن الوقوف الخاصة يجب التنسيق مع املصالح املختصة بالسير و الجوالن.

 الفصل الرابع: 

تعتبر رخصة شغل امللك العام الجماعي رخصة مؤقتة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 

تلك ، ويمكن سحبها دون تعويض كلما تماطل املنتفع بها عن أداء عنهاتسليمها وأداء الرسوم املرتبة 

الرسوم أو قام بخرق شروط الترخيص أو اقتضت املصلحة العامة ذلك، وال يمكن لصاحبها أن 

يطالب بتعويض كيفما كان نوعه، وعليه إرجاعها إلى املصلحة التي سلمته إياها في حالة االستغناء 

 ة شخصية وال يسمح بتفويتها إلى الغير على وجه اإلطالق.عنها، كذلك تعتبر هذه الرخص
 

 الفصل الخامس: 



 

 

من الظهير الشريف الصادر  12يتابع املخالف وفقا للمادة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار 

( بشأن شغل امللك العمومي مؤقتا كما تم تتميمه وتغييره بعد 1918نونبر  30) 1337صفر  24في 

خالف وفي هذه الحالة تفرض عليه غرامة تساوي ثالثة أضعاف الرسم العادي توجيه إنذار للم

املفروض على التراخيص القانونية وذلك طيلة مدة االستغالل كيفما كانت وتحرر في هذا الشأن 

 محاضر تصدر على إثرها أوامر بالتحصيل من طرف شساعة املداخيل.

 :الفصل السادس 

ترخيص كما كل املعروضات بامللك الجماعي دون  الجماعي وتوضع باملحجز عند االقتضاءتحجز 

التي لم يتخذ أصحابها االحتياطات  املركباتالسيارات التي تغسل بالشوارع العامة وكذا يتم ضبط 

 لشأن.االالزمة ملنع تناثر حمولتها وتحرر محاضر في هذا 
 

 :الفصل السابع 

القانون و مقتضيات هذا القرار إلى لجنة يعهد باتخاذ اإلجراءات الالزمة للسهر على تطبيق 

 يرأسها رئيس املجلس الجماعي ملدينة صفرو وعضوية كل من:

 ،ممثل عن السلطة املحلية -

 ، الجماعيممثل القسم املكلف بتدبير امللك العام  -

 ،مصلحة املوارد املاليةممثل  -

 فرقة املراقبين.  -

 :الفصل الثامن 

تباشر اللجنة مهامها في إطار برنامج معد مسبقا يحدد املناطق املستهدفة ويعرض على السيد 

، كما يمكنها مباشرة أعمالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتعد بقصد املوافقةرئيس املجلس الجماعي 

 محاضر بكل تدخالتها.
 

 :الفصل التاسع 

للمؤسسات االجتماعية و الخيرية باملدينة مقابل إن املواد املحجوزة والقابلة للتلف توجه مباشرة 

 وصل.

ويشار إلى اسم مالكه وعنوانه  الجماعيكل حجز تقوم به اللجنة يقيد بدقة قبل إيداعه باملستودع  -

 باملحضر املعد لذلك بدقة.

املترتب عن  الواجبات بعد توقيع املحضر يسلم نظير منه إلى شسيع املداخيل قصد استخالص -

 .الحجز

لها ويحق  للجماعةملكا  القانوني للحجزجل األ تصبح املحجوزات التي لم يسترجعها أصحابها داخل  -

 التصرف فيها بالبيع العلني وفق املنصوص عليه قانونا.



 

 

 

 :الفصل العاشر 

يسهر ممثل القسم املكلف بتدبير امللك الجماعي على تحرير املحاضر وكافة املراسالت التي تخص 

 ها بقرارات رئيس الجماعة.اللجنة وإبالغ

 
 

  عشر الحاديالفصل: 

توجه نسخ من املحاضر إلى السيد وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بصفرو في حال تعرض أعضاء 

 اللجنة ألي مضايقات أثناء أداء مهامهم.
 

 

  عشر الثانيالفصل: 

 ينشر محتوى هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
 

  الثالث عشرالفصل: 

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس املجلس الجماعي والسلطة املحلية واملصالح الجماعية 

 املختصة.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 املناقشــــــــة: 

 

، فأشار إلى أن صيغة القرار قد تغيرت بصفة جذرية، وهذا العمل في البداية تدخل السيد الرئيس -

رئيسة املصلحة املعنية مستأنسة في ذلك بقرارات جبائية تعمل بها جماعات أخرى، وهذا أنجز من طرف 

من أجل معالجة طلبات املواطنين التي تتوصل بها الجماعة ذات االرتباط بهذا املوضوع. وقد برزت حاالت 

ريق املنزل. كثيرة ملحالت يفوق عرض الرصيف املحاذي لها األربعة أمتار، وهذه الحاالت توجد بمنطقة ط

وبالتالي فقد كان البد من مالءمة القرار الجبائي مع مستجدات الواقع. ومن خالل مناقشة هذا املوضوع 

برزت خصوصيات كل شارع، وفي هذا االتجاه فتح الباب أمام اللجنة لتحديد املساحة املسموح 

مهنية والتي بإمكانها أن تقرر في باستغاللها من امللك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو 

 املوضوع وذلك حسب خصوصيات كل شارع، وعرض الرصيف املحاذي للمحل و طبيعة االستغالل.
 

: أعتقد أن هذا القرار ال عالقة بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الكريم البزيوي، حيث قال  -

حيث أصبحنا نالحظ الترخيص باستغالل له بمدينة صفرو ألن الخرقات ال نجدها إال بمدينة صفرو 

األقواس، فمقهى " برصيلو" الذي تم الترخيص له قام بضم األقواس و تسييجها بالزجاج، وهي مكان 

خاص بالراجلين لالحتماء من الشتاء. وقام كذلك بوضع الطواشير والكراس ي من الجهة الورائية ، وفي 

د الخامس ال تتوفر على ترخيص باستغالل الواجهة املقابل، نجد أن املحالت املتواجدة بشارع محم

األمامية، مع العلم أنها تستغل املساحة املحاذية ملحالتها إلى حدود األقواس وهذا في غياب عمليات 

 املراقبة.

 بالنسبة لشارع الحسن اليوس ي، فقد قامت املجالس بتوسعة ذلك الشارع . -
 

تتحدث عنه سبق للمجلس في جلسة سابقة أن تناولها في  : أن مابعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال -

إطار املناقشة التي خصصت للملك العام، أما اآلن فإننا نناقش تعديل القرار الجبائي.فإذا كانت لديك 

 مالحظات في املوضوع يمكنك التقدم بها.
 



 

 

بنايات السكنية ، فأفاد أن املساحات الخضراء التابعة للتتمة تدخل السيد عبد الكريم البزيوي  -

 بشارع لحسن اليوس ي تعتبر ضمن امللك العمومي، ونالحظ منح التراخيص الستغاللها لبناء محالت بها.
 

 ، فأشار أن تصميم التهيئة ملدينة صفرو قد تغير منذ املجالس السابقة.تدخل السيد الرئيس -
 

يتغير و علينا كمجالس أن نحرص أال  : كان من املفروضتتمة تدخل السيد عبد الكريم البزيوي، فقال -

 على ذلك حيث أن ذلك الشارع كان مبرمجا لتشمله عملية تثنية الطريق.
 

أن ينظم  ، فأشار أن القرار التنظيمي الذي نحن بصدده من املفروضبعد ذلك تدخل السيد الرئيس  -

املجاالت التي تحدث عنها األخ عبد الكريم البزيوي، وذلك الوضع فهو يؤرقنا ويؤرق السلطة ويؤرق 

املواطنين. ونحن نحاول في كل مرة تجويد القرار الجبائي في ظل املعطيات و املستجدات التي تطرأ على 

 املشهد العمومي .
 

، حيث أبرز أن الجماعة تفوت عليها مداخيل ديبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد رضوان الفرو   -

مهمة جراء االستغالل العشوائي للملك العام، وفي هذا اإلطار، أطلب تشديد املراقبة على االستغالل 

املفرط للملك العمومي عبر آلية الشرطة اإلدارية. وفي نفس السياق، علينا أن نحرص على تفعيل هذا 

ة استغالل امللك العمومي ويروم أيضا إلى تنمية مداخيل الجماعة، القرار الذي يهدف إلى تنظيم عملي

ولذلك أناشد السيد الرئيس وكذا السلطات املختصة الحرص على تفعيل جيد لهذا القرار وأال تكون 

 هناك محسوبية في تطبيقه حتى ال نسقط في هدر الوقت من خالل عقد دورات املجلس.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2019 فبراير 21بتاريخ  281مقرر رقم 

خالل  2019لشهر فبراير  إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

املتعلقة بمشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق باحتالل امللك العمومي وبعد دراسته للنقطة 

 الجماعي.
 

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

  19:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 19:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  18:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 أحمد احمد الشريف -5

 املصطفى علوي محمدي محرز  -6

 بدر أحمري  -7

 فوزية أحصاد -8

 عبد الحي ونزار -9

 شفيق كريم -10



 

 

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي -13

 عبد اللطيف بوشارب -14

 القشابي عبد الناصر -15

 رضوان الفرودي -16

 محمد ليكاتي -17

 فؤاد بوشامة -18
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، واحد وهو السيد: -

 عبد الكريم البزيوي  -1

 يقرر ما يلي:     

اف   ة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير ــــــــــــي ملدينــــــالجماعس ــــــق املجلــــــو

أعضائه الحاضرين أثناء  بإجماع( 2019فبراير  21) الجلسة الرابعة املنعقدة بتاريخ  2019

وفقا  بمشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق باحتالل امللك العمومي الجماعيعملية التصويت على 

 يغة التالية:للص

 
                                                                    اململـكـــــة املغـربـيــــة      

 وزارة الـداخـلـيـــــــــــة      

 مكناس -والية جهة فاس

  عمالـة إقـليـم صـفـــرو         

 جماعـــــة صفـــــــرو            
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 .............. قرار رقم:

 ريخ: .................بتا

 يتعلق بتنظيم استغالل امللك العام

 الجماعي املؤقت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مشروع

 2019فبراير 
         اململـكـــــة املغـربـيــــة   

 وزارة الـداخـلـيـــــــــــة     

 مكناس -والية جهة فاس

  صـفـــرو عمالـة إقـليـم         

 جماعـــــة صفـــــــرو           
 

 

 

 

 

 الجماعي ملدينة صفرو، املجلسإن السيد رئيس 

( بتنفيذ 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85بمقتضـى الظهيـر الشريف رقـم  -

 املتعلق بالجماعات. 113.14القانون التنظيمي رقم 

، واملتعلق بمنح بعض 1949نونبر  14موافق  1369محرم  22بناء على الظهير الشريف املؤرخ ب  -

 شغال امللك العمومي البلدي،إالرخص في 

( بسن نظام 2017فمبر نو  23) 1439ربيع األول  4الصادر في  2-17-451بمقتض ى املرسوم رقم  -

 للمحاسبة العمومية للجماعات املحلية ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

يتعلق بتنظيم ...................... بتاريخ: قرار رقم:.........

 املؤقت استغالل امللك العام الجماعي



 

 

بصفة انتقالية  30.89 القانون  أحكامي يقض ي بمواصلة تطبيق ذال 39.07بناء على القانون رقم  -

 9و  8 و 5و  4بواب خاصة األ واألتاوى قتضيات املتعلقة بالرسوم والحقوق واملساهمات املفيما يخص 

 .الثاني من هذا القانون  الكتابمن  34و 33و 32و 15 14و 13 12و 11و  10 و

 . 2007نونبر  30بتارخ  1.07.195الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم  47.06بناء على القانون  -

( بتغيير و تتميم 2002مارس  5) 1422ذي الحجة  20الصادر في  2.02.138بناء على املرسوم رقم  -

( لتحديد طرق تدبير شؤون امللك 1921دجنبر  13) 1340القرار الصادر في فاتح جمادى األولى 

 البلدي.

املتعلق بتحديد قائمة املخالفات  2017ماي  19بتاريخ  431بناء على القرار التنظيمي الجماعي رقم  -

 اإلدارية.والعقوبات الزجرية املطبقة على مخالفي القرارات الجماعية في ميدان الشرطة 

د مبلغ الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة يحداملتعلق بتو  بناء على القرار الجبائي املعمول به -

 صفرو . لفائدة ميزانية جماعة
الجلسة ) 2019ورته العادية لشهر فبراير بناء على مداوالت املجلــــــس الجماعــــــي ملدينة صفرو في د -

 .2019فبراير  21بتاريخ  ( املنعقدةالرابعة



 

 

 يقرر ما يلي:

  الفصل األول: 

العقارات التي تملكها الجماعة  يقصد باألمالك الجماعية العامة موضوع هذا القرار كل

ليشمل املخصصة بكيفية صريحة الستعمال العموم أو لتسيير مرفق جماعي و تتعدد أصنافه و 

الخضراء..... وجميع التجهيزات املوصوفة املساحات واألزقة والشوارع والساحات و  األرصفةالطرقات و 

 بالعمومية.
 

 الفصل الثاني: 
 

الترخيص بشغل امللك الجماعي العام مؤقتا إال بعد تقديم طلب موجه إلى السيد رئيس  يمكنال 

املجلس الجماعي مصحوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخاص الذاتيين والسجل التجاري 

بالنسبة للشركات والقانون األساس ي بالنسبة للجمعيات والتعاونيات مع تحديد نوعية االستغالل 

 داء الرسوم املترتبة عن ذلك في حالة الترخيص.وكذا أ
 

 الفصل الثالث: 
 

الترخيص باستغالل امللك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية  يمكن

بعد دراسة الطلب من طرف اللجنة  املحاذي للمقاهي واملطاعم وباقي املحالت، أو ألغراض أخرى وذلك

املختصة، و تحديد املساحة املسموح باستغاللها حسب خصوصية كل شارع وحسب عرض الرصيف 

 :عرض املحل التجاري أو الصناعي أو املنهي وفقا ملا يليو حسب املحاذي للمحل 
 

رونق مع ملحل أن يتالءم تزيين واجهة اب. في حالة إقامة الرواق أو السياج أمام املحل، يجب 

 جمالية الشارع.و 

 ج. بالنسبة ألماكن الوقوف الخاصة يجب التنسيق مع املصالح املختصة بالسير و الجوالن.

 الفصل الرابع: 

تعتبر رخصة شغل امللك العام الجماعي رخصة مؤقتة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 

تلك ، ويمكن سحبها دون تعويض كلما تماطل املنتفع بها عن أداء عنهاتسليمها وأداء الرسوم املرتبة 

الرسوم أو قام بخرق شروط الترخيص أو اقتضت املصلحة العامة ذلك، وال يمكن لصاحبها أن 

يطالب بتعويض كيفما كان نوعه، وعليه إرجاعها إلى املصلحة التي سلمته إياها في حالة االستغناء 

 ة شخصية وال يسمح بتفويتها إلى الغير على وجه اإلطالق.عنها، كذلك تعتبر هذه الرخص

  



 

 

 

 الفصل الخامس: 

من الظهير الشريف الصادر  12يتابع املخالف وفقا للمادة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار 

( بشأن شغل امللك العمومي مؤقتا كما تم تتميمه وتغييره بعد 1918نونبر  30) 1337صفر  24في 

للمخالف وفي هذه الحالة تفرض عليه غرامة تساوي ثالثة أضعاف الرسم العادي توجيه إنذار 

املفروض على التراخيص القانونية وذلك طيلة مدة االستغالل كيفما كانت وتحرر في هذا الشأن 

 محاضر تصدر على إثرها أوامر بالتحصيل من طرف شساعة املداخيل.

 :الفصل السادس 

ترخيص كما كل املعروضات بامللك الجماعي دون  الجماعيحجز وتوضع بامل عند االقتضاءتحجز 

التي لم يتخذ أصحابها االحتياطات  املركباتالسيارات التي تغسل بالشوارع العامة وكذا يتم ضبط 

 لشأن.االالزمة ملنع تناثر حمولتها وتحرر محاضر في هذا 
 

 :الفصل السابع 

القانون و مقتضيات هذا القرار إلى لجنة  يعهد باتخاذ اإلجراءات الالزمة للسهر على تطبيق

 يرأسها رئيس املجلس الجماعي ملدينة صفرو وعضوية كل من:

 ،ممثل عن السلطة املحلية -

 ، الجماعيممثل القسم املكلف بتدبير امللك العام  -

 ،مصلحة املوارد املاليةممثل  -

 فرقة املراقبين.  -
 

 :الفصل الثامن 

تباشر اللجنة مهامها في إطار برنامج معد مسبقا يحدد املناطق املستهدفة ويعرض على السيد 

، كما يمكنها مباشرة أعمالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتعد بقصد املوافقةرئيس املجلس الجماعي 

 محاضر بكل تدخالتها.
 

 :الفصل التاسع 

للمؤسسات االجتماعية و الخيرية باملدينة مقابل إن املواد املحجوزة والقابلة للتلف توجه مباشرة 

 وصل.

ويشار إلى اسم مالكه وعنوانه  الجماعيكل حجز تقوم به اللجنة يقيد بدقة قبل إيداعه باملستودع  -

 باملحضر املعد لذلك بدقة.

املترتب عن  الواجبات بعد توقيع املحضر يسلم نظير منه إلى شسيع املداخيل قصد استخالص -

 .الحجز



 

 

لها ويحق  للجماعةملكا  القانوني للحجزجل األ تصبح املحجوزات التي لم يسترجعها أصحابها داخل  -

 التصرف فيها بالبيع العلني وفق املنصوص عليه قانونا.
 

 :الفصل العاشر 

يسهر ممثل القسم املكلف بتدبير امللك الجماعي على تحرير املحاضر وكافة املراسالت التي تخص 

 ها بقرارات رئيس الجماعة.اللجنة وإبالغ
 

  عشر الحاديالفصل: 

توجه نسخ من املحاضر إلى السيد وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بصفرو في حال تعرض أعضاء 

 اللجنة ألي مضايقات أثناء أداء مهامهم.
 

 

  عشر الثانيالفصل: 

 ينشر محتوى هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
 

  الثالث عشرالفصل: 

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس املجلس الجماعي والسلطة املحلية واملصالح الجماعية 

 املختصة.

 

 :الكاتب                     :الرئيس   

            

        

 أحمد احمد الشريف        جمال الفاللي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 على تعديل و تتميم مشروع االتفاقية اإلطار مع الدراسة و التصويت  :النقطة الثالثة عشر

 جامعة األخوين بإفران:

 فوزية أحصاد، :          املقررة 

 نائبة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية         

 ،السيد الرئيس 

 ،السيد الباشا 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 :الحضور الكريم 

 العــــــــــــــــــرض : 

التأمت اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية يومه االثنين في الساعة الرابعة و النصف زواال 

ملدارسة هذه النقطة املتعلقة بتعديل و تتميم مشروع االتفاقية اإلطار مع جامعة األخوين التي سبق 

قية اإلطار هاته تهدف . وكما هو معلوم فاالتفا2018للمجلس املوقر أن صادق عليها خالل دورة أكتوبر 

باألساس إلى مصاحبة و مواكبة الجماعة في تنزيل آليات و ضوابط الحكامة الجيدة لإلرتقاء بأداء 

مجاالت تدبير الشأن املحلي و الرفع من جودة قطاعات الخدمات الجماعية، وترسيخ املبادئ األساسية 

ظيفته وتأهيل املوارد البشرية و للحكامة باملرفق الجماعي وتحسين صورته و الرفع من مستوى و 

النهوض بكفاءتها املهنية و قدراتها التدبيرية ضمن إطار منظومة برنامج للتكوين املستمر الذي يعتبر 

حلقة جوهرية في مسلسل تحديث اإلدارة املحلية لالرتقاء بأدائها إلى املستوى الذي يمكنها من كسب 

ا االجتماع مناسبة لتعميق النقاش بشأن االتفاقية اإلطار الرهانات و التحديات التنموية. وقد كان هذ

إلثراء و إغناء مضامينها باقتراحات تراها اللجنة ضرورية وأساسية. ولذلك فقد ارتأى أعضاء اللجنة 

 إدخال التعديالت التالية:

 تنظيم مباريات التوظيف و امتحانات الكفاءة املهنية لحساب الجماعة. -

ألف درهم لكون االتفاقية اإلطار في مدلولها ال يشار  200 00,املقدر ب  حذف املبلغ املالي -

 بمقتضياتها إلى املبالغ املالية.



 

 

 وملجلسكم املوقر واسع النظر.

 

أن االتفاقية اإلطار التي بعد االنتهاء من تالوة عرض اللجنة أفاد السيد الرئيس في معرض تدخله 

لم تحظ بالتأشيرة على اعتبار أن االتفاقيات اإلطار ال يجب أن يشار بمقتضياتها إلى أي  نتداول بشأنها

مليون سنتيم( على  20ألف درهم ) 200 مبلغ مالي، وبالتالي حذف االعتماد املالي الذي ورد بها و املقدر ب 

ذا املبلغ باملادة الخامسة. أساس أن املبالغ املالية يشار إليها بمالحق االتفاقية اإلطار، وقد أشير إلى ه

وبالرجوع إلى اقتراحات اللجنة فأنا متفق على إدراج مقترح تنظيم مباريات التوظيف إذا أقدمت عليها 

 الجماعة وكذا مباريات الكفاءة املهنية الخاصة بموظفي وأطر الجماعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

التوظيف ساكنة مدينة صفرو، ، فأكد على أن يستفيد من مباريات تدخل السيد عبد الكريم البزيوي  -

 وأال تفتح في وجه ساكنة مدن أخرى.
 

 في هذا التدخل يخالف املقتضيات الدستورية.: أن ما جاء بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -
 

معة األخوين تقديم حصيلة التعاون مع جا ، فطلببعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي -

في املجاالت التي شملها هذا التعاون لنكون على بينة منها، مع تقديم إيضاحات حول عدم تفعيل الشباك 

 الوحيد.
 

حظيت االتفاقية اإلطار باملصادقة  : أنه في حالة ما إذابعده تدخل السيد فؤاد بوشامة، حيث قال  - 

فمن األولى أن نقوم بدراستها، ونرى بعد ذلك هل فإنها ستقيدنا بخصوص االتفاقيات امللحقة، ولذلك 

مليون  300ستحظى بالقبول أم ال، وهي تتضمن اعتمادات مالية ستدفع لجامعة األخوين تقدر ب 

 سنتيم موزعة على ثالث سنوات، وبالنسبة إلينا فإننا نبارك كل ش يء ال يترتب عنه التزامات مالية.
 

تقييم حصيلة التعاون و الشراكة مع جامعة األخوين فقد ، بخصوص بعد ذلك قال السيد الرئيس  -

تقديم عرض سبق أن تم عرضها كنقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر السابقة، قام ب

 حول حصيلة التعاون و الشراكة مع جامعة األخوين وهو كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 املناقشــــــــــــة: 

بخصوص هذه االتفاقيات فقد عقدت عدة لقاءات ، فأشار إلى أنه الرئيس في البداية تدخل السيد -

مع مصالح العمالة ومع السيد الخازن حيث أثيرت خاللها عملية إعداد بطائق تقنية لكل مشروع. 

وبالفعل فقد قمنا بإعدادها و إلحاقها باالتفاقيات التي توصلتم بها. فاالتفاقيات التي وافيناكم بها في 

األولى لم تكن تتضمن الجدول التلخيص ي للعمليات التي ستعمل جامعة األخوين على إنجازها. وهذا املرة 

ما تم إبرازه بمشروع مكونات البرنامج الثقافي للجماعة الذي فصل في التزامات هذه األخيرة وكذا التزامات 

ثقافي، وفي هذا اإلطار، تمت جامعة األخوين، كما تم التفصيل في الجوانب املتعلقة بفعاليات امللتقى ال

 إضافة فقرة إلى البرنامج الثقافي ويتعلق األمر ب " ربيع الجمعيات".

وبنفس النهج تم التفصيل في مكونات خطة التواصل التي صادق عليها املجلس خالل إحدى الدورات 

 السابقة ومن خالل محاورها سيتم تفعيل بعض الجوانب التي تنبني عليها منها:

 نهجية موحدة إلنتاج وتداول املعلومات املرتبطة بالبرنامج.وضع م -

 إنجاز دليل عمل إعالمي و التواصل لجماعة صفرو . -

 " يعرض ملشاريع الجماعة في كل املناسبات. standتجهيز رواق متنقل "  -

 إنجاز التغطية الالزمة عن البرنامج. -

 دعم برنامج التنمية ومشروع املدينة الذكية.إحداث الجائزة السنوية ألحسن نشاط جمعوي بصفرو ي -

تنظيم لقاءات إعالمية و تدريبية دورية خاصة بممثلي وسائل اإلعالم املحلية و الوطنية بصفرو حول  -

 برنامج تنمية املدينة.

 تنظيم لقاءات إلشراك املواطن الناش ئ وإطالعه على برنامج التنمية ومدلول املدينة الذكية. -

 ئزة السنوية ألحسن عمل إعالمي بصفرو حول برنامج التنمية و مشروع املدينة الذكية.إحداث الجا -

 تنظيم لقاءات إخبارية واستشارية دورية تستهدف هيآت املجتمع املدني. -

تدريب و تقوية قدرات األطر اإلدارية و املنتخبة بالجماعة للتواصل من خالل دورات تكوينية ولقاءات  -

 دراسية.

حظون من خالل هذه االتفاقية الخاصة أن الجماعة ستضطلع بمحور اإلعداد و التحسيس وكما تال 

وبعض املحاور األخرى املرتبطة باإلنجاز . ومن خالل التزامات الجامعة فإن هذه األخيرة ستلتزم بإنجاز 



 

 

املقترحة معظم محاور االتفاقية و عمليات التأطير و التكوين و التنظيم واإلحداث والدفعات املالية 

 ألف  200ألف درهم موزعة على ثالث سنوات أي  600لتفعيل محاور هذه االتفاقية تقدر ب 
. 

ألف درهم موزعة على  600درهم خالل كل سنة، ونفس املبلغ املالي لتفعيل فعاليات البرنامج الثقافي أي 

 ثالث سنوات .

ارة الجماعية و تحديث اإلدارة، فمكوناته أما بالنسبة لالتفاقية الخاصة بمشروع استكمال الرقمنة باإلد

 تتجلى في:

التطبيقات و األنظمة املعلوماتية القديمة املتبقية، وفي هذا اإلطار العمل على تشغيلها ومواكبة  -

موظفي الجماعة حتى يتمكنوا من استعمالها. ويتعلق األمر هنا بالنظام املعلوماتي الخاص باملخزون 

 دنية ووكالة املداخيل، ونظام الشكايات وقطاع التعمير .الجماعي وقطاع الحالة امل

األجندة اإللكترونية، وقد أسميناها بنظام القيادة، فاملطلوب من الجامعة أن تعمل على إحداثه و  -

 تشغيله.

 أيضا، هناك بوابة الخدمات اإللكترونية، تتطلب املواكبة من طرف جامعة األخوين. -

 البشرية.التدبير الذكي للموارد  -

 تدبير دورات واجتماعات املجلس وأجهزته، وهذا حتى ال يكون هناك تأخير في إنجاز محاضر الدورات. -

 تدبير اتفاقيات الشراكة. -

 نظام العنونة -

 رقمنة األرشيف -

 فهذه املحاور الخمسة األخيرة، فجامعة األخوين مطالبة بإعداد نظمها املعلوماتية.

 كاتب األمامية، وتهدف هذه العملية إلى:هناك أيضا تأهيل امل -

تجهيز مكاتب الحالة املدنية ومكاتب تصحيح اإلمضاء بنظام تنظيم الصف) اإلنجاز والتتبع بالنسبة  -

 للجامعة(.

 مكاتب( . 10تجهيز املكاتب األمامية بشاشات العرض ) -

 توحيد الهوية البصرية للمكاتب الجماعية. -

 اصات تجهيزها بالشبكة املعلوماتية.القاعة املتعددة االختص -

 إعداد صالة العرض ) وضع آليات للنقل الصوتي و الصورة وكاميرا املراقبة(. -

 اقتناء آلية التبريد -

 تجهيز املكتبة. -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أن هذه التجهيزات و املعدات اللوجستيكية سيتم توفيرها بتكلفة مالية  وبعد ذلك أفاد السيد الرئيس

مليون سنتيم،  60ليون سنتيم موزعة على ثالث  سنوات، سيتم دفع خالل كل سنة م 180تقدر ب 

وبالنظر إلى االعتمادات املرصودة لتغطية محاور وأهداف االتفاقيات الخاصة مع جامعة األخوين فإذا 

د تحققت الغايات وفق الرؤيا التي تبناها املجلس سنستمر في العمل باالتفاقيات وإذا أظهرت النتائج بع

التقييم عكس ما كنا ننتظره آنذاك يمكننا التوقف عن االستمرار في تنفيذ االتفاقيات. وفي نفس اإلطار 

مليون سنتيم على أن يتم توزيع  150مليون سنتيم عوض  100فمن خالل فعاليات البرمجة رصدنا فقط 

 مليون سنتيم على فقرات أخرى. 50
 

مستائين من التعامل مع جامعة  أن قلت أن املواطنين : سبقثم تدخل السيد محمد ليكاتي، فقال  -

( تطبيقات غير مشغلة، منها قطاع الحالة املدنية و الشباك الوحيد و 05األخوين ملاذا؟ ألن خمسة )

جامعة األخوين ستعمل على تشغيل  األشغال البلدية، وجاء ش يء مهم في تدخلكم السيد الرئيس أن 

املعلوماتية املثبتة وإقامة دورات تكوينية لفائدة موظفي وأطر الجماعة حتى تتمرس وتفعيل هذه األنظمة 

بشكل جيد على استخدام تلك التطبيقات املعلوماتية، وذلك من أجل استفادة ساكنة املدينة من 

خدمات هذه املرافق الجماعية، ومن جهة أخرى فال نريد أن تستحوذ جامعة األخوين على مهرجان حب 

الذي يشرف على االحتفال بمائويته، وبالتالي علينا أن نتفق معها على أن تعمل على توفير الوسائل  امللوك

اللوجستيكية و القيام بإشهار املهرجان و البحث عن مستشهرين جدد نظرا لإلمكانيات التي تتمتع بها في 

ى فعاليات مهرجان حب هذا الجانب على أن تقوم جامعة األخوين بمواكبة أطر املدينة التي تشرف عل

امللوك، وأطلب منكم السيد الرئيس أن يتوفر  لدى املعارضة دفتر للتحمالت حتى تتمكن من تتبع هذه 

 املشاريع الواردة باالتفاقيات الخاصة مع جامعة األخوين.
 

، فأوضح أن التطبيقات القديمة ال يعني أنها غير مشغلة، فجامعة بعد ذلك تدخل السيد الرئيس  -

خوين قامت بعملها وهي مستعدة ملواكبة القطاعات الجماعية بعد تشغيل واستعمال تلك األ 

التطبيقات، ولذلك فاملشكل مرتبط باملوارد البشرية الجماعية. فالتطبيق الخاص بقسم التعمير الذي 

خوين مليون سنتيم ال يعود لجامعة األخوين، وبالفعل كما جاء في تدخلكم فجامعة األ  20كلف الجماعة 

لها إمكانيات لجلب مستشهرين جدد كمنظمة اليونسكو وحسب تحرياتنا فإن هذه املنظمة تدعم 

مليون سنتيم كما تدعم املهرجانات الدولية بمبالغ مالية  100املهرجانات املحلية بمبلغ قد يصل إلى 



 

 

أنها لحد اآلن لم  تفوق هذا املبلغ. وفي هذا السياق، فقد قمنا بعدة محاوالت مع منظمة اليونسكو إال

تثمر شيئا، وهذا ال يعني عدم استمرار مؤسسة كرز في القيام بعملية جلب املستشهرين والقيام بأدوارها 

 املنوطة بها في إطار  مهرجان حب امللوك .

وعود من وزارة الثقافة ، لدينا أيضا دعم من األبناك إال أنها ال ترقى إلى املستوى املطلوب،  لدينا أيضا

د إضافة إلى ذلك أن مداخيل االستشهار املتبقية كفائض مهما كان حجمها يجب أن تصرف في نفس ونري

 البرنامج .
 

:  بالنسبة إلينا ليست لدينا اية مؤاخذة بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، حيث قال -

نا منها لكونها جامعة فئوية، على جامعة األخوين، وهي من الجامعات التي نفتخر بها داخل وطننا، وموقف

 وكل فرد يدبر أموره حسب استطاعته.

لالتفاقية اإلطار، ستربطنا بجامعة األخوين. وهناك أيضا الجامعة األورو متوسطية املتواجدة  بالنسبة -

حاليا بمدينة فاس يمكننا ربط االتصال بها وهي تتوفر على تخصصات ال تتوفر عليها جامعة األخوين ، 

 انية لدخول جامعة األخوين في منافسة مع الجامعة األورو متوسطية.وهي إمك

بالنسبة لالستشهار، نالحظ تواجد ثالث متدخلين في تنظيم املهرجانات وهي: جماعة صفرو، جامعة  -

األخوين و مؤسسة كرز التي تستفيد من عائدات االستشهار وهي من قامت باستخالصها بمناسبة تنظيم 

 .2018مهرجان سنة 

وتساؤلي هو كاآلتي: هل لجامعة األخوين الصفة الستخالص العائدات املالية لالستشهار ، وفي هذا الباب 

نعرف أن الجمعيات هي التي تتمتع بصفة االستخالص، وبالتالي علينا التدقيق في هذه املسألة. 

ة صفرو وكذا في وبخصوص األنشطة التي ستقدمها و تدخالتها فهي مهمة و ستعطي دفعة إعالمية ملدين

جميع املجاالت وأيضا في محور تحديث اإلدارة الجماعية، إنما تجربة استعمال النظام املعلوماتي بقطاع 

" ال تشتغل ولهذا فعلى جامعة األخوين أن  les bornesالحالة املدنية هي مقياس عملها حيث نالحظ أن " 

ع جامعة األخوين إنما أن نحصر مدة تشتغل بكل جدية. وبخصوص االتفاقيات يمكننا اعتمادها م

 سريان العمل باالتفاقية في سنة واحدة فقط وليس ثالث سنوات كما هو مشار باالتفاقية.
 

هو االستفادة من اإلمكانيات املتوفرة لدى جامعة األخوين، إنما  ،  أن املبدأبعده أفاد السيد الرئيس -

كيف سيتم ذلك؟ فعندما تكلمنا عن عملية االستشهار بدورنا أثرنا مسألة هل الجامعة تتوفر على 

الصفة الستخالص العائدات املالية لالستشهار؟ وهذا ما دفعنا إلى عقد اجتماع مع جامعة األخوين 

ومن خالل النقاش تبين أن الجامعة  D.C.Lاإلقليمي وأعضاء من مصالح العمالة بحضور السيد الخازن 

تتوفر على الصفة إنما بعد أن تصدر الجماعة إذنا بذلك، على غرار ما يتم مع مؤسسة كرز وما تم أيضا 

مع الشركات األخرى بمناسبة تنظيم مهرجان حب امللوك خالل السنة املاضية، وما يهمنا هو صرف 

االستشهار في فعاليات البرنامج وليس في أمور أخرى، وأقترح عليكم في هذا الجانب أننا لن نمر  عائدات



 

 

إلى الشروع في العمل باالتفاقية خالل السنة املوالية إال بعد تقييم العمل املنجز خالل السنة التي 

األخوين فوجدنا مضت، وقد قمنا بزيارة إلى جماعة سطات وجماعات أخرى تربطها اتفاقية مع جامعة 

 نتائجها مشرفة ، ولذلك واعتبارا ملا أفرزته النقاشات سنضيف املقتضيين التاليين:

 العائدات املالية لالستشهار تصرف في نفس البرنامج. -

 تقييم سنوي. -
 

: أن العائدات املالية لالستشهار التي بعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد السالم بوهدون، حيث قال -

 مليون سنتيم، وشكرا. 106مؤسسة كرز خالل السنة املاضية إضافة إلى منحة الجهة بلغت  جمعتها
 

مليون سنتيم ضعيفا  100: جامعة األخوين ترى أن  مبلغ بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -

مليون سنتيم موزعة على ثالث سنوات  300بالنسبة إليها، ولهذا وضعنا املشروع بتكلفة مالية تقدر ب 

وذلك حتى يكون برنامج عملها املتعلق بعمليات االستشهار في مستوى املهرجان ومقنعا. وستالحظون من 

ر باالتفاقية إلى دفعات لفائدة جامعة خالل البرمجة و بالتشاور مع الخازن اإلقليمي سوف لن نشي

األخوين وإنما سنشير إلى عبارة  تقديم دفعات لفائدة الجامعة "، وهذا ما سيسمح لنا التعامل مع 

جامعات أخرى، ولإلشارة فخالل هذه الدورة صادق املجلس على اتفاقية شراكة مع جامعة مونديا 

 ات التي تعود بالنفع على الجماعة.بوليس وبذلك يبقى الباب مفتوحا أمام كل املبادر 
 

، فأوضح أن جامعة األخوين ستعمل خالل هذه وبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد نور الدين ملزابي -

السنة على مواكبة الجماعة بمناسبة تنظيم فعاليات مهرجان حب امللوك وامللتقى الثقافي ومهرجان 

كونات البرنامج الثقافي، حيث سيتعذر على الجامعة أهازيج وربيع الجمعيات التي تندرج ضمن إطار م

تنفيذ املشاريع الواردة باالتفاقيات الثالثة التي نحن بصددها خالل هذه السنة نظرا لقصر املدة الزمنية 

التي تفصلنا عن تنظيم هذه الفعاليات الثقافية، إضافة إلى التخوف الذي عبر عنه السيد ليكاتي في 

لى املادة السابعة فحق امللكية تبقى بخصوص جميع املشاريع أو املشروع الثقافي تدخله، فإذا اطلعنا ع

 بالخصوص في ملكية الجماعة، فاالتفاقيات تحدد التزامات وبموجبها يتعين على كل طرف القيام بها.
 

ي املمكنة لك : بعد كل هذه الحيثيات علينا أن نتخذ االحتياطاتبعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -

نوفر كل عوامل النجاح للمهرجان حيث ترى جامعة األخوين أن االستعدادات له يجب أن تبدأ خالل 

، وسيبذلون كل ما في وسعهم لتدارك ما يمكن تداركه خالل تنظيم املهرجان هذه السنة  شهر شتنبر 

بتنظيم ومصاحبة الجماعة حتى يتمكنوا من تكوين فكرة واضحة وفهم جيد لكل الجوانب املرتبطة 

 املهرجان.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  282مقرر رقم 

لشهر فبراير ) الجلسة  املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العاديةإن 

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ  الرابعة 
 

 .بالجماعاتاملتعلق  113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بتعديل و تتميم مشروع االتفاقية اإلطار مع جامعة األخوين 

 بإيفران.
 

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

  16:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 16:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين عدد -  15:      األعضاء املو

 وهم السادة:
 

 جمال الفاللي -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 محمد الداس ي -3

 نور الدين ملزابي -4

 أمين أحمد كمال -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 ملياء العزيزي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11



 

 

 الحق شاكر العلوي عبد  -12

 عبد هللا كراكي -13

 محمد ليكاتي -14

 فؤاد بوشامة -15
 

افضين: واحد، وهو: -  عدد األعضاء الر

 عبد الناصر القشابي -1
 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ

  :يقرر ما يلي

افق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية   2019لشهر فبراير و

( بأغلبية األصوات املعبر عنها على 2019فبراير  21)الجلسة الرابعة املنعقدة بتاريخ 

 :مشروع اتفاقية إطار للتعاون مع جامعة األخوين بإفران في  الصيغة التالية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 ــــــةــــــديباجــــــــــ

 

  139، 136، 31السيما الفصول  2011لسنة أحكام دستور اململكة املغربية بناء علـــى ،

 منه. 140

  07املوافق ل  1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 .املتعلق بالجماعات 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز 

  1414األول ربيع  3صادر في  1.93.227بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  (

 ( بإنشاء جامعة األخوين بإفران.1993سبتمبر  20

  املوافــــق لـ  1434جمادى األولى  08الصادر بتاريخ  349-12-02املرسوم رقم وبناء على

 املتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20

  وتعزيزا آللية الشراكة التعاقدية الرامية إلى تكثيف التعاون وتفعيله مع مختلف

 . في مجاالت التنمية لفاعلين واملتدخلينا

  2021-2016وفي إطار تفعيل مخرجات البرنامج التنموي ملدينة صفرو 



 

 

  الجلسة  2019وبناء على مداوالت املجلس الجماعي خالل دورته العادية لشهر فبراير ،

 .  2019فبراير  21الرابعة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 : تم االتفاق بين

 ممثلة في شخص رئيس املجلس الجماعي.  رو ــــــــــــــــــــجماعة صف -

 ممثلة فــــــــــــــــــــــي شخــــــــــــــــــــــــص رئيســــــــــــــهـــــــــــــا. وجامعة األخوين -

 على ما يلـــــي

 الباب األول: موضوع وأهداف االتفاقية

 االتفاقيـــــــــــــــة: موضوع األولىاملادة

لتعاون والشراكة بين ل هذه االتفاقية الضوابط العامة والعناصر األساسية تحدد

الطرفين بغية تحقيق األهداف املتوخاة لدعم ميادين الحكامة والبحث العلمي 

 والتأهيل والتكوين و التنمية.

 أهداف االتفاقية.: الثانية املادة

 إلــــى:تهدف هذه االتفاقية 



 

 

   تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى جماعة صفرو من خالل تفعيل

 مختلف أنواع التكنولوجيا الحديثة و تطبيقاتها.

   تحقيق برامج الحكامة الترابية والبحث العلمي و التقني واإلداري في جميع

 امليادين التي تحظى باالهتمام املشترك بين الطرفين.

  2021ذكية سنة مدينة قيادة مشروع "صفرو. 

 

 

 

 

 

 

 

 ومحاور التعاون  الباب الثاني: التزامات الطرفين

 التزامات جامعة األخوين:املادة الثالثة

تضطلع بها بما في التي تعبئة كل الوسائل والكفاءات والخبرات بتلتزم جامعة األخوين 

محاور ملواكبة ودعم جماعة صفرو في املستوحاة من األنظمة املتقدمة ذلك تلك 

 التعاون التالية:

 .البرنامج الثقافي للجماعة 

  وآليات الحوار والديموقراطية  الرياض ي والسياحي السنوي البرنامج االجتماعي و

 التشاركية بالجماعة.

 .خطة التواصل الجماعية 

 .تحديث اإلدارة الجماعية 

 الطبيعية والسياحية للمدينة. املؤهالت تثمين واستثمار 



 

 

 للمدينة ومتطلبات التأثيث الحضري تحت  املخطط األخضروتنزيل  إعداد

 شعار"صفرو حديقة املغرب".

 برامج النجاعة الطاقية والتنمية املستدامة وتحديث و عصرنة الشبكات 

 باملدينة.

  ،التكوين املستمر للموارد البشرية الجماعية من أطر إدارية، تقنية و منتخبة

 .ةجتمع املدني املحلــــــــــــيبما في ذلك تكوين وتأطير فعاليات امل

 .تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة املهنية لحساب الجماعة 
 

 التـــــــزامات جماعـــــــة صفرو.: املادة الرابعة

 تتعهد جماعة صفرو بموجب هذه االتفاقية بما يلي:

  والشراكة بين تحديد الحاجيات واملتطلبات املسجلة لديها في مجاالت التعاون

  .الطرفين

 ووضع كل املعطيات واإلحصائيات الالزمة رهن إشارة الجامعة. تحديد 

 

 

 
 

 الباب الثالث: آليات تفعيل االتفاقية

 اتفاقيات خاصة: املادة الخامسة

وحدود تنفيذ التفاصيل اتفاقيات خاصة بكل محور على حدة تحدد بموجب 

 تدخالت كل طرف من األطراف.

 .والتنسيقلجنة التتبع :السادسةاملادة 

التفاصيل والعناصر التقنية واإلدارية  لوضعالطرفين تحدث لجنة مشتركة بين 

، والوسائل البشرية واملادية املخصصة اختلف األنشطة املقرر انجازهملواملالية  

 وتقييمها. هالتنفيذها وإنجاز وتتبع



 

 

وبطلب  اللجنة مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل بدعوة من رئيس املجلس تجتمع

ويتم وضع حصيلة لهذا االجتماع يتضمن بشكل خاص قرارات  من أحد الطرفين

 تم توجيه الحصيلة إلى طرفي االتفاقية.يوتوصيات اللجنة، و 

 عامةالباب الرابع: مقتضيات 

 االتفاقية. تعديل:السابعة املادة

يمكن ألطراف أخرى االنضمام إلى هذه االتفاقية للمساهمة في تفعيل أهدافها كما 

 .في الحالتين بموجب ملحق تعديليوذلك يمكن تعديلها أو توسيع نطاقها 

 سريان العمل باالتفاقية.:الثامنة املادة

يسري العمل بهذه االتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها واستيفائها للشروط القانونية 

طلب فسخ االتفاقية إذا تبين له عدم وفاء أحد  طرفيحق لكل الجاري بها العمل ، و 

ثالثة أشهر على  يبلغكتابي مضمون  بإشعاراملتعاقدين بالتزاماته، على أن يتم ذلك 

 األقل قبل تاريخ الفسخ. 

 

 

 

 

 

 

 .الخالفـــــــاتة ــــــــــــــتسوي: التاسعة املادة

متعلق بتنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية بين الطرفين يعرض إن أي غموض أو إشكال 

 على تحكيم السيد عامل إلقليم صفرو.

 

 الكاتب            : لرئيسا    

 



 

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق : النقطة الرابعة عشر

 البرنامج الثقافي للجماعة:من مكونات  بتنفيذ

 فوزية أحصاد، :        املقررة 

 نائبة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية         

 العرض  : 



 

 

في الساعة الرابعة  2019فبراير  11عقدت اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية يومه االثنين 

خصص ملدارسة مشروع اتفاقية شراكة خاصة مع جامعة األخوين تتعلق و النصف زواال اجتماعا 

بتفعيل بعض مكونات البرنامج الثقافي. وكما هو معلوم فقد سبق للمجلس املوقر أن صادق خالل 

دورة شتنبر االستثنائية السابقة على البرنامج الثقافي ملدينة صفرو، الذي يسعى املجلس إلى تفعيل 

 اف هذه االتفاقية الخاصة.مضامينه من خالل أهد

فإيمانا من املجلس بأهمية املكون الثقافي باعتباره رافعة تنموية يزخر و يكرس القيم املجتمعية 

ذات البعد اإلنساني و الحضاري و االجتماعي يسهم في تطوير الحركة الثقافية بكل أشكالها التعبيرية 

ة صفرو و تثمين موروثها الثقافي. وسعيا من و الرمزية وصون الذاكرة التراثية و الحضارية ملدين

املجلس في تجسيد مكونات البرنامج الثقافي بشراكة مع جامعة األخوين التي تتمتع بإشعاع وطني و 

دولي وما راكمته من خبرات و تجارب و نوعية شبكة عالقاتها املتميزة على أكثر من صعيد نظرا للثقة 

لشركاء ومصداقية تدخالتها وحضورها القوي في مجال تعبئة التي تحظى بها لدى مختلف الهيآت و ا

ومواكبة العديد من الجماعات الترابية في مجاالت التنمية املحلية وكذا ما تتوفر عليه من إمكانيات 

تمكنها من الرقي بفعاليات مهرجان حب امللوك إلى مستوى الطموحات واالنتظارات ال من الناحية 

تطوير آليات االشتغال وتسويقه بمنهجية علمية ترقى بفعاليات املهرجان التنظيمية وال من ناحية 

باعتباره تراثا ثقافيا الماديا لإلنسانية ليشكل محطة ورافعة تنموية تتمحور حول دائرته مختلف 

املجاالت القطاعية، إلى جانب ذلك إعطاء نفس جديد ورؤية منفتحة وفتح آفاق معرفية و ثقافية 

يات امللتقى الثقافي الذي صار مكونا ثقافيا ثابتا يتميز باالستمراريــــــــــــــــــة ومالمستـــــــــه أمام إشعاع فعال

 ملواضيع تهتم بقضايا الشأن املحلي ، وأخرى ذات بعد ثقافي، كما أصبح

يعبر عن هوية وخصوصية مدينة صفرو. إلى جانب ذلك مواكبة ودعم تنظيم مهرجان "أهازيج" 

لشعبية والتبوريدة، بغية ترسيخه كمحطة تراثية سنوية قارة لتثمين التراث الفولكلوري و للفنون ا

الشعبي املحلي والوطني.وهذا من أجل إبراز غنى و خصوصية هذا التراث الفولكلوري على املستوى 

تنمية املحلي أو اإلقليمي ليكون محطة للتثمين و اإلبداع الفني و الثقافي ليشكل رافدا من روافد ال

 املحلية.

وفي هذا السياق فقد اعتبرت اللجنة املشروع الذي تم توزيعه على حضراتكم مشروعا متميزا 

خاصة بعد أن تم وضع البطائق التقنية التفصيلية سيشكل قيمة مضافة للمشهد الثقافي بمدينة 

لتي ينطوي عليها صفرو ، ومجاال بآفاق مستقبلية رحبة لإلبداع و إبراز كل املؤهالت و الخصوصيات ا

 هذا املوروث الثقافي.



 

 

وتأسيسا على كل هذه الحيثيات وأهمية الفعل و املكون الثقافي داخل الحياة العامة ملدينة 

صفرو، فإن أعضاء اللجنة أبدوا موافقتهم على مشروع هذه االتفاقية مع تقديم مقترح يتمثل في 

 إضافة ما يلي:

 عيات ذات الطابع الثقافي والبيئي في مجال اشتغالها.ربيع الجمعيات ، من أجل تأطير الجم -

 وملجلسكم املوقر واسع النظر.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املناقشــــــــــــة: 

، فأشار إلى أنه بخصوص هذه االتفاقيات فقد عقدت عدة لقاءات في البداية تدخل السيد الرئيس -

حيث أثيرت خاللها عملية إعداد بطائق تقنية لكل مشروع. مع مصالح العمالة ومع السيد الخازن 

وبالفعل فقد قمنا بإعدادها و إلحاقها باالتفاقيات التي توصلتم بها. فاالتفاقيات التي وافيناكم بها في 

املرة األولى لم تكن تتضمن الجدول التلخيص ي للعمليات التي ستعمل جامعة األخوين على إنجازها. 

بمشروع مكونات البرنامج الثقافي للجماعة الذي فصل في التزامات هذه األخيرة وكذا  وهذا ما تم إبرازه

التزامات جامعة األخوين، كما تم التفصيل في الجوانب املتعلقة بفعاليات امللتقى الثقافي، وفي هذا 

 اإلطار، تم إضافة فقرة ثقافة إلى البرنامج الثقافي ويتعلق األمر ب " ربيع الجمعيات".

فس النهج تم التفصيل في مكونات خطة التواصل التي صادق عليها املجلس خالل إحدى الدورات وبن

 السابقة ومن خالل محاورها سيتم تفعيل بعض الجوانب التي تنبني عليها منها:

 وضع منهجية موحدة إلنتاج وتداول املعلومات املرتبطة بالبرنامج. -

 ة صفرو .إنجاز دليل عمل إعالمي و التواصل لجماع -

 " يعرض ملشاريع الجماعة في كل املناسبات. standتجهيز رواق متنقل "  -

 إنجاز التغطية الالزمة عن البرنامج. -

 إحداث الجائزة السنوية ألحسن نشاط جمعوي بصفرو يدعم برنامج التنمية ومشروع املدينة الذكية. -

ائل اإلعالم املحلية و الوطنية بصفرو حول تنظيم لقاءات إعالمية و تدريبية دورية خاصة بممثلي وس -

 برنامج تنمية املدينة.

 تنظيم لقاءات إلشراك املواطن الناش ئ وإطالعه على برنامج التنمية ومدلول املدينة الذكية. -

 إحداث الجائزة السنوية ألحسن عمل إعالمي بصفرو حول برنامج التنمية و مشروع املدينة الذكية. -

 إخبارية واستشارية دورية تستهدف هيآت املجتمع املدني.تنظيم لقاءات  -



 

 

تدريب و تقوية قدرات األطر اإلدارية و املنتخبة بالجماعة للتواصل من خالل دورات تكوينية ولقاءات  -

 دراسية.

وكما تالحظون من خالل هذه االتفاقية الخاصة أن الجماعة ستضطلع بمحور اإلعداد و التحسيس 

رى املرتبطة باإلنجاز . ومن خالل التزامات الجامعة فإن هذه األخيرة ستلتزم بإنجاز وبعض املحاور األخ

معظم محاور االتفاقية و عمليات التأطير و التكوين و التنظيم واإلحداث والدفعات املالية املقترحة 

 درهم. ألف 200ألف درهم موزعة على ثالث سنوات أي  600لتفعيل محاور هذه االتفاقية تقدر ب 

ألف درهم موزعة على ثالث  600خالل كل سنة، ونفس املبلغ املالي لتفعيل فعاليات البرنامج الثقافي أي 

 سنوات .

أما بالنسبة لالتفاقية الخاصة بمشروع استكمال الرقمنة باإلدارة الجماعية و تحديث اإلدارة، 

 فمكوناته تتجلى في:

بقية، وفي هذا اإلطار العمل تشغيلها ومواكبة موظفي التطبيقات و األنظمة املعلوماتية القديمة املت -

الجماعة حتى يتمكنوا من استعمالها. ويتعلق األمر هنا بالنظام املعلوماتي الخاص باملخزون الجماعي 

 وقطاع الحالة املدنية ووكالة املداخيل، ونظام الشكايات وقطاع التعمير .

يادة، فاملطلوب من الجامعة أن تعمل على إحداثه و األجندة اإللكترونية، وقد أسميناها بنظام الق -

 تشغيله.

 أيضا، هناك بوابة الخدمات اإللكترونية، تتطلب املواكبة من طرف جامعة األخوين. -

 التدبير الذكي للموارد البشرية. -

 تدبير دورات واجتماعات املجلس وأجهزته، وهذا حتى ال يكون هناك تأخير في إنجاز محاضر الدورات. -

 تدبير اتفاقيات الشراكة. -

 نظام العنونة -

 رقمنة األرشيف -

 فهذه املحاور الخمسة األخيرة، فجامعة األخوين مطالبة بإعداد نظمها املعلوماتية.



 

 

 هناك أيضا تأهيل املكاتب األمامية، وتهدف هذه العملية إلى: -

الصف) اإلنجاز والتتبع بالنسبة تجهيز مكاتب الحالة املدنية ومكاتب تصحيح اإلمضاء بنظام تنظيم  -

 للجامعة(.

 مكاتب( . 10تجهيز املكاتب األمامية بشاشات العرض ) -

 توحيد الهوية البصرية للمكاتب الجماعية. -

 القاعة املتعددة االختصاصات تجهيزها بالشبكة املعلوماتية. -

 قبة(.إعداد صالة العرض ) وضع آليات للنقل الصوتي و الصورة وكاميرا املرا -

 اقتناء آلية التبريد -

 تجهيز املكتبة. -

أن هذه التجهيزات و املعدات اللوجستيكية سيتم توفيرها بتكلفة مالية  وبعد ذلك أفاد السيد الرئيس

مليون سنتيم،  60مليون سنتيم موزعة على ثالث  سنوات، سيتم دفع خالل كل سنة  180تقدر ب 

ية محاور وأهداف االتفاقيات الخاصة مع جامعة األخوين فإذا وبالنظر إلى االعتمادات املرصودة لتغط

تحققت الغايات وفق الرؤيا التي تبناها املجلس سنستمر في العمل باالتفاقيات وإذا أظهرت النتائج بعد 

التقييم عكس ما كنا ننتظره آنذاك يمكننا التوقف عن االستمرار في تنفيذ االتفاقيات. وفي نفس 

مليون سنتيم على أن  150مليون سنتيم عوض  100عاليات البرمجة رصدنا فقط اإلطار فمن خالل ف

 مليون سنتيم على فقرات أخرى. 50يتم توزيع 

: سبق أن قلت أن املواطنين مستائين من التعامل مع جامعة ثم تدخل السيد محمد ليكاتي، فقال  -

لحالة املدنية و الشباك الوحيد و ( تطبيقات غير مشغلة، منها قطاع ا05األخوين ملاذا؟ ألن خمسة )

األشغال البلدية، وجاء ش يء مهم في تدخلكم السيد الرئيس أن  جامعة األخوين ستعمل على تشغيل 

وتفعيل هذه األنظمة املعلوماتية املثبتة وإقامة دورات تكوينية لفائدة موظفي وأطر الجماعة حتى 

ماتية، وذلك من أجل استفادة ساكنة املدينة تتمرس بشكل جيد على استخدام تلك التطبيقات املعلو 

من خدمات هذه املرافق الجماعية، ومن جهة أخرى فال نريد أن تستحوذ جامعة األخوين على مهرجان 



 

 

حب امللوك الذي يشرف على االحتفال بمائويته، وبالتالي علينا أن نتفق معها على أن تعمل على توفير 

ر املهرجان و البحث عن مستشهرين جدد نظرا لإلمكانيات التي الوسائل اللوجستيكية و القيام بإشها

تتمتع بها في هذا الجانب على أن تقوم جامعة األخوين بمواكبة أطر املدينة التي تشرف على فعاليات 

مهرجان حب امللوك، وأطلب منكم السيد الرئيس أن يتوفر  لدى املعارضة دفتر للتحمالت حتى تتمكن 

 ع الواردة باالتفاقيات الخاصة مع جامعة األخوين.من تتبع هذه املشاري

، فأوضح أن التطبيقات القديمة ال يعني أنها غير مشغلة، فجامعة بعد ذلك تدخل السيد الرئيس  -

األخوين قامت بعملها وهي مستعدة ملواكبة القطاعات الجماعية بعد تشغيل واستعمال تلك 

لبشرية الجماعية. فالتطبيق الخاص بقسم التعمير الذي التطبيقات، ولذلك فاملشكل مرتبط باملوارد ا

مليون سنتيم ال يعود لجامعة األخوين، وبالفعل كما جاء في تدخلكم فجامعة  20كلف الجماعة 

األخوين لها إمكانيات لجلب مستشهرين جدد كمنظمة اليونسكو وحسب تحرياتنا فإن هذه املنطقة 

مليون سنتيم كما تدعم املهرجانات الدولية بمبالغ  100إلى تدعم املهرجانات املحلية بمبلغ قد يصل 

مالية تفوق هذا املبلغ. وفي هذا السياق، فقد قمنا بعدة محاوالت مع منظمة اليونسكو إال أنها لحد اآلن 

لم تثمر شيئا، وهذا ال يعني عدم استمرار مؤسسة كرز في القيام بعملية جلب املستشهرين والقيام 

 ة بها املتعلقة بمهرجان حب امللوك .بأدوارها املنوط

لدينا أيضا وعود من وزارة الثقافة ، لدينا أيضا دعم من األبناك إال أنها لم يرق إلى املستوى املطلوب، 

ونريد إضافة إلى هذه االتفاقية أن مداخيل االستشهار املتبقية كفائض مهما كان حجمها يجب أن 

 تصرف في نفس البرنامج .

:  بالنسبة إلينا ليست لدينا اية أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، حيث قالبعد ذلك  -

مؤاخذة على جامعة األخوين، وهي من الجامعات التي نفتخر بها داخل وطننا، وموقفنا منها لكونها 

 جامعة فئوية، وكل فرد يدبر أموره حسب استطاعته.

خوين. وهناك أيضا الجامعة األورو متوسطية بالنسبة لالتفاقية اإلطار، ستربطنا بجامعة األ  -

املتواجدة حاليا بمدينة فاس يمكننا ربط االتصال بها وهي تتوفر على تخصصات ال تتوفر عليها جامعة 

 األخوين ، وهي إمكانية لدخول جامعة األخوين في منافسة مع الجامعة األورو متوسطية.



 

 

في تنظيم املهرجانات وهي: جماعة صفرو، جامعة  بالنسبة لالستشهار، نالحظ تواجد ثالث متدخلين -

األخوين و مؤسسة كرز التي تستفيد من عائدات االستشهار وهي من قامت باستخالصها بمناسبة 

 .2018تنظيم مهرجان سنة 

وتساؤلي هو كاآلتي: هل لجامعة األخوين الصفة الستخالص العائدات املالية لالستشهار ، وفي هذا 

معيات هي التي تتمتع بصفة االستخالص، وبالتالي علينا التدقيق في هذه املسألة. الباب نعرف أن الج

وبخصوص األنشطة التي ستقدمها و تدخالتها فهي مهمة و ستعطي دفعة إعالمية ملدينة صفرو وكذا 

في جميع املجاالت وكذا في محور تحديث اإلدارة الجماعية، إنما تجربة استعمال النظام املعلوماتي 

" ال تشتغل ولهذا فعلى جامعة  les bornesع الحالة املدنية هي مقياس عملها حيث نالحظ أن " بقطا

األخوين أن تشتغل بكل جدية. وبخصوص االتفاقيات يمكننا اعتمادها مع جامعة األخوين إنما أن 

 ية.نحصر مدة سريان العمل باالتفاقية في سنة واحدة فقط وليس ثالث سنواتكما هو مشار باالتفاق

،  أن املبدأ هو االستفادة من اإلمكانيات املتوفرة لدى جامعة األخوين، إنما بعده أفاد السيد الرئيس -

كيف سيتم ذلك؟ فعندما نتكلم عن عملية االستشهار بدورنا أثرنا مسألة هل الجامعة تتوفر على 

اع مع جامعة األخوين الصفة الستخالص العائدات املالية لالستشهار، وهذا ما دفعنا إلى عقد اجتم

ومن خالل النقاش تبين أن  D.S.Lبحضور السيد الخازن اإلقليمي وأعضاء من مصالح العمالة 

الجامعة تتوفر على الصفة إنما بعد أن تصدر الجماعة إذنا بذلك، على غرار ما يتم مع مؤسسة كرز 

ة املاضية، وما يهمنا هو وما تم مع الشركات األخرى بمناسبة تنظيم مهرجان حب امللوك خالل السن

صرف عائدات االستشهار في فعاليات البرنامج وليس في أمور أخرى، وأقترح عليكم في هذا الجانب أننا 

لن نمر إلى الشروع في العمل باالتفاقية خالل السنة املوالية إال بعد تقييم العمل املنجز خالل السنة، 

تربطها اتفاقية مع جامعة األخوين فوجدنا مشرفة  وقد قمنا بزيارة إلى جماعة سطات وجماعات أخرى 

 ، ولذلك واعتبارا ملا أفرزته النقاشات سنضيف املقتضيين التاليين:

 العائدات املالية لالستشهار تصرف في نفس البرنامج. -

 تقييم سنوي. -

شهار التي : أن العائدات املالية لالستبعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد السالم بوهدون، حيث قال -

 مليون سنتيم، وشكرا. 106جمعتها مؤسسة كرز خالل السنة املاضية إضافة إلى منحة الجهة بلغت 



 

 

مليون سنتيم ضعيفا بالنسبة  100: جامعة األخوين ترى مبلغ بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -

مليون سنتيم موزعة على ثالث سنوات وذلك  300إليها، ولهذا وضعنا املشروع بتكلفة مالية تقدر ب 

حتى يكون برنامج عملها املتعلق بعمليات االستشهار في مستوى املهرجان ومقنعا. وستالحظون من 

ر إلى دفعات لفائدة جامعة األخوين وإنما خالل البرمجة و بالتشاور مع الخازن اإلقليمي سوف لن نشي

سنشير إلى تقديم دفعات لفائدة الجامعة، وهذا سيسمح لنا التعامل مع جامعات أخرى، ولإلشارة 

فخالل هذه الدورة صادق املجلس على اتفاقية شراكة مع جامعة مونديا بوليس وبذلك يبقى الباب 

 الجماعة. مفتوحا أمام كل املبادرات التي تعود بالنفع على

، فأوضح أن جامعة األخوين ستعمل خالل وبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد نور الدين ملزابي -

هذه السنة على مواكبة الجماعة بمناسبة تنظيم فعاليات مهرجان حب امللوك وامللتقى الثقافي 

يث سيتعذر على ومهرجان أهازيج وربيع الجماعة التي تندرج ضمن إطار مكونات البرنامج الثقافي، ح

الجامعة تنفيذ املشاريع الواردة باالتفاقيات الثالثة التي نحن بصددها اآلن نظرا لقصر املدة الزمنية 

التي تفصلنا عن تنظيم هذه الفعاليات الثقافية، إضافة إلى التخوف الذي عبر عنه السيد ليكاتي في 

خصوص جميع املشاريع أو املشروع الثقافي تدخله، فإذا اطلعنا على املادة السابعة حق امللكية تبقى ب

 بالخصوص في ملكية الجماعة، فاالتفاقيات تحدد التزامات وبموجبها يتعين على كل طرف القيام بها.

: بعد كل هذه الحيثيات علينا أن نتخذ االحتياطات املمكنة بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -

رى جامعة األخوين أن االستعدادات له يجب أن تبدأ لكي نوفر كل عوامل النجاح للمهرجان حيث ت

خالل شهر شتنبر  ، ويستبدلون ما في وسعهم لتدارك ما يمكن تداركه خالل تنظيم املهرجان في هذه 

السنة ومصاحبة الجماعة حتى يتمكنوا من تكوين فكرة واضحة وفهم جيد لكل الجوانب املرتبطة 

 بتنظيم املهرجان.
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لشهر فبراير ) الجلسة  املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العاديةإن 

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ  الرابعة 
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

بمشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق بتفعيل وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 بعض مكونات البرنامج الثقافي للجماعة.
 

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

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقي -  16:      نعدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 الفالليجمال  -1

 عبد السالم بوهدون  -2

 محمد الداس ي -3

 نور الدين ملزابي -4

 أمين أحمد كمال -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 ملياء العزيزي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي -13

 محمد ليكاتي -14

 فؤاد بوشامة -15



 

 

 عبد الكريم البزيوي  -16

افضين: واحد، وهو: -  عدد األعضاء الر

 عبد الناصر القشابي -1
 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ

 

 :يقرر ما يلي

 2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

على مشروع  األصوات املعبر عنها( بأغلبية 2019فبراير  21)الجلسة الرابعة املنعقدة بتاريخ 

في اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق بتفعيل أربع مكونات من البرنامج الثقافي للجماعة 

 ة التالية:  لصيغا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ــــــةــــــديباجــــــــــ

 

  136، 31السيما الفصول  2011أحكام دستور اململكة املغربية لسنة بناء علـــى ،

 منه. 140، 139

  املوافق  1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم

 .املتعلق بالجماعات 113.14التنظيمي رقم بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07ل 

  ربيع األول  3صادر في  1.93.227بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم

 ( بإنشاء جامعة األخوين بإفران.1993سبتمبر  20)  1414

  وتعزيزا آللية الشراكة التعاقدية الرامية إلى تكثيف التعاون وتفعيله مع مختلف

  الفاعلين واملتدخلين.

  2021-2016وفي إطار تفعيل مخرجات البرنامج التنموي ملدينة صفرو. 

 .وبناء على االتفاقية اإلطار  بين الجماعة وجامعة األخوين 

  الجلسة 2019 فبرايروبناء على مداولة املجلس الجماعي خالل دورته العادية ،

 .2019فبراير  21الرابعة بتاريخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تم االتفاق بين:

 صفرو، ممثلة في شخص رئيس املجلس الجماعي لصفرو،جماعة  -

 األخوين ، في شخص رئيسها،وجامعة  -

 على ما يلي:

ـــــــى املادة  :عنوان املشروع: األولـــــــ

 البرنامج الثقافي للجماعة" من مكونات أربع " تنفيذ

 
   موضوع االتفاقية: الثانية املادة
 

للتعاون  القواعد والضوابط  والعناصر األساسيةحديد تتعلق هذه االتفاقية الخاصة بت

 :تنفيذ أربع مكونات من البرنامج الثقافي لجماعة صفرو التاليةوالشراكة بين الطرفين من أجل 

 فعاليات مهرجان حب امللوك. -1

 فعاليات امللتقى الثقافي ملدينة صفرو. -2

 مهرجان أهازيج للفنون الشعبية. -3

 ربيع الجمعيات. -4



 

 

 إنجاز املشروع :الثالثة املادة

يتم إنجاز املشروع وفق التفاصيل الواردة في بطاقة املشروع املنصوص عليها في املادة العاشرة 

 أسفله من خالل أربعة محاور:

 .باعتبــــــاره مهرجـــــان حـــــــب امللوكوتجديد وعصرنة ( تثميـــــــــن 1

  2010سنة ل 90يحظى بالرعاية امللكية السامية منذ الدورة. 

 .قيـــدوم مهرجانـــات اململكة حيث شارف على املائوية 

 .مصنفا لدى منظمة اليونسكو تراثا ثقافيا ال ماديا لإلنسانية 

تقوية إشعاعه وإبداعه الثقافي وجعله  ملدينة صفرو من أجل امللتقى الثقافي مواكبة ودعم تنظيم( 2

رافدا من روافد التنمية الثقافية والرفع من دوره التأطيري والتواصلي لفعاليات املجتمع املدني وعموم 

 املواطنين.

" للفنون الشعبية والتبوريدة، بغية ترسيخه كمحطة تراثية أهازيج( مواكبة ودعم تنظيم مهرجان "3

 سنوية لتثمين التراث الفلكلوري والشعبي املحلي والوطني.

 مواكبة ودعم و تنظيم نشاط ربيع الجمعيات الهادف إلى تأطير الجمعيات في مجاالت اشتغالها.( 4

 اإلنجازأجل  :الرابعةاملادة 

 اشتغالها. بدءشهرا تبتدئ من تاريخ األمر في  30يحدد أجل إنجاز هذا املشروع في 

 

 :التكلفة: الخامسة املادة
 

 درهم. 600.000.00ستة مائة ألف درهم يبلغ الغالف املالي املخصص إلنجاز املشروع 

كما تسمح الجماعة لجامعة األخوين بالتعاقد مع مستشهرين في إطار املشروع موضوع هذه 

 .املشروعاالتفاقية، على أساس توظيف موارد االستشهار في إنجاز هذا 
 

 :طريقة األداء:السادسة  املادة

ت رقم تحاملفتوح من ميزانية الجماعة في حساب جامعة األخوين  تسديد هذا املبلغيتم 

تؤدى من دفعات سنوية  عبربوكالة البنك الشعبي بفران  1484202121115081456011919

 ميزانية  الجماعة. 
 

 : حق امللكيةاملادة السابعة
 

 يعتبر املشروع و مكوناته في ملكية جماعة صفرو.
 



 

 

 : تقييم وتتبع املشروعالثامنةاملادة 
 

 تحدث لجنة مشتركة يعهد إليها بتتبع تنفيذ املشروع تضم ممثلين عن كل طرف.

ويخضع تنفيذ املشروع بالضرورة لتقييم سنوي ملعاينة مدى تقدم املشروع، وتقرير التدابير 

 واإلجراءات التصحيحية عند الضرورة .
 

 .الخالفـــــــاتة ــــــــــــــتسوي: التاسعةاملادة 
 

يعرض الخالف على أنظار  واستنفدت كل سبل التوافق بينهماه االتفاقية إذا وقع خالف بين طرفي هذ

 فيه.السيد عامل إقليم صفرو قصد البث 
 



 

 

 بطاقة املشروع وفق التفاصيل التالية:: العاشرة املادة

 العملية املحور 
 التزامات الشركاء

 البرمجة الزمنية لتنفيذ املشروع
 جامعة االخوين جماعة صفرو 

ك
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ب 

ح
ن 
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م
 

 االستشهار.
Sponsoring 

 ملفات االستشهار  طباعة 

  اعداد ملف االستشهار وفق مقاربة علمية قائمة على

 دراسة واالتصال باملؤسسات والشركات املانحة.ال

  مستشهرين جددتعبئة 

2019-2021 

 الدراسية األيام

  األياماملساهمة في تنظيم 

الدراسية واللقاءات 

التحسيسية بمشاركة 

 جامعات الجهة.

  الدراسية واللقاءات التحسيسية بمشاركة  األياماحتضان

 جامعات الجهة.
2019-2021 

 الترويج للمهرجان
  إعالميةتنظيم حمالت 

 وندوات صحفية .

  99للدورة الترويج. 

 عن مئوية املهرجان. اإلعالن 
2019-2021 

 .تنظيم واحتضان الندوة الصحفية 

انجاز دراسة 

 :حول 
تحديث وعصرنة  -

 املهرجان.

الوقع االقتصادي  -

للمهرجان على اقتصاد 

 واملعطيات توفير الوثائق. 
  وإصدار الدراسة على مدى ثالثة دورات من املهرجان   إنجاز 

 .في املوضوعتقارير 
2019-2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 املدينة.

 البرمجة الزمنية لتنفيذ املشروع التزامات الشركاء عنوان العملية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-2019 األخوينجامعة  جماعة صفرو  املحور 
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 االستشهار.
Sponsoring 

 ملفات االستشهار  طباعة 

 ملف االستشهار وفق مقاربة علمية  إعداد

قائمة على دراسة واالتصال باملؤسسات 

 والشركات املانحة.

2019-2021 

 الترويج للمهرجان
  تنظيم حمالت اعالمية

 وندوات صحفية .

 عن برنامج املهرجان. اإلعالن 

2019-2021 
 .تنظيم واحتضان الندوة الصحفية 

في
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 عنوان العملية
 التزامات الشركاء

 البرمجة الزمنية لتنفيذ املشروع
 جامعة االخوين جماعة صفرو 

 االستشهار.
Sponsoring 

 ملفات االستشهار طباعة 

  اعداد ملف االستشهار وفق مقاربة علمية

دراسة واالتصال باملؤسسات القائمة على 

 والشركات املانحة..

2019-2021 

 الدراسيةااليام 

  املساهمة في تنظيم االيام

الدراسية واللقاءات 

التحسيسية بمشاركة 

 جامعات الجهة.

  احتضان االيام الدراسية واللقاءات

 التحسيسية بمشاركة جامعات الجهة.
2019-2021 

 الترويج للمهرجان
  تنظيم حمالت اعالمية

 وندوات صحفية .

 .االعالن عن برنامج امللتقى 

2019-2021 
 .تنظيم واحتضان الندوة الصحفية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفئات املستهدفة 

 320املوظفون واملنتخبون الجماعيون:  -

 1000جمعيات وهيئات املجتمع املدني:  -

 املرتفقون: / -

 :الكاتب               :الرئيس

 

أحمد احمد الشريف             ليجمال الفال

ت 
ليا
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ف
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 عنوان العملية
 التزامات الشركاء

 البرمجة الزمنية لتنفيذ املشروع
 األخوينجامعة  جماعة صفرو 

 االستشهار.

Sponsoring 
 تهيء ملفات االستشهار 

 ملف االستشهار وفق مقاربة علمية  إعداد

دراسة واالتصال باملؤسسات القائمة على 

 والشركات املانحة..

2019-2021 

 االيام الدراسية

  املساهمة في تنظيم االيام

الدراسية واللقاءات 

التحسيسية بمشاركة 

 جامعات الجهة.

  الدراسية واللقاءات  األياماحتضان

 التحسيسية بمشاركة جامعات الجهة.
2019-2021 

 الترويج للمهرجان
  اعالمية تنظيم حمالت

 وندوات صحفية .

 برنامج.العن  اإلعالن 

2019-2021 
 .تنظيم واحتضان الندوة الصحفية 



 

 

 الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين  :  النقطة الخامسة عشر

 خطة التواصل الخاصة بالجماعة: بتنفيذتتعلق 

 فوزية أحصاد،:    املقـــــــــــــررة 

 نائبة رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية

 ،السيد الرئيس 

 ،السيد الباشا 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 :الحضور الكريم 

 العــــــــــرض  : 

ملدارسة  2019فبراير  11عقدت اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية اجتماعا يومه االثنين 

 .2019لشهر فبراير  املدرجة بجدول أعمال هذه الدورة العاديةهذه النقطة 

وتفاعال مع مقتضيات هذه االتفاقية فقد خلفت نقاشات جادة و تبادل للرؤى بين السادة 

 أعضاء اللجنة  .

واعتبارا ألهمية هذه االتفاقية سيتم بسط مختلف الجوانب للتعريف و تملك برنامج عمل  

نظرا ألهميته التي تشتمل على مشاريع تنموية مهيكلة تروم النهوض  2021الجماعة في أفق سنة 

باملشهد الحضري للمدينة وجوانبها االقتصادية و االجتماعية وتحسين عوامل جاذبيتها.  وهذا ما 

 يتطلب وضع إطار منهجي للتواصل سيتم بلورة مظاهره وصوره من خالل هذه االتفاقية.

وضع بطائق تقنية  اللجنة قد أبدت موافقتها بشأنها خاصة بعدونظرا ألهمية هذه االتفاقية فإن 

 للتفصيل بدقة في املحـــــاور املستهدفة . 

 وملجلسكم املوقر واسع النظر.                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 املناقشــــــــــــة: 

عقدت عدة لقاءات مع  بخصوص هذه االتفاقيات فقد، فأشار إلى أنه في البداية تدخل السيد الرئيس -

مصالح العمالة ومع السيد الخازن حيث أثيرت خاللها عملية إعداد بطائق تقنية لكل مشروع. وبالفعل 

فقد قمنا بإعدادها و إلحاقها باالتفاقيات التي توصلتم بها. فاالتفاقيات التي وافيناكم بها في املرة األولى لم 

ستعمل جامعة األخوين على إنجازها. وهذا ما تم إبرازه  تكن تتضمن الجدول التلخيص ي للعمليات التي

بمشروع مكونات البرنامج الثقافي للجماعة الذي فصل في التزامات هذه األخيرة وكذا التزامات جامعة 

األخوين، كما تم التفصيل في الجوانب املتعلقة بفعاليات امللتقى الثقافي، وفي هذا اإلطار، تم إضافة فقرة 

 برنامج الثقافي ويتعلق األمر ب " ربيع الجمعيات".ثقافة إلى ال

وبنفس النهج تم التفصيل في مكونات خطة التواصل التي صادق عليها املجلس خالل إحدى الدورات 

 السابقة ومن خالل محاورها سيتم تفعيل بعض الجوانب التي تنبني عليها منها:

 بالبرنامج. وضع منهجية موحدة إلنتاج وتداول املعلومات املرتبطة -

 إنجاز دليل عمل إعالمي و التواصل لجماعة صفرو . -

 " يعرض ملشاريع الجماعة في كل املناسبات. standتجهيز رواق متنقل "  -

 إنجاز التغطية الالزمة عن البرنامج. -

 إحداث الجائزة السنوية ألحسن نشاط جمعوي بصفرو يدعم برنامج التنمية ومشروع املدينة الذكية. -

تنظيم لقاءات إعالمية و تدريبية دورية خاصة بممثلي وسائل اإلعالم املحلية و الوطنية بصفرو حول  -

 برنامج تنمية املدينة.

 تنظيم لقاءات إلشراك املواطن الناش ئ وإطالعه على برنامج التنمية ومدلول املدينة الذكية. -

 ج التنمية و مشروع املدينة الذكية.إحداث الجائزة السنوية ألحسن عمل إعالمي بصفرو حول برنام -

 تنظيم لقاءات إخبارية واستشارية دورية تستهدف هيآت املجتمع املدني. -

تدريب و تقوية قدرات األطر اإلدارية و املنتخبة بالجماعة للتواصل من خالل دورات تكوينية ولقاءات  -

 دراسية.

ستضطلع بمحور اإلعداد و التحسيس  وكما تالحظون من خالل هذه االتفاقية الخاصة أن الجماعة

وبعض املحاور األخرى املرتبطة باإلنجاز . ومن خالل التزامات الجامعة فإن هذه األخيرة ستلتزم بإنجاز 

معظم محاور االتفاقية و عمليات التأطير و التكوين و التنظيم واإلحداث والدفعات املالية املقترحة 

 ألف  200ألف درهم موزعة على ثالث سنوات أي  600لتفعيل محاور هذه االتفاقية تقدر ب 
. 



 

 

ألف درهم موزعة على  600درهم خالل كل سنة، ونفس املبلغ املالي لتفعيل فعاليات البرنامج الثقافي أي 

 ثالث سنوات .

أما بالنسبة لالتفاقية الخاصة بمشروع استكمال الرقمنة باإلدارة الجماعية و تحديث اإلدارة، فمكوناته 

 في: تتجلى

التطبيقات و األنظمة املعلوماتية القديمة املتبقية، وفي هذا اإلطار العمل تشغيلها ومواكبة موظفي  -

الجماعة حتى يتمكنوا من استعمالها. ويتعلق األمر هنا بالنظام املعلوماتي الخاص باملخزون الجماعي 

 التعمير .وقطاع الحالة املدنية ووكالة املداخيل، ونظام الشكايات وقطاع 

األجندة اإللكترونية، وقد أسميناها بنظام القيادة، فاملطلوب من الجامعة أن تعمل على إحداثه و  -

 تشغيله.

 أيضا، هناك بوابة الخدمات اإللكترونية، تتطلب املواكبة من طرف جامعة األخوين. -

 التدبير الذكي للموارد البشرية. -

 ته، وهذا حتى ال يكون هناك تأخير في إنجاز محاضر الدورات.تدبير دورات واجتماعات املجلس وأجهز  -

 تدبير اتفاقيات الشراكة. -

 نظام العنونة -

 رقمنة األرشيف -

 فهذه املحاور الخمسة األخيرة، فجامعة األخوين مطالبة بإعداد نظمها املعلوماتية.

 هناك أيضا تأهيل املكاتب األمامية، وتهدف هذه العملية إلى: -

مكاتب الحالة املدنية ومكاتب تصحيح اإلمضاء بنظام تنظيم الصف) اإلنجاز والتتبع بالنسبة  تجهيز -

 للجامعة(.

 مكاتب( . 10تجهيز املكاتب األمامية بشاشات العرض ) -

 توحيد الهوية البصرية للمكاتب الجماعية. -

 القاعة املتعددة االختصاصات تجهيزها بالشبكة املعلوماتية. -

 ة العرض ) وضع آليات للنقل الصوتي و الصورة وكاميرا املراقبة(.إعداد صال -

 اقتناء آلية التبريد -

 تجهيز املكتبة. -

أن هذه التجهيزات و املعدات اللوجستيكية سيتم توفيرها بتكلفة مالية  وبعد ذلك أفاد السيد الرئيس

مليون سنتيم،  60ل سنة مليون سنتيم موزعة على ثالث  سنوات، سيتم دفع خالل ك  180,00تقدر ب 

وبالنظر إلى االعتمادات املرصودة لتغطية محاور وأهداف االتفاقيات الخاصة مع جامعة األخوين فإذا 

تحققت الغايات وفق الرؤيا التي تبناها املجلس سنستمر في العمل باالتفاقيات وإذا أظهرت النتائج بعد 



 

 

ن االستمرار في تنفيذ االتفاقيات. وفي نفس اإلطار التقييم عكس ما كنا ننتظره آنذاك يمكننا التوقف ع

مليون سنتيم على أن يتم توزيع  150مليون سنتيم عوض  100فمن خالل فعاليات البرمجة رصدنا فقط 

 مليون سنتيم على فقرات أخرى. 50
 

مستائين من التعامل مع جامعة  : سبق أن قلت أن املواطنينثم تدخل السيد محمد ليكاتي، فقال  -

( تطبيقات غير مشغلة، منها قطاع الحالة املدنية و الشباك الوحيد و 05األخوين ملاذا؟ ألن خمسة )

جامعة األخوين ستعمل على تشغيل  األشغال البلدية، وجاء ش يء مهم في تدخلكم السيد الرئيس أن 

ات تكوينية لفائدة موظفي وأطر الجماعة حتى تتمرس وتفعيل هذه األنظمة املعلوماتية املثبتة وإقامة دور 

بشكل جيد على استخدام تلك التطبيقات املعلوماتية، وذلك من أجل استفادة ساكنة املدينة من خدمات 

هذه املرافق الجماعية، ومن جهة أخرى فال نريد أن تستحوذ جامعة األخوين على مهرجان حب امللوك 

ته، وبالتالي علينا أن نتفق معها على أن تعمل على توفير الوسائل الذي يشرف على االحتفال بمائوي

اللوجستيكية و القيام بإشهار املهرجان و البحث عن مستشهرين جدد نظرا لإلمكانيات التي تتمتع بها في 

هذا الجانب على أن تقوم جامعة األخوين بمواكبة أطر املدينة التي تشرف على فعاليات مهرجان حب 

طلب منكم السيد الرئيس أن يتوفر  لدى املعارضة دفتر للتحمالت حتى تتمكن من تتبع هذه امللوك، وأ

 املشاريع الواردة باالتفاقيات الخاصة مع جامعة األخوين.
 

، فأوضح أن التطبيقات القديمة ال يعني أنها غير مشغلة، فجامعة بعد ذلك تدخل السيد الرئيس  -

واكبة القطاعات الجماعية بعد تشغيل واستعمال تلك التطبيقات، األخوين قامت بعملها وهي مستعدة مل

ولذلك فاملشكل مرتبط باملوارد البشرية الجماعية. فالتطبيق الخاص بقسم التعمير الذي كلف الجماعة 

مليون سنتيم ال يعود لجامعة األخوين، وبالفعل كما جاء في تدخلكم فجامعة األخوين لها إمكانيات  20

ن جدد كمنظمة اليونسكو وحسب تحرياتنا فإن هذه املنطقة تدعم املهرجانات املحلية لجلب مستشهري

مليون سنتيم كما تدعم املهرجانات الدولية بمبالغ مالية تفوق هذا املبلغ. وفي هذا  100بمبلغ قد يصل إلى 

هذا ال يعني عدم السياق، فقد قمنا بعدة محاوالت مع منظمة اليونسكو إال أنها لحد اآلن لم تثمر شيئا، و 

استمرار مؤسسة كرز في القيام بعملية جلب املستشهرين والقيام بأدوارها املنوطة بها املتعلقة بمهرجان 

 حب امللوك .

وعود من وزارة الثقافة ، لدينا أيضا دعم من األبناك إال أنها لم يرق إلى املستوى املطلوب،  لدينا أيضا

داخيل االستشهار املتبقية كفائض مهما كان حجمها يجب أن تصرف ونريد إضافة إلى هذه االتفاقية أن م

 في نفس البرنامج .
 



 

 

:  بالنسبة إلينا ليست لدينا اية مؤاخذة بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، حيث قال -

فئوية،  على جامعة األخوين، وهي من الجامعات التي نفتخر بها داخل وطننا، وموقفنا منها لكونها جامعة

 وكل فرد يدبر أموره حسب استطاعته.

لالتفاقية اإلطار، ستربطنا بجامعة األخوين. وهناك أيضا الجامعة األورو متوسطية املتواجدة  بالنسبة -

حاليا بمدينة فاس يمكننا ربط االتصال بها وهي تتوفر على تخصصات ال تتوفر عليها جامعة األخوين ، 

 وهي إمكانية لدخول جامعة األخوين في منافسة مع الجامعة األورو متوسطية.

ة لالستشهار، نالحظ تواجد ثالث متدخلين في تنظيم املهرجانات وهي: جماعة صفرو، جامعة بالنسب -

األخوين و مؤسسة كرز التي تستفيد من عائدات االستشهار وهي من قامت باستخالصها بمناسبة تنظيم 

 .2018مهرجان سنة 

لالستشهار ، وفي هذا الباب وتساؤلي هو كاآلتي: هل لجامعة األخوين الصفة الستخالص العائدات املالية 

نعرف أن الجمعيات هي التي تتمتع بصفة االستخالص، وبالتالي علينا التدقيق في هذه املسألة. وبخصوص 

األنشطة التي ستقدمها و تدخالتها فهي مهمة و ستعطي دفعة إعالمية ملدينة صفرو وكذا في جميع 

تجربة استعمال النظام املعلوماتي بقطاع الحالة  املجاالت وكذا في محور تحديث اإلدارة الجماعية، إنما

" ال تشتغل ولهذا فعلى جامعة األخوين أن تشتغل  les bornesاملدنية هي مقياس عملها حيث نالحظ أن " 

بكل جدية. وبخصوص االتفاقيات يمكننا اعتمادها مع جامعة األخوين إنما أن نحصر مدة سريان العمل 

 ط وليس ثالث سنواتكما هو مشار باالتفاقية.باالتفاقية في سنة واحدة فق
 

هو االستفادة من اإلمكانيات املتوفرة لدى جامعة األخوين، إنما  ،  أن املبدأبعده أفاد السيد الرئيس -

كيف سيتم ذلك؟ فعندما نتكلم عن عملية االستشهار بدورنا أثرنا مسألة هل الجامعة تتوفر على الصفة 

الستخالص العائدات املالية لالستشهار، وهذا ما دفعنا إلى عقد اجتماع مع جامعة األخوين بحضور 

ومن خالل النقاش تبين أن الجامعة تتوفر على  D.S.Lإلقليمي وأعضاء من مصالح العمالة السيد الخازن ا

الصفة إنما بعد أن تصدر الجماعة إذنا بذلك، على غرار ما يتم مع مؤسسة كرز وما تم مع الشركات 

شهار األخرى بمناسبة تنظيم مهرجان حب امللوك خالل السنة املاضية، وما يهمنا هو صرف عائدات االست

في فعاليات البرنامج وليس في أمور أخرى، وأقترح عليكم في هذا الجانب أننا لن نمر إلى الشروع في العمل 

باالتفاقية خالل السنة املوالية إال بعد تقييم العمل املنجز خالل السنة، وقد قمنا بزيارة إلى جماعة 

مشرفة ، ولذلك واعتبارا ملا أفرزته سطات وجماعات أخرى تربطها اتفاقية مع جامعة األخوين فوجدنا 

 النقاشات سنضيف املقتضيين التاليين:

 العائدات املالية لالستشهار تصرف في نفس البرنامج. -

 تقييم سنوي. -
 



 

 

: أن العائدات املالية لالستشهار التي بعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد السالم بوهدون، حيث قال -

 مليون سنتيم، وشكرا. 106املاضية إضافة إلى منحة الجهة بلغت جمعتها مؤسسة كرز خالل السنة 
 

مليون سنتيم ضعيفا بالنسبة  100: جامعة األخوين ترى مبلغ بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -

مليون سنتيم موزعة على ثالث سنوات وذلك حتى  300إليها، ولهذا وضعنا املشروع بتكلفة مالية تقدر ب 

ها املتعلق بعمليات االستشهار في مستوى املهرجان ومقنعا. وستالحظون من خالل يكون برنامج عمل

البرمجة و بالتشاور مع الخازن اإلقليمي سوف لن نشير إلى دفعات لفائدة جامعة األخوين وإنما سنشير إلى 

الدورة تقديم دفعات لفائدة الجامعة، وهذا سيسمح لنا التعامل مع جامعات أخرى، ولإلشارة فخالل هذه 

صادق املجلس على اتفاقية شراكة مع جامعة مونديا بوليس وبذلك يبقى الباب مفتوحا أمام كل املبادرات 

 التي تعود بالنفع على الجماعة.
 

، فأوضح أن جامعة األخوين ستعمل خالل هذه وبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد نور الدين ملزابي -

نظيم فعاليات مهرجان حب امللوك وامللتقى الثقافي ومهرجان السنة على مواكبة الجماعة بمناسبة ت

أهازيج وربيع الجماعة التي تندرج ضمن إطار مكونات البرنامج الثقافي، حيث سيتعذر على الجامعة تنفيذ 

املشاريع الواردة باالتفاقيات الثالثة التي نحن بصددها اآلن نظرا لقصر املدة الزمنية التي تفصلنا عن 

الفعاليات الثقافية، إضافة إلى التخوف الذي عبر عنه السيد ليكاتي في تدخله، فإذا اطلعنا  تنظيم هذه

على املادة السابعة حق امللكية تبقى بخصوص جميع املشاريع أو املشروع الثقافي بالخصوص في ملكية 

 الجماعة، فاالتفاقيات تحدد التزامات وبموجبها يتعين على كل طرف القيام بها.
 

املمكنة لكي  : بعد كل هذه الحيثيات علينا أن نتخذ االحتياطاتد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقالبع  -

نوفر كل عوامل النجاح للمهرجان حيث ترى جامعة األخوين أن االستعدادات له يجب أن تبدأ خالل شهر 

هذه السنة ومصاحبة ، ويستبدلون ما في وسعهم لتدارك ما يمكن تداركه خالل تنظيم املهرجان في  شتنبر 

 الجماعة حتى يتمكنوا من تكوين فكرة واضحة وفهم جيد لكل الجوانب املرتبطة بتنظيم املهرجان.

 

 



 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  284مقرر رقم 

ــــــــار دورتــــــي إطــــــع فــــــاملجتماملجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو إن  )   2019لشهر فبراير  ه العاديةــــ

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الجلسة الرابعة 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

بتنفيذ خطة بمشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 التواصل الخاصة بالجماعة.

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

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 بوهدون  عبد السالم -2

 محمد الداس ي -3

 نور الدين ملزابي -4

 أمين أحمد كمال -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 ملياء العزيزي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 محمد ليكاتي -15

 فؤاد بوشامة -16

افضين: واحد، وهو: -  عدد األعضاء الر

 الناصر القشابيعبد  -
 



 

 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ

 

 يقرر ما يلي:
 

) الجلسة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

( بأغلبية األصوات املعبر عنها على مشروع اتفاقية خاصة مع 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

  جامعة األخوين تتعلق بتنفيذ خطة التواصل الخاصة بالجماعة في  الصيغة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ــــــةــــــديباجــــــــــ

 

  140، 139، 136، 31السيما الفصول  2011أحكام دستور اململكة املغربية لسنة بناء علـــى 

 منه.

  يوليوز  07املوافق ل  1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم

 .املتعلق بالجماعات 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015

  20)  1414ربيع األول  3صادر في  1.93.227بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 ( بإنشاء جامعة األخوين بإفران.1993سبتمبر 

  وتعزيزا آللية الشراكة التعاقدية الرامية إلى تكثيف التعاون وتفعيله مع مختلف الفاعلين

 واملتدخلين. 

 2021-2016لبرنامج التنموي ملدينة صفرو عيل مخرجات اوفي إطار تف 

 .وبناء على االتفاقية اإلطار  بين الجماعة وجامعة األخوين 

  بتاريخ  الرابعة، الجلسة 2019 فبرايرخالل دورته العادية  الجماعيوبناء على مداولة املجلس

 .2019فبراير  21

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :ما بين قتم االتفا

  ـــــــرو ممثلة في شخص رئيس املجلس الجماعجماعة  ي.ـــــــصفـــــــــــــ

 ــهـــــــــــــا ـــــص رئيســــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــي شخـ  .وجامعة األخوين ممثلة فــــــــــــــــ
 

 :يــــــــا يلــــــــى مــعل

 :عنوان املشروع :األولى ادةــــامل

 "التواصــــلد خطــة ـــتنفي"

 :موضوع االتفاقية: الثانية ادةــــــامل

تنفيذ من أجل جامعة األخوين  وجماعة صفرو  التعاون بينهذه االتفاقية الخاصة ضوابط  تحدد

 .خطــة التواصــــلمشروع 

 :تفاصيل إنجاز املشـــــــــروع: الثالثة ادةـــــــامل

تي وال املنصوص عليها في املادة العاشرةيتم إنجاز املشروع وفق التفاصيل الواردة في بطاقة املشروع 

 :محاور  03من خالل تبر جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقيةتع

 إنجاز الدعامات األساسية للتواصل بالجماعة. (1

 التغطيات اإلعالمية واللقاءات الدراسية والتحسيسية. (2

 لتواصل الداخلي والخارجي.االتكوين والـتدريب علـــــــى  (3

 :أجل اإلنجاز: املادة الرابعة

 شهرا تبتدئ من تاريخ األمر في بدء املشروع. 30يحدد أجل إنجـــــــــــاز هذا املشروع في 



 

 

 التكلفة:: الخامسة املادة

 مليون درهم. 0.6املشار إليه في املادة األولى مبلغ يبلغ الغالف املالي املخصص إلنجاز املشروع 

 

 

 .طريقــــة األداء: السادسة ادةـــــامل

من ميزانية الجماعة في حساب جامعة األخوين تحت رقم  يتم تسديد هذا املبلغ

دفعات  عبرالبنك الشعبي بإيفران  املفتوح بالوكالة البنكية 148420212115081456011919

 تؤدى من ميزانية  الجماعة. 

 : حق امللكيــــــة:  املادة السابعة

 يعتبر املشروع ومكوناته في ملكية جماعة صفرو.

 تقييم وتتبع املشروع:  املادة الثامنة

كل اثنين عن تضم ممثلين وتقييم نسبة تقدمه تحدث لجنة مشتركة يعهد إليها بتتبع تنفيذ املشروع 

 ــــــرف. ط

لتقييم سنوي ملعاينة مدى تقدم املشروع، و تقرير التدابير و  بالضرورةويخضع تنفيذ املشروع 

 التصحيحية عند الضرورة. اإلجراءات

 .الخالفـــــــاتة ــــــــــــــتسوي: املادة التاسعة

خالف بين طرفي هذه االتفاقية واستنفذت كل سبل التوافق بينهما يعرض الخالف على  إذا وقع

 إقليم صفرو قصد البث فيه.أنظار السيد عامل 

 : بطاقة املشروعاملادة العاشرة

 :ينجز املشروع وفق التفاصيل التالية



 

 

 

          

 

 

 

 

 العملياتنوع  ام جامعة األخوينــــمه مهام الجماعة األفق الزمني

2019 
 توفير املعطيات

 املواكبةو 

 اإلعداد

 التحسيس

 والتعبئة 

 وضع منهجية موحدة إلنتاج وتداول املعلومات 

2019 
 توفير املعطيات

 املواكبةو 
 اإلنجاز

إنجاز دليل العمل اإلعالمي والتواصلي لجماعة 

 صفرو.

 اإلنجاز اإلشراف والتتبع 2019
ملشاريع الجماعة " يعرض standتجهيز رواق متنقل "

 في كل املناسبات.

 اإلنجاز املواكبة واملشاركة 2019-2021
البرامج إنجاز التغطيات اإلعالمية الالزمة عن 

 .التنموية للجماعة

2019-2021 

ــــراف  اإلشـــــــــــــــــ

واملواكبة وتعبئة 

 الفاعلين

 اإلحداث، 

 التأطير

إحداث الجائزة السنوية ألحسن نشاط جمعوي 

 بصفرو يدعم برنامج التنمية ومشروع املدينة الذكية.

2019-2021 

ــــراف  اإلشـــــــــــــــــ

واملواكبة وتعبئة 

 الفاعلين

 اإلنجاز 

 والتنظيم

تنظيم لقاءات إعالمية وتدريبية دورية خاصة بممثلي 

وسائل اإلعالم املحلية والوطنية بصفرو حول برنامج 

 مدينة صفرو تنمية 

 التنظيم، اإلنجاز 2019-2021
 التأطير، 

 التكوين،

على  واطالعهشراك املواطن الناش ئ تنظيم لقاءات  إل 

 برنامج التنمية ومدلول "املدينة الذكية".

2019 

ــــراف  اإلشـــــــــــــــــ

واملواكبة وتعبئة 

 الفاعلين

 اإلحداث، 

 التأطير

إحداث الجائزة السنوية ألحسن عمل إعالمي بصفرو 

 برنامج التنمية ومشروع املدينة الذكية.حول 

2019-2021 

ــــراف  اإلشـــــــــــــــــ

واملواكبة وتعبئة 

 .الفاعلين

 اإلنجاز 

 والتنظيم

تنظيم لقاءات إخبارية واستشارية وتدريبية دورية 

حول برنامج تنمية  تستهدف هيئات املجتمع املدني

 ةــــــــاملدين



 

 

 :الفئات املستهدفة

 320 املوظفون واملنتخبون الجماعيون: -

 1000 جمعيات وهيئات املجتمع املدني: -

 / املرتفقون:  -

 :الكاتب          الرئيس   

 أحمد احمد الشريف                       جمال الفاللي      

  الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين النقطة السادسة عشر :

 الجماعية تحديث اإلدارةب

 فوزية أحصاد، نيابة عن السيدة: ملياء العزيزي،  :   املقررة 

افق العمومية و الخدماترئيسة   اللجنة الدائمة املكلفة باملر

 ،السيد الرئيس 

 ،السيد الباشا 

 ،السيدات و السادة املستشارين 

 :الحضور الكريم 

 ـــــــــرض  : العـــــــــــــــ

الدائمة املكلفة باملرافق العمومية و الخدمات خالل اجتماعها  املنعقد يومه االثنين انكبت اللجنة 

على مدارسة هذه النقطة املتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة خاصة تتعلق  2019ر فبراي 11

 باستكمال الرقمنة و تحديث اإلدارة الجماعية.

الذي  113.14ففي إطار االختصاصات املخولة للجماعات الترابية بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

التأسيس ملمارسة سليمة لتحقيق شكل نقلة نوعية على مستوى إرساء دعائم الحكامة الجيدة و 

 أهداف التدبير اإلداري الجماعي.

ومن هذا املنطلق، ومنذ أن تقلد املجلس الحالي بكل مكوناته مسؤولية تدبير الشأن املحلي لجماعة 

صفرو جعل في صلب اهتماماته رقمنة و تحديث اإلدارة الجماعية نظرا ألهميتها في ترشيد و عقلنة 

، وهذه االتفاقية الخاصة تأتي في سياق استكمال رقمنة و تحديث املرافق املعامالت اإلدارية

2019-2021 
اإلشراف 

 واملواكبة
 اإلنجاز

تدريب وتقوية قدرات  األطر اإلدارية واملنتخبة 

 لتواصل الداخلي والخارجي للجماعةعلى ابالجماعة 

 من خالل دورات تكوينية ولقاءات دراسية



 

 

الجماعية ملواكبة التحوالت التي يشهدها املرفق العمومي املحلي على مستوى املهام و الوظائف و 

اآلفاق التدبيرية، والتفاعل بشكل إيجابي مع محيطها الداخلي و الخارجي بصيغة تستجيب 

و االجتماعية املنشودة، والحيوية التي أصبح يتمتع بها املجتمع املدني. كل للتطلعات االقتصادية 

حديثة تقود إلى تطوير منظومة الخدمات  ذلك أصبح يفرض وبإلحاح البناء لنموذج إدارة محلية

اإلدارية والرفع من جودتها، والرقي بأدائها إلى مستوى الفعالية واإلنتاجية والنجاعة. ويتأتى هذا من 

 مواكبة و إنجاز املحاور التالية:خالل 

 

 تدبير جيد للمنظومات املعلوماتية املثبتة باإلدارة الجماعية. -

 إنجاز تطبيقات معلوماتية جديدة بإدارة الجماعة. -

التكوين و التدريب الذي يروم إلى تقوية القدرات التدبيرية لألطر اإلدارية و الهيأة املنتخبة و  -

 رية لإلدارة الجماعية . فالتكوين يعتبر أداة فعالة لتنمية املمارسة اإلدارية.تطوير املجاالت التدبي

 وتأسيسا على ذلك فإن اللجنة قد أبدت موافقتها على تبني هذه االتفاقية بعد أن تم وضع        

 وضع بطائق تقنية للتفصيل بدقة في املحاور املستهدفة .كما تقترح اللجنة -

 وملجلسكم املوقر واسع النظر.                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــــــــــــــاملناقش: 

بخصوص هذه االتفاقيات فقد عقدت عدة لقاءات ، فأشار إلى أنه في البداية تدخل السيد الرئيس -

مع مصالح العمالة ومع السيد الخازن حيث أثيرت خاللها عملية إعداد بطائق تقنية لكل مشروع. 

وبالفعل فقد قمنا بإعدادها و إلحاقها باالتفاقيات التي توصلتم بها. فاالتفاقيات التي وافيناكم بها في 

املرة األولى لم تكن تتضمن الجدول التلخيص ي للعمليات التي ستعمل جامعة األخوين على إنجازها. وهذا 

التزامات هذه األخيرة وكذا التزامات ما تم إبرازه بمشروع مكونات البرنامج الثقافي للجماعة الذي فصل في 

جامعة األخوين، كما تم التفصيل في الجوانب املتعلقة بفعاليات امللتقى الثقافي، وفي هذا اإلطار، تم 

 إضافة فقرة ثقافة إلى البرنامج الثقافي ويتعلق األمر ب " ربيع الجمعيات".

عليها املجلس خالل إحدى الدورات وبنفس النهج تم التفصيل في مكونات خطة التواصل التي صادق 

 السابقة ومن خالل محاورها سيتم تفعيل بعض الجوانب التي تنبني عليها منها:

 وضع منهجية موحدة إلنتاج وتداول املعلومات املرتبطة بالبرنامج. -

 إنجاز دليل عمل إعالمي و التواصل لجماعة صفرو . -

 لجماعة في كل املناسبات." يعرض ملشاريع ا standتجهيز رواق متنقل "  -

 إنجاز التغطية الالزمة عن البرنامج. -

 إحداث الجائزة السنوية ألحسن نشاط جمعوي بصفرو يدعم برنامج التنمية ومشروع املدينة الذكية. -

تنظيم لقاءات إعالمية و تدريبية دورية خاصة بممثلي وسائل اإلعالم املحلية و الوطنية بصفرو حول  -

 املدينة. برنامج تنمية

 تنظيم لقاءات إلشراك املواطن الناش ئ وإطالعه على برنامج التنمية ومدلول املدينة الذكية. -



 

 

 إحداث الجائزة السنوية ألحسن عمل إعالمي بصفرو حول برنامج التنمية و مشروع املدينة الذكية. -

 تنظيم لقاءات إخبارية واستشارية دورية تستهدف هيآت املجتمع املدني. -

تدريب و تقوية قدرات األطر اإلدارية و املنتخبة بالجماعة للتواصل من خالل دورات تكوينية ولقاءات  -

 دراسية.

وكما تالحظون من خالل هذه االتفاقية الخاصة أن الجماعة ستضطلع بمحور اإلعداد و التحسيس 

ذه األخيرة ستلتزم بإنجاز وبعض املحاور األخرى املرتبطة باإلنجاز . ومن خالل التزامات الجامعة فإن ه

معظم محاور االتفاقية و عمليات التأطير و التكوين و التنظيم واإلحداث والدفعات املالية املقترحة 

 ألف  200,00ألف درهم موزعة على ثالث سنوات أي  600,00لتفعيل محاور هذه االتفاقية تقدر ب 

ألف درهم موزعة  600,00درهم خالل كل سنة، ونفس املبلغ املالي لتفعيل فعاليات البرنامج الثقافي أي 

 على ثالث سنوات .

أما بالنسبة لالتفاقية الخاصة بمشروع استكمال الرقمنة باإلدارة الجماعية و تحديث اإلدارة، فمكوناته 

 تتجلى في:

مة املتبقية، وفي هذا اإلطار العمل تشغيلها ومواكبة موظفي التطبيقات و األنظمة املعلوماتية القدي -

الجماعة حتى يتمكنوا من استعمالها. ويتعلق األمر هنا بالنظام املعلوماتي الخاص باملخزون الجماعي 

 وقطاع الحالة املدنية ووكالة املداخيل، ونظام الشكايات وقطاع التعمير .

بنظام القيادة، فاملطلوب من الجامعة أن تعمل على إحداثه و األجندة اإللكترونية، وقد أسميناها  -

 تشغيله.

 أيضا، هناك بوابة الخدمات اإللكترونية، تتطلب املواكبة من طرف جامعة األخوين. -

 التدبير الذكي للموارد البشرية. -

 الدورات. تدبير دورات واجتماعات املجلس وأجهزته، وهذا حتى ال يكون هناك تأخير في إنجاز محاضر -

 تدبير اتفاقيات الشراكة. -

 نظام العنونة -

 رقمنة األرشيف -

 فهذه املحاور الخمسة األخيرة، فجامعة األخوين مطالبة بإعداد نظمها املعلوماتية.

 هناك أيضا تأهيل املكاتب األمامية، وتهدف هذه العملية إلى: -

ام تنظيم الصف) اإلنجاز والتتبع بالنسبة تجهيز مكاتب الحالة املدنية ومكاتب تصحيح اإلمضاء بنظ -

 للجامعة(.

 مكاتب( . 10تجهيز املكاتب األمامية بشاشات العرض ) -

 توحيد الهوية البصرية للمكاتب الجماعية. -



 

 

 القاعة املتعددة االختصاصات تجهيزها بالشبكة املعلوماتية. -

 يرا املراقبة(.إعداد صالة العرض ) وضع آليات للنقل الصوتي و الصورة وكام -

 اقتناء آلية التبريد -

 تجهيز املكتبة. -

أن هذه التجهيزات و املعدات اللوجستيكية سيتم توفيرها بتكلفة مالية  وبعد ذلك أفاد السيد الرئيس

مليون سنتيم،  60مليون سنتيم موزعة على ثالث  سنوات، سيتم دفع خالل كل سنة  180,00تقدر ب 

ملرصودة لتغطية محاور وأهداف االتفاقيات الخاصة مع جامعة األخوين فإذا وبالنظر إلى االعتمادات ا

تحققت الغايات وفق الرؤيا التي تبناها املجلس سنستمر في العمل باالتفاقيات وإذا أظهرت النتائج بعد 

ر التقييم عكس ما كنا ننتظره آنذاك يمكننا التوقف عن االستمرار في تنفيذ االتفاقيات. وفي نفس اإلطا

مليون سنتيم على أن يتم توزيع  150مليون سنتيم عوض  100فمن خالل فعاليات البرمجة رصدنا فقط 

 مليون سنتيم على فقرات أخرى. 50
 

مستائين من التعامل مع جامعة  : سبق أن قلت أن املواطنينثم تدخل السيد محمد ليكاتي، فقال  -

( تطبيقات غير مشغلة، منها قطاع الحالة املدنية و الشباك الوحيد و 05األخوين ملاذا؟ ألن خمسة )

جامعة األخوين ستعمل على تشغيل  األشغال البلدية، وجاء ش يء مهم في تدخلكم السيد الرئيس أن 

ات تكوينية لفائدة موظفي وأطر الجماعة حتى تتمرس وتفعيل هذه األنظمة املعلوماتية املثبتة وإقامة دور 

بشكل جيد على استخدام تلك التطبيقات املعلوماتية، وذلك من أجل استفادة ساكنة املدينة من 

خدمات هذه املرافق الجماعية، ومن جهة أخرى فال نريد أن تستحوذ جامعة األخوين على مهرجان حب 

ته، وبالتالي علينا أن نتفق معها على أن تعمل على توفير الوسائل امللوك الذي يشرف على االحتفال بمائوي

اللوجستيكية و القيام بإشهار املهرجان و البحث عن مستشهرين جدد نظرا لإلمكانيات التي تتمتع بها في 

هذا الجانب على أن تقوم جامعة األخوين بمواكبة أطر املدينة التي تشرف على فعاليات مهرجان حب 

طلب منكم السيد الرئيس أن يتوفر  لدى املعارضة دفتر للتحمالت حتى تتمكن من تتبع هذه امللوك، وأ

 املشاريع الواردة باالتفاقيات الخاصة مع جامعة األخوين.
 

، فأوضح أن التطبيقات القديمة ال يعني أنها غير مشغلة، فجامعة بعد ذلك تدخل السيد الرئيس  -

واكبة القطاعات الجماعية بعد تشغيل واستعمال تلك األخوين قامت بعملها وهي مستعدة مل

التطبيقات، ولذلك فاملشكل مرتبط باملوارد البشرية الجماعية. فالتطبيق الخاص بقسم التعمير الذي 

مليون سنتيم ال يعود لجامعة األخوين، وبالفعل كما جاء في تدخلكم فجامعة األخوين  20كلف الجماعة 

ن جدد كمنظمة اليونسكو وحسب تحرياتنا فإن هذه املنطقة تدعم لها إمكانيات لجلب مستشهري

مليون سنتيم كما تدعم املهرجانات الدولية بمبالغ مالية  100املهرجانات املحلية بمبلغ قد يصل إلى 

تفوق هذا املبلغ. وفي هذا السياق، فقد قمنا بعدة محاوالت مع منظمة اليونسكو إال أنها لحد اآلن لم 



 

 

هذا ال يعني عدم استمرار مؤسسة كرز في القيام بعملية جلب املستشهرين والقيام بأدوارها تثمر شيئا، و 

 املنوطة بها املتعلقة بمهرجان حب امللوك .

وعود من وزارة الثقافة ، لدينا أيضا دعم من األبناك إال أنها لم يرق إلى املستوى املطلوب،  لدينا أيضا

داخيل االستشهار املتبقية كفائض مهما كان حجمها يجب أن ونريد إضافة إلى هذه االتفاقية أن م

 تصرف في نفس البرنامج .
 

:  بالنسبة إلينا ليست لدينا اية مؤاخذة بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، حيث قال -

فئوية،  على جامعة األخوين، وهي من الجامعات التي نفتخر بها داخل وطننا، وموقفنا منها لكونها جامعة

 وكل فرد يدبر أموره حسب استطاعته.

لالتفاقية اإلطار، ستربطنا بجامعة األخوين. وهناك أيضا الجامعة األورو متوسطية املتواجدة  بالنسبة -

حاليا بمدينة فاس يمكننا ربط االتصال بها وهي تتوفر على تخصصات ال تتوفر عليها جامعة األخوين ، 

 خوين في منافسة مع الجامعة األورو متوسطية.وهي إمكانية لدخول جامعة األ 

بالنسبة لالستشهار، نالحظ تواجد ثالث متدخلين في تنظيم املهرجانات وهي: جماعة صفرو، جامعة  -

األخوين و مؤسسة كرز التي تستفيد من عائدات االستشهار وهي من قامت باستخالصها بمناسبة تنظيم 

 .2018مهرجان سنة 

هل لجامعة األخوين الصفة الستخالص العائدات املالية لالستشهار ، وفي هذا الباب وتساؤلي هو كاآلتي: 

نعرف أن الجمعيات هي التي تتمتع بصفة االستخالص، وبالتالي علينا التدقيق في هذه املسألة. 

وبخصوص األنشطة التي ستقدمها و تدخالتها فهي مهمة و ستعطي دفعة إعالمية ملدينة صفرو وكذا في 

املجاالت وكذا في محور تحديث اإلدارة الجماعية، إنما تجربة استعمال النظام املعلوماتي بقطاع جميع 

" ال تشتغل ولهذا فعلى جامعة األخوين أن  les bornesالحالة املدنية هي مقياس عملها حيث نالحظ أن " 

أن نحصر مدة تشتغل بكل جدية. وبخصوص االتفاقيات يمكننا اعتمادها مع جامعة األخوين إنما 

 سريان العمل باالتفاقية في سنة واحدة فقط وليس ثالث سنواتكما هو مشار باالتفاقية.
 

هو االستفادة من اإلمكانيات املتوفرة لدى جامعة األخوين، إنما  ،  أن املبدأبعده أفاد السيد الرئيس -

كيف سيتم ذلك؟ فعندما نتكلم عن عملية االستشهار بدورنا أثرنا مسألة هل الجامعة تتوفر على 

الصفة الستخالص العائدات املالية لالستشهار، وهذا ما دفعنا إلى عقد اجتماع مع جامعة األخوين 

ومن خالل النقاش تبين أن الجامعة  D.S.Lإلقليمي وأعضاء من مصالح العمالة بحضور السيد الخازن ا

تتوفر على الصفة إنما بعد أن تصدر الجماعة إذنا بذلك، على غرار ما يتم مع مؤسسة كرز وما تم مع 

الشركات األخرى بمناسبة تنظيم مهرجان حب امللوك خالل السنة املاضية، وما يهمنا هو صرف عائدات 

شهار في فعاليات البرنامج وليس في أمور أخرى، وأقترح عليكم في هذا الجانب أننا لن نمر إلى الشروع االست

في العمل باالتفاقية خالل السنة املوالية إال بعد تقييم العمل املنجز خالل السنة، وقد قمنا بزيارة إلى 



 

 

مشرفة ، ولذلك واعتبارا ملا جماعة سطات وجماعات أخرى تربطها اتفاقية مع جامعة األخوين فوجدنا 

 أفرزته النقاشات سنضيف املقتضيين التاليين:

 العائدات املالية لالستشهار تصرف في نفس البرنامج. -

 تقييم سنوي. -
 

: أن العائدات املالية لالستشهار التي بعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد السالم بوهدون، حيث قال -

 مليون سنتيم، وشكرا. 106ملاضية إضافة إلى منحة الجهة بلغت جمعتها مؤسسة كرز خالل السنة ا
 

مليون سنتيم ضعيفا بالنسبة  100: جامعة األخوين ترى مبلغ بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -

مليون سنتيم موزعة على ثالث سنوات وذلك حتى  300إليها، ولهذا وضعنا املشروع بتكلفة مالية تقدر ب 

يكون برنامج عملها املتعلق بعمليات االستشهار في مستوى املهرجان ومقنعا. وستالحظون من خالل 

ر إلى دفعات لفائدة جامعة األخوين وإنما سنشير البرمجة و بالتشاور مع الخازن اإلقليمي سوف لن نشي

إلى تقديم دفعات لفائدة الجامعة، وهذا سيسمح لنا التعامل مع جامعات أخرى، ولإلشارة فخالل هذه 

الدورة صادق املجلس على اتفاقية شراكة مع جامعة مونديا بوليس وبذلك يبقى الباب مفتوحا أمام كل 

 الجماعة. املبادرات التي تعود بالنفع على
 

، فأوضح أن جامعة األخوين ستعمل خالل هذه وبعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد نور الدين ملزابي -

السنة على مواكبة الجماعة بمناسبة تنظيم فعاليات مهرجان حب امللوك وامللتقى الثقافي ومهرجان 

حيث سيتعذر على الجامعة تنفيذ أهازيج وربيع الجماعة التي تندرج ضمن إطار مكونات البرنامج الثقافي، 

املشاريع الواردة باالتفاقيات الثالثة التي نحن بصددها اآلن نظرا لقصر املدة الزمنية التي تفصلنا عن 

تنظيم هذه الفعاليات الثقافية، إضافة إلى التخوف الذي عبر عنه السيد ليكاتي في تدخله، فإذا اطلعنا 

بخصوص جميع املشاريع أو املشروع الثقافي بالخصوص في ملكية على املادة السابعة حق امللكية تبقى 

 الجماعة، فاالتفاقيات تحدد التزامات وبموجبها يتعين على كل طرف القيام بها.
 

املمكنة لكي  : بعد كل هذه الحيثيات علينا أن نتخذ االحتياطاتبعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال  -

ترى جامعة األخوين أن االستعدادات له يجب أن تبدأ خالل  نوفر كل عوامل النجاح للمهرجان حيث

، ويستبدلون ما في وسعهم لتدارك ما يمكن تداركه خالل تنظيم املهرجان في هذه السنة  شهر شتنبر 

ومصاحبة الجماعة حتى يتمكنوا من تكوين فكرة واضحة وفهم جيد لكل الجوانب املرتبطة بتنظيم 

 املهرجان.

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  285مقرر رقم 

ــي ملدينـــــــة صفرو املجتمإن  )   2019لشهـــــر فبرايـــــر  ه العاديةــــــــــــار دورتـــــع في إطـــــاملجلـــــــس الجماعـــــ

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الجلسة الرابعة 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 

بمشروع اتفاقية خاصة مع جامعة األخوين تتعلق بتحديث اإلدارة وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 الجماعية

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

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      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

 أمين أحمد كمال -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 ملياء العزيزي  -8

 فوزية أحصاد -9

 عبد الحي ونزار -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 محمد ليكاتي -15

 فؤاد بوشامة -16

افضين: واحد، وهو: -  عدد األعضاء الر

 الناصر القشابيعبد  -
 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ
 

 :يقرر ما يلي

) الجلسة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

على مشروع اتفاقية خاصة مع  األصوات املعبر عنها( بأغلبية 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

 للصيغة التالية: في الجماعية تحديث اإلدارةبجامعة األخوين تتعلق 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــةــــــديباجــــــــــ

 

  140، 139، 136، 31السيما الفصول  2011أحكام دستور اململكة املغربية لسنة بناء علـــى 

 منه.

  يوليوز  07املوافق ل  1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم

 .بالجماعاتاملتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015



 

 

  20)  1414ربيع األول  3صادر في  1.93.227بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 ( بإنشاء جامعة األخوين بإفران.1993سبتمبر 

  وتعزيزا آللية الشراكة التعاقدية الرامية إلى تكثيف التعاون وتفعيله مع مختلف الفاعلين

 واملتدخلين. 

  وفي إطار تفعيل مخرجاتh 2021-2016لبرنامج التنموي ملدينة صفرو 

  الجماعة وجامعة األخوين. اإلطار بينوبناء على االتفاقية 

  الجلسة الرابعة 2019لشهر فبراير خالل دورته العادية  الجماعيوبناء على مداولة املجلس ،

 .2019فبراير  21بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ما بين قتم االتفا

  ـــــــرو ممثلة في شخص رئيس املجلس الجماعجماعة  ي.ـــــــصفـــــــــــــ

 ــهـــــــــــــا ـــــص رئيســــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــي شخـ  .وجامعة األخوين ممثلة فــــــــــــــــ

 

 ي:ــــــــــــــا يلـــــــى مـــــــعل



 

 

 :عنوان املشروع: األولى ادةــــامل

 "تحديث اإلدارة الجماعية "

 :موضوع االتفاقية: الثانية ادةــــــامل

من جامعة األخوين  وجماعة صفرو  التعاون بينهذه االتفاقية الخاصة ضوابط  تحدد

 الجماعية.اإلدارة  بنيات و فضاءاتتنفيذ مشروع  تحديث أجل 

 :: تفاصيل إنجاز املشـــــــــروعالثالثة ادةـــــــامل

تبر جزءا ال يتجزأ من تي تعإنجاز املشروع وفق التفاصيل الواردة في بطاقة املشروع املرفقة واليتم 

 :محاور  03من خالل هذه االتفاقية

 ( األنظمة املعلوماتية.1

 ( تأهيل املكاتب األمامية.2

 .( تهيئة القاعة املتعددة التخصصات3
 

 :أجل اإلنجاز: املادة الرابعة

 شهرا تبتدئ من تاريخ األمر في بدء املشروع. 30إنجـــــــــــاز هذا املشروع في يحدد أجل 

 :التكلفة: الخامسة املادة

 مليون درهم. 1,8 املشار إليه في املادة األولى مبلغيبلغ الغالف املالي املخصص إلنجاز املشروع 

 

 

 

 طريقــــة األداء.: السادسة ادةـــــامل



 

 

ت رقم من ميزانية الجماعة في حساب جامعة األخوين تح يتم تسديد هذا املبلغ

دفعات سنوية  عبرالبنك الشعبي  املفتوح بالوكالة البنكية 148420212115081456011919

 تؤدى من ميزانية  الجماعة. 

 ة :ــــــ: حق امللكي املادة السابعة

 يعتبر املشروع ومكوناته في ملكية جماعة صفرو.

 تقييم و تتبع املشروع:  املادة الثامنة

كل اثنين عن تضم ممثلين وتقييم نسبة تقدمه تحدث لجنة مشتركة يعهد إليها بتتبع تنفيذ املشروع 

 ــــــرف. ط

ويخضع تنفيذ املشروع بالضرورة لتقييم سنوي ملعاينة مدى تقدم املشروع، وتقرير التدابير 

 واإلجراءات التصحيحية عند الضرورة.

 .الخالفـــــــاتة ــــــــــــــتسوي: املادة التاسعة

إذا وقع خالف بين طرفي هذه االتفاقية و استنفذت كل سبل التوافق بينهما يعرض الخالف على 

 أنظار السيد عامل إقليم صفرو قصد البث فيه.

 : بطاقة املشروع: املادة العاشرة -

 ينجز املشروع وفق التفاصيل التالية:

 

 

 

 



 

 

 

 ( التطبيقات واألنظمة املعلوماتية1

 

 املتوفرة التطبيقات التزامات جامعة األخوين الجماعة دور  الزمنياألفق 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 تحديد الحاجيات. -

 توفيـــــــر املعطيات    -

 ةـــــاملواكبو  شرافاإل    -

 البيانات تعبئة-

 .صيانةالتشغيل و ال -

 .التدريب والتكوين -

 ب الضبطــــــمكت

 املخزون الجماعي

 وكالة املداخيل

 .شراف واملواكبةاإل    -

 تفعيل الشبابيك اإللكترونية

ر ــالطلبات عب الدعم بنظام

 .تــاألنترن

 إصالح الشبابيك اإللكترونية 

 التدريب والتكوين

 الحالة املدنية

التدعيم واملالئمة مع النظام 

 .الوطني للشكايات

 التأطير والتدريب

 التعبئة اإلعالمية
 نظام الشكايات

 التحيين، تعبئة املعطيات

ــــــالتشغيل والصيان  .ةــ
 رـــــــــــــــــلتعميا التأطير والتدريب

 الجديدة التطبيقات التزامات جامعة األخوين لتزامات الجماعةا الزمنياألفق 

2019-2021 

ــــــإنج لتدبير  تطبيقاز ـــــ

الوضعية اإلدارية واملالية 

 للموارد البشرية.

 وضع نظام الضبط اإللكتروني للحضور.

 التأطير والتكويــــــــن

 تسجيل الدخول والخروجوضع أجهزة 

 

 ةــــــــلموارد البشريالذكــــــــي لر ــــــتدبيال

 از التطبيقــــــإنج 2019-2021
 شراف واملواكبةاإل 

 التأطير والتكوين

 املجلسواجتماعات ر دورات ـــــتدبي

 وأجهزته

2019-2021 

 توفير املعطيات والوثائق

 تحديد الحاجيات.

 تعبئة املعطيات.

 .شراف واملواكبةإل ا

 وضع النظام املعلوماتي

 التأطير والتكوين
 الشراكة اتفاقياتتدبير 

2019-2021 
ــــإنج  از التطبيقـــ

 تعبئة املعطيات

 التأطير والتكوين.

 .االشراف واملواكبة
 نظام العنونة

2019-2021 

 توفير املعطيات والوثائق

 توفير اللوجستيك

 اإلشراف واملواكبة

 وضع النظام املعلوماتي املناسب

 تعبئة املعطيات

 التأطير والتكوين

 رقمنة األرشيف



 

 

 اإللكترونيةاألجندة  الـتأطير والتدريب التحديث والتفعيل

 توفير املعطيات -

 اإلشراف واملواكبة -
 نظام القيادة إنجاز التطبيق

 بوابة الخدمات االلكترونية املواكبة التحديث والتفعيل 

 ( تأهيل املكاتب األمامية2

األفق 

 يـــــــــــالزمن
 التزامات الجماعة

التزامات جامعة 

 األخوين
 العمليات

2019-2021 

تهيئة الفضاءات بالشكل 

 املناسب.

ــــاإلش  .ةـــــراف واملواكبــ

 والتتبـــــــــعاإلنجاز 

املدنية ومكاتب تصحيح ة ـــــــب الحالــــــتجهيز مكات

 ي.ـــــــام تنظيم الصف اإللكتروناإلمضاء بنظ

 مكاتب( 05)

2019-2021 

 شراف واملواكبةاإل 

 تهيئة الفضاءات

 

 اإلنجاز والتتبع
 عرضلبشاشات ل املكاتب األماميةتجهيز 

 مكاتب( 10)

2019-2021 

 تهيئة الفضاءات

 واملواكبة اإلشراف

 

 اإلنجاز والتتبع

 للمكاتب الجماعية هوية بصريةتوحيد ال

معايير الجمالية والفعالية والعصرنة وحسن  وفق

 االستقبال.

 ( تجهيز القاعة املتعددة التخصصات3

 العمليات التزامات جامعة األخوين الجماعة دور  األفـــــق الزمنــــــــــي

ــــاإلنج 2019-2021 ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  ةـــــــــالشبكة املعلوماتي توفير املعدات ازـ

 رضـــــــآليات الع توفير املعدات راف واملواكبةـــــشاإل  

2019-2021  - 
 .زـــــــــــــــــــــــــــتجهي

 التأطير والتكوين

ستقبال والتواصل ومكتب لال تجهيز مكتب 

 .املعلوماتيةالخلية 

2019-2021  لعرضلصالة  إعداد  راف واملواكبةـــــشاإل  

2019-2021  اإلشراف واملواكبة - 
 التجهيـــــــــــز

 التأطير والتكوين

 ي والصورةـــــــــلنقل الصوتلآليات  وضع

اقبة  وكاميرات للمر

2019-2021  
 شراف واملواكبةاإل 

 التتبع

 زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجهيال

 التأطير والتكوين

اقتناء آليات التبريد لقاعة الخادم 

 الرئيس ي

2019-2021  ةــــــــتجهيز املكتب اإلنجاز والتتبع شراف واملواكبةاإل  

:الفئات املستهدفة  

 320املوظفون واملنتخبون الجماعيون:  -

 )االعضاء(.1000: املدنيجمعيات وهيئات املجتمع  -

 : /املرتفقــــــون  -



 

 

 

 :الكاتب         :الرئيس

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

فبعد االنتهاء من عملية التصويت على االتفاقيات األربع مع جامعة األخوين أعطيت 

مع جامعة : لقد صادقنا على االتفاقيات األربع الكلمة إلى السيد فؤاد بوشامة، الذي قال

األخوين، وقد سمعنا بخصوص االتفاقية السابقة أن هناك من خضع لدورات تكوينية 

حول  سا في األنجليزية، ولذلك نريد توضيحاو على حساب الجماعة تهم در  خوينبجامعة األ 

هذا املوضوع، أيضا هناك من ذهب إلى املنتجعات التابعة لجامعة األخوين رفقة عائلته، 

يحصل هذا االستغالل ولذلك فنحن نتعامل مع جامعة األخوين كإطار  فنحن نريد أال

مؤسساتي، فاالستغالل ال نريده ومن يريد ذلك عليه أن يعتمد على إمكانياته املادية 

 الشخصية.

: أنه حسب علمه فهذه األمور غير واردة، إنما هناك السيد الرئيس أفادوردا على ذلك  -

قوم بخدمات مؤداة عنها. وأنا من خضع لتكوين في خدمات مؤداة. فجامعة األخوين ت

دروس األنجليزية، كما قام بذلك السيد عبد اللطيف معزوز سابقا، وهي مؤداة وإذا كانت 

 عليكم أن تدلوا لنا بها، فاملنتجعات أيضا مؤداة.هناك أمورا واضحة 

ولذلك فاألمور وللتوضيح أكثر والكل يؤدي مع امتياز االستفادة من التخفيض في األداء، 

    واضحة ومضبوطة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املحدد ملبلغ  :النقطة السابعة عشر

 الرسوم و الضرائب و الواجبات املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.

 محرز  ديماملصطفى العلوي مح :  رر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملق 

 رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية و البرمجة .

  السيد الرئيس 

 السيد القائد 

  املستشاراتالسيدات  

 الحضور الكريم 
 

 ــــــــالعـــ   : رضــــــــــــ

فبراير  15عقدت اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية و البرمجة اجتماعا يومه الجمعة 

و املتعلقة  2019لدراسة هذه النقطة املدرجة بجدول أعمال هذه الدورة العادية لشهر فبراية  2019

و الضرائب و الواجبات  بالدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املحدد ملبلغ الرسوم

 املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة . وفي ما يلي عرض للتعديالت املقترحة : 

تتميم و تعديل الفصل املتعلق بالرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض * 

 كما يلي : 37/40.10.20تجارية أو صناعية أو مهنية . الفصل 

 الرسم للمتر املربع عن كل ثالثة أشهر نــــوع النشــاط



 

 

إضافة الرسم املتعلق باستغالل امللك العمومي في إطار االتفاقيات أو العقود املبرمة مع الجماعة  -

 كل ثالثة أشهر.درهم للمتر املربع عن 40,00 ىبسعر 

تعديل الفقرات املتعلقة بشغل األمالك العامة مؤقتا من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصالت  -

 ، كما يلي:14/06/2018بتاريخ  F/2166بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

 يلي :كما  40.20.30/32  تتميم الفصل املتعلق بمنتوج محطات وقوف الدراجات و السيارات*  

 موقف السيارات الكائن بمرآب املركب التجاري باب املربع :

 عن الساعة األولـى. (2,00)عند الدخول : درهمان 

 درهم واحد عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

 درهما.150,00االشتراكات الشهرية : 

 غسل السيارات بمرآب املركب التجاري باب املربع :

 درهما عن كل عملية.  25,00

 وملجلسكـم املوقـر واسـع النظـر

. 

 

 

 

 

 تمرير خطوط االتصاالت واملنشآت املرتبطة بها

 Fibres optiques)األلياف البصرية (
 درهم عن كل متر خطي 1,50

 درهما 25,00 (Boitier de connexion)علب ربط خطوط االتصاالت 

الدواليب املعدة إليواء املعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة 

 املشتركين وهوائيات الربط واملخادع الهاتفية.
 درهم 100,00

 درهم عن كل موقع 5.000,00 والتجهيزات املرتبطة بها أبراج وهوائيات االتصاالت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــــــــاملناقش:  

الرسم األول الذي جاء في تقرير اللجنة املتعلق  إن :في البداية تدخل السيد الرئيس حيث قال -

درهما.  40باستغالل امللك العمومي في إطار االتفاقيات أو العقود املبرمة مع الجماعة حدد لها سعر 

وهو سعر معقول خاصة عند ما يتعلق األمر بمساحات كبيرة منها ما يتعلق باتفاقيات الشراكة في إطار 

 البشرية.املبادرة الوطنية للتنمية 

من لدن متعهدي الشبكات  أما فيما يخص تعديل الفقرات املتعلقة بشغل األمالك العامة مؤقتا

العامة للمواصالت فقد تم اعتمادها بناء على دورية السيد وزير الداخلية التي تهدف إلى توحيد أسعار 

 دورية السالفة الذكر.هذه الفقرات وهو ما دعانا دعانا إلى تكييف القرار الجبائي مع مقتضيات ال

وكما هو في علمكم فإننا ولحد اآلن لم ننجح في عملية كراء بعض محالته  بالنسبة للمركب التجاري 

 منةثلألالتجارية و لذلك فكرنا في استغالل موقف السيارات املتواجد باملركب التجاري باب املربع وفقا 

 ة على أنظار املجلس لتعديل القرار الجبائي.الواردة بتقرير اللجنة. تلكم كانت املقترحات املطروح



 

 

: عند منح التراخيص يجب  بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد عبد الكريم البزيوي حيث قال -

مراعاة مصالح الساكنة فبتجزئة هند و بحي سكني ضيق تم الترخيص ملحلين متقابلين لغسل 

 السيارات.

بالسالوي. إننا نطلب الجودة فهي في وضعية غير الئقة و تتواجد بها  ةالكائن بالنسبة لأللعاب الترفيهية

 خيم و ال ندري هل يريد صاحبها بيع أصلها التجاري.

 : ما عالقة ذلك بالنقطة التي نتداول بشأنها. تدخل السيد الرئيس فقال -

 : العالقة هي عالقة الترخيص. تتمة تدخل السيد عبد الكريم البزيوي فقال -

 ؟أي ترخيص : فقال ،السيد الرئيس تدخل -

: الترخيص املؤدى عنه ضريبة األرضية و لذلك فتدخلي ليس  تتمة تدخل عبد الكريم البزيوي فقال -

 خارجا عن املوضوع.

أن ذلك غير مطروح ونحن اآلن بصدد مناقشة رسم جبائي بعينه. كما هو  أوضح السيد الرئيس -

شراكة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث سيتم مطروح كنقطة بجدول األعمال اتفاقية 

درهما الستغالل امللك العمومي في إطار عقود  40احتالل امللك العام. و لذلك تم اقتراح أداء سعر 

 مبرمة مع الجماعة .

نتفق على ما سيقوم به. ونحن مع الجودة.  أن: علينا  تتمة تدخل السيد عبد الكريم البزيوي فقال -

 وما أطلبه أال يكون هناك ضرر بالسكان.

حيث أشار إلى أن الثمن املخصص لوقوف السيارات  ،حمد احمد الشريفأبعد ذلك تدخل السيد  -

( واحد 1( عن الساعة األولى ودرهم )2داخل املرآب يبدو أنه مرتفع شيئا ما . حيث تم اعتماد درهمان ) 

 كل ساعة إضافية. عن

ففي حالة ركن السيارة لساعات طويلة سيؤدي ذلك إلى ارتفاع املبلغ الواجب أداؤه. ولذلك أقترح 

 مراجعة هذا الرسم. وجعل درهم لكل ساعتين إضافيتين وهذه مجرد مالحظة و شكرا.



 

 

( واحد عن  1)( و درهم 2فأفاد أن ثمن الدخول املحدد في درهمين )  ،بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

كل ساعة إضافية فهي أثمنة معقولة وسيتم احتساب ساعة الدخول بواسطة آلة موضوعة بمدخل 

 املرآب.

درهم وأرى عدم اإلشارة بالقرار إلى ركن السيارة ليال.  150فالثمن املحدد هو  لالشتراكاتبالنسبة و 

 ت كما يلي : دراهم عن هذه العملية. وهنا يجب توضيح العمليا 10ولذلك اعتماد 

 درهما(. 150االشتراكات الشهرية )  -

 تحتسب الفترة النهارية من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء. -

دراهم كثمن لركن  5: أقترح أداء  بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي حيث قال -

السيارة باملرآب خالل الفترة الليلية. ألن األشخاص الذين سيستعملون بكثرة املرآب لركن سياراتهم ليال 

 هم الساكنة املجاورة للمرآب.

درهم لألشخاص الذين سيستعملون  150أن ثمن االشتراك حدد في  :تدخل السيد الرئيس فقال -

تهم ليال. في حين بالنسبة لألشخاص اآلخرين الذين ال يستعملون املرآب لركن املرآب لركن سيارا

 درهم. 10سياراتهم ليال بصفة دائمة فالثمن محدد في 

عندما تم تحديد هذه األثمنة هل تمت مراعاة  :فقال ،بعد ذلك تدخل السيد رضوان الفرودي -

الشخص ثمن الوقوف بمحطة معينة و الوقوف خالل اليوم بأكمله. وأسرد مثاال عن ذلك إذا أدى 

 انتقل في نفس الفترة إلى محطة وقوف أخرى هل سيؤدي مرة أخرى ثمن الوقوف ؟

: أن األثمنة املحددة هي خاصة باستعمال مرآب املركب  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس فقال -

التجاري باب املربع فقط و ليس محطات  الوقوف بالشوارع. وقد بادرنا إلى اعتماد هذه العملية حتى 

 يكون الشخص الذي سيكتري مستقبال املرآب على بينة بأثمنة الوقوف.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2019 فبراير 21بتاريخ  286مقرر رقم 

ــــــــار دورتــــــي إطــــــع فــــــاملجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمإن  )   2019لشهر فبراير  ه العاديةــــ

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الجلسة الرابعة 
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

بمشروع تعديلي للقرار الجماعي املحدد ملبلغ الرسوم و الضرائب و وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 الوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
 

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

  14:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 14:      ت املعبر عنهاعدد األصوا -



 

 

افقين -  14:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
  

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 فوزية أحصاد -6

 عبد الحي ونزار -7

 الولي العدلوني -8

 عبد الحق شاكر العلوي  -9

 كراكيعبد هللا  -10

 عبد اللطيف بوشارب -11

 البزيوي عبد الكريم -12

 رضوان الفرودي -13

 محمد ليكاتي -14
 

افضين:  -  ال أحدعدد األعضاء الر
 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ

 

 

 يقرر ما يلي:      
 

) خالل  2019في إطار دورته العادية لشهر فبراير  وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت 2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 

العلني على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املحدد ملبلغ الرسوم و الضرائب والوجيبات املستحقة 

  جاء في العرض ووفقا للصيغة التالية:لفائدة ميزانية الجماعة طبقا ملا 

  تتميم وتعديل الفصل املتعلق بالرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا

 كما يلي: 40.10.20/37ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية 



 

 

إضافة الرسم املتعلق باستغالل امللك العمومي في إطار االتفاقيات أو العقود املبرمة مع  -

 درهم للمتر املربع عن كل ثالثة أشهر.40,00 ماعة ىبسعر الج

  تعديل الفقرات املتعلقة بشغل األمالك العامة مؤقتا من لدن متعهدي الشبكات العامة

 ، كما يلي:14/06/2018بتاريخ  F/2166للمواصالت بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

 ثالثة أشهر الرسم للمتر املربع عن كل نــــوع النشــاط

 تمرير خطوط االتصاالت واملنشآت املرتبطة بها

 Fibres optiques)األلياف البصرية (
 درهم عن كل متر خطي 1,50

 Boitier de)علب ربط خطوط االتصاالت 

connexion) 
 درهما  25,00

الدواليب املعدة إليواء املعدات التقنية الخاصة 

واملخادع  بربط وخدمة املشتركين وهوائيات الربط

 الهاتفية.

 درهم  100,00

 درهم عن كل موقع 5.000,00 والتجهيزات املرتبطة بها أبراج وهوائيات االتصاالت

 كما يلي : 40.20.30/32  تتميم الفصل املتعلق بمنتوج محطات وقوف الدراجات و السيارات 

 موقف السيارات الكائن بمرآب املركب التجاري باب املربع :  -

  عن الساعة األولـى. (2,00)عند الدخول : درهمان 

 .درهم واحد عن كل ساعة إضافية أو جزء منها 

  : درهما لركن السيارات ليال.150,00االشتراكات الشهرية 

  :درهما لركن السيارات نهارا.150,00االشتراكات الشهرية 

 10 .دراهم : ركن السيارات لليلة الواحدة 

  املركب التجاري باب املربع :غسل السيارات بمرآب 

 25,00  .درهما عن كل عملية 

 

 :الكاتب                            :الرئيس             

 

 



 

 

 أحمد احمد الشريف                                                                                   جمال الفاللي        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تحويل اعتمادات بالجزء األول و الثاني من الدراسة و التصويت على : الثامنة عشرالنقطة

 :2019ميزانية 
 

فأفاد أنه بناء على املذكرة الجديدة لوزير الداخلية فلم يعد ممكنا القيام  السيد الرئيس تدخل -

 بعملية تحويل االعتمادات من باب إلى باب آخر ولذلك تلغى هذه النقطة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــاملناقش  :ةـــــــــــــــــــ

ـــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يتدخــــ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  287مقرر رقم 

ــي ملدينـــــــة صفرو املجتمإن  ـــــــار دورتــــــــــع في إطــــــــــاملجلـــــــس الجماعـــــ )   2019لشهر فبراير  ه العاديةـــــ

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الجلسة الرابعة 
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 .2019بتحويل اعتمادات بالجزء األول و الثاني من ميزانية وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

 

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

  15:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 15:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  15:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
  

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 أحمد احمد الشريف -5

 املصطفى علوي محمدي محرز  -6

 فوزية أحصاد -7

 عبد الحي ونزار -8

 الولي العدلوني -9

 عبد الحق شاكر العلوي  -10

 عبد هللا كراكي -11

 عبد اللطيف بوشارب -12

 البزيوي عبد الكريم -13

 رضوان الفرودي -14

 محمد ليكاتي -15
 

افضين:  -  ال أحدعدد األعضاء الر
 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ



 

 

 

 

 :يقرر ما يلي

) الجلسة الرابعة 2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

عملية التصويت على عدم التداول ( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء 2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ 

بناء على دورية السيد  2019في النقطة املتعلقة بتحويل اعتمادات الجزء األول و الثاني من ميزانية 

 و املتعلقة بالتبويب الجديد لفصول امليزانية. 2019يناير  17بتاريخ  288عامل إقليم صفرو عدد 

 :الكاتب                     :الرئيس      

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 مناقشة وضعية قطاع التعمير بمدينة صفرو : النقطة التاسعة عشر: 
 

 من خالل تدخله أن هذه النقطة ستؤجل إلى دورة الحقة. فاد السيد الرئيسأ -

 

 :ــــة  املناقشـــــــــــــــــــ

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــم يتدخــــــــــــــل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  288مقرر رقم 

ــي ملدينـــــــة صفرو املجتمإن  ـــــــار دورتــــــــــع في إطــــــــــاملجلـــــــس الجماعـــــ )   2019لشهر فبراير  ه العاديةـــــ

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الجلسة الرابعة 
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 بمناقشة وضعية قطاع التعمير بمدينة صفرو.وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

 

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

  15:   الحاضرين أثناء عملية التصويتعدد األعضاء  -

 15:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  15:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
  

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 أحمد احمد الشريف -5

 املصطفى علوي محمدي محرز  -6

 فوزية أحصاد -7

 عبد الحي ونزار -8

 الولي العدلوني -9

 عبد الحق شاكر العلوي  -10

 عبد هللا كراكي -11

 عبد اللطيف بوشارب -12

 البزيوي عبد الكريم -13



 

 

 رضوان الفرودي -14

 محمد ليكاتي -15
 

افضين:  -  ال أحدعدد األعضاء الر
 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ

 

 

 :يقرر ما يلي

) الجلسة 2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

 ( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

 تأجيل النقطة املتعلقة بمناقشة وضعية قطاع التعمير بمدينة صفرو إلى دورة الحقة.

 :الكاتب               :الرئيس     

 

 أحمد احمد الشريف              جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  الدراسة و التصويت على مشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق بضابطة : العشرونالنقطة

 البناء الجماعية:
 

من خالل تدخله أن هذه النقطة لم تجهز بعد و تتطلب املزيد من الدراسة،  فاد السيد الرئيسأ -

 ولذلك تؤجل إلى دورة الحقة.

 

 :ــــة  املناقشـــــــــــــــــــ

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــم يتدخــــــــــــــل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  289مقرر رقم 

)   2019لشهر فبراير  ه العاديةــــــــــــار دورتــــــــي إطــــع فــــاملجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمإن 

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الجلسة الرابعة 
 

 املتعلق بالجماعات. 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 بمشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق بضابطة البناء الجماعية.وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

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

  14:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 14:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقينعدد األعضاء  -  14:      املو
 

 وهم السادة:
  

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 أمين أحمد كمال -3

 أحمد احمد الشريف -4

 املصطفى علوي محمدي محرز  -5

 فوزية أحصاد -6



 

 

 عبد الحي ونزار -7

 الولي العدلوني -8

 عبد الحق شاكر العلوي  -9

 عبد هللا كراكي -10

 عبد اللطيف بوشارب -11

 وي عبد الكريمالبزي -12

 رضوان الفرودي -13

 محمد ليكاتي -14
 

افضين:  -  ال أحدعدد األعضاء الر
 

ـــد -  عدد األعضاء املمتنعين: ال أحــــــــــــــــ

 

 

 :يقرر ما يلي

) الجلسة الرابعة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على تأجيل 2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ 

 لجماعية إلى دورة الحقة. النقطة املتعلقة بمشروع تعديلي للقرار الجماعي املتعلق بضابطة البناء ا

 

 :الكاتب          :الرئيس       

 

 

 أحمد احمد الشريف         جمال الفاللي

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية  : النقطة الواحدة و العشرون

 بتنفيذ مشاريع باملجال العتيق . ورد االعتبار ملدينة فاس و عمالة إقليم صفرو و تتعلق

 

 أن االتفاقية انضم إليها شريك جديد يتمثل في جهة :  العرض قدمه السيد الرئيس حيث قال

فاس مكناس حيث وافقت هذه األخيرة على أن تسهم في مشروع االتفاقية من خالل مشروع ترميم 

ان هذا ثمرة عدة اجتماعات. وهنا ال بد واجهات املدينة القديمة بمبلغ مالي يقدر ب مليار سنتيم، وقد ك 

من تقديم الشكر الجزيل ملمثلينا بالجهة و الذين دافعوا على هذا املشروع الذي سيتم إنجازه من خالل 

 25.517.706.80اتفاقيات شراكة  في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تقدر تكلفته ب  10

اهمة الجهة. و باملوازاة مع ذلك فالنقاش الزال جاريا مع وزارة مليون درهم يضاف إلى هذا املبلغ مس

االسكان لكي تسهم بدورها في هذا املشروع وإذا حصل ذلك ستكون موضوع ملحق االتفاقية . وقد أثيرت 

ملدينة فاس بصفتها صاحبة املشروع  نقطة تتعلق باألتعاب التي تتلقاها وكالة التنمية ورد االعتبار

من املبلغ اإلجمالي للمشروع. نالحظ أن االتفاقيات ال تتضمن أية صيغة تتيح  % 10ب املنتدب تقدر 

مليون سنتيم  250اإلمكانية لتغطية هذه النسبة املائوية. ولذلك فهذه النسبة ستؤديها الجهة و تقدر ب 

إضافية لكل مشروع تحسبا إلى إضافة أشغال أخرى ملشاريع االتفاقيات  %10مع تخصيص نسبة 



 

 

عشر. هذا باإلضافة إلى أن الجهة ستنجز مشروعا مستقال و يتعلق بخلق مسار سياحي باملدينة ال

مليون سنتيم و بالتالي فإن املساهمة اإلجمالية للجهة تقدر ب مليار  5القديمة بتكلفة مالية تقدر ب 

النقاش قائما مع  سنتيم. تلك كانت الحيثيات املرتبطة بهذه النقطة وكما سبق أن أشرت إلى ذلك فال زال

وزارة اإلسكان لكي تنضم إلى االتفاقية لتسهم بحصة في إنجاز املشاريع الواردة باالتفاقيات وللمجلس 

املوقر واسع النظر. ولففادة فهذه االتفاقيات ال تتعلق بمعالجة البنايات اآليلة للسقوط. وإنما تتعلق 

 بإنجاز املشاريع التالية :

 انب واد أكاي بحي القلعة بالجماعة الحضرية ملدينة صفرو مشروع خلق مسلك سياحي بج -1

 مشروع تأهيل حي املدينة القديمة شمال واد أكاي بالجماعة الحضرية ملدينة صفرو. -2

 مشروع تأهيل حي املدينة القديمة جنوب واد اكاي بالجماعة الحضرية ملدينة صفرو. -3

 املعمارية و الثقافية بجماعة صفرو.مشروع تأهيل حي القلعة من الناحية السياحية و  -4

 مشروع تهيئة جنبات واد أكاي مقطع من قنطرة غديوة إلى رحبة العواد بجماعة صفرو. -5

مشروع تهيئة املمر الرابط بين ساحة درب عمر وساحة باب املقام و الدراسات التقنية و التتبع بحي  -6

 املدينة القديمة جنوب واد أكاي.

 إلسكافيين بحي الشباك.مشروع إعادة تهيئة فضاء ا -7

 من الناحية السياحية و املعمارية. وتأهيلهامشروع ترميم واجهات وأزقة املدينة القديمة شمال  -8

 مشروع تهيئة ساحة خضراء بحي القلعة مع الدراسة و التتبع. -9

مشروع ترميم واجهات وأزقة املدينة القديمة جنوب واد أكاي وتأهيلها من الناحية السياحية و  -10

 املعمارية.

ستتحمل  أنهامشروع خلق مسار سياحي باملدينة القديمة وهو مشروع خالص للجهة وحدها كما  -11

 تكاليفه املالية.

ولإلشارة فإذا صادقنا على هذه االتفاقية سنكون مضطرين إلى إضافة مادة بكل االتفاقيات تشير إلى 

( و DASالعمل االجتماعي بالعمالة )  صاحب املشروع املنتدب. وكل هذه األمور تمت مناقشتها مع قسم

بحضور الخازن اإلقليمي و السيد الباشا وذلك حتى تخرج هذه املشاريع في أحسن حلة. ومدة اإلنجاز 

حددت في ثالث سنوات. و بالنسبة إلينا فاملحل الكائن بحي الشباك فهو فضاء خاص بإنجاز مشروع 

 ل أو محلين تباع بهما املالبس الجاهزة.إعادة تهيئة فضاء اإلسكافيين بالرغم من كون مح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املناقشـــــة  : 

: أال يمكن ترحيل اإلسكافيين إلى مكان آخر؟  في البداية تدخل السيد رضوان الفرودي حيث قال -

خاصة وأن ذلك املمر فهو ضيق جدا من جهة الواد و الذي يؤثر على جمالية الواد التي ستخضع 

 ممراته لعملية التهيئة مع جعل ذلك الفضاء حديقة يمكنها أن تضفي جمالية على تلك املنطقة.
 

ة وجيهة وقد طرحناها بقوة في وقت من األوقات إنما الفكر  إن:  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس فقال -

لألسف رفضت من طرف اإلسكافيين أنفسهم وكذلك من طرف األوقاف ألن ذلك العقار تابع لها. وقد 

طالبناها باإلدالء بسند امللكية الذي يثبت ذلك. و في هذا الصدد أدلت األوقاف بعقود كراء قديمة. 

لنسبة لألوقاف وكأنها سندات ملكية. ولذلك فاملشروع ينص على توفير وكما تعرفون فإن عقود الكراء با

 8أو  5جزء من ذلك العقار كفضاء لإلسكافيين و بعد إنجاز املشروع ستستخلص األوقاف أثمنة كراء 

محال خاصا باإلسكافيين. وبعد أن استنفذنا جميع  20محالت. وذلك الفضاء يشتمل على أكثر من 



 

 

تحويلهم إلى مكان آخر تمت املصادقة على هذا املشروع بصيغته الحالية من طرف الجهود الرامية إلى 

 اللجنة املحلية و اللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 

: نريد أن يقدم لنا توضيحا بخصوص املشروع  بعده تناول الكلمة السيد رضوان الفرودي حيث قال -

واد أكاي مقطع من قنطرة غديوة إلى رحبة العواد  بجماعة صفرو. وهل  الخامس املتعلق بتهيئة جنبات

 يقصد بذلك عملية تغطية الواد التي تعتبر غير صحية.
 

: لقد سبق إنجاز مشروع تهيئة املمر الرابط بين مقطع ناس  بعده تدخل السيد الرئيس فقال -

 ستكمال ذلك املمر إلى رحبة العواد.أعدلون بالقرب من الحمام إلى القنطرة. وهذا املشروع يستهدف ا
 

أن النقطة املتعلقة بالدراسة و  :بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد محمد ليكاتي حيث قال -

التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع وكالة  التنمية و رد االعتبار ملدينة فاس و عمالة صفرو تتعلق 

 .بتنفيذ مشاريع باملجال العتيق

 .إلى االتفاقية ADRالسيد الرئيس بإضافة مؤسسة تفاجأنا اآلن 

هي نفسها املقصود بها وكالة التنمية ورد االعتبار  ADER: أن  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس فقال -

  .ملدينة فاس

: أشرتم إلى أنه سيتم إضافة هذه النقطة بحيث لم  تتمة تدخل السيد محمد ليكاتي حيث قال -

 تكونوا متفقين عليها. 

وقد  ADERأن االتفاقية تشمل فقط وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس  ،أوضح السيد الرئيس -

 .إلى هذه االتفاقية جهة فاس مكناس كطرف جديد نضافإ
 

: اعتبارا لذلك ستتغير صيغة هذه النقطة املدرجة بجدول  تتمة تدخل السيد محمد ليكاتي فقال -

األعمال ولهذا تؤجل هذه النقطة لكي نكون نعمل في إطار الشفافية و القانون لكي ال يطعن في عملنا 

 أحد.  فأنا أرى أن هذه النقطة بصيغتها الحالية ستطرح مشكلة.
 

 .ن يدققون و يقفون على كل األمور : متفق معك خاصة وأن املفتشي تدخل السيد الرئيس فقال -
 

: أخذا بعين االعتبار كل هذه الحيثيات تؤجل هذه النقطة إلى  تتمة تدخل السيد محمد ليكاتي فقال -

 دورة مقبلة حتى نتمكن من ضبط صيغتها النهائية.
 

في  : بالفعل يجب إضافة جهة فاس مكناس إلى االتفاقية وما جاء بعده تدخل السيد الرئيس فأفاد -

 .تدخل السيد محمد ليكاتي فهو صحيح
 



 

 

: إذا ظلت هذه النقطة بصيغتها الحالية فبمجرد خروجنا من  تتمة تدخل السيد محمد ليكاتي فقال -

هذه القاعة ستصدر كتابات في املوضوع ولذلك نطلب تأجيل هذه النقطة ألنها تستهدف إنجاز مشاريع 

 مهمة.
 

يوما كأقص ى حد نعقد دورة  20: أنا متفق معك وخالل مدة  بعد ذلك تدخل السيد الرئيس فقال -

 .2019استثنائية ملناقشة النقط التي ستؤجل عن هذه الدورة العادية لشهر فبراير 
 

سنؤجل النقطتين املتعلقتين بتعديل اتفاقيات شراكة مع شركة  :وأضاف السيد الرئيس قائال

لكونهما مرتبطين باالتفاقية املتعلقة بتسقيف  العمران و مشروع اتفاقية شراكة مع شركة العمران

 الواد التي سبق إلغاؤها في دورة سابقة ولحد اآلن لم نتوصل بها من وزارة اإلسكان. 
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) الجلسة   2019لشهر فبراير  العاديةه ــــــــــــدورتإن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الرابعة 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية ورد االعتبار  ملدينة فاس وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بمشروع 

 مشاريع باملجال العتيق.وعمالة إقليم صفرو تتعلق بتنفيذ 
 



 

 

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

  18:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 18:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  18:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 الدين ملزابينور  -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 بدر أحمري  -8

 فوزية أحصاد -9

 ملياء العزيزي  -10

 عبد الحي ونزار -11

 الولي العدلوني -12

 عبد الحق شاكر العلوي  -13

 عبد هللا كراكي -14

 شفيق كريم -15

 الكريمالبزيوي عبد  -16

 رضوان الفرودي -17

 محمد ليكاتي -18
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 

 :يقرر ما يلي

) الجلسة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على 2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الرابعة 



 

 

مع وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس وعمالة إقليم  تأجيل النقطة املتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة

 صفرو تتعلق بتنفيذ مشاريع باملجال العتيق إلى دورة أخرى.

 :الكاتب       :الرئيس    

 

    أحمد احمد الشريف      جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة و التصويت على تعديل اتفاقيات شراكة مع شركة العمران:: النقطة الثانية و العشرين 
 



 

 

 في معرض تدخله أن هذه النقطة ستؤجل إلى دورة الحقة. فاد السيد الرئيسأ -

 

 املناقشـــــــــــــة: 

 دــــــــــل أحــــــــــم يتدخــــــــــل
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) الجلسة   2019لشهر فبراير  ه العاديةــــــــــــدورتإن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 (.2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ الرابعة 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 بتعديل اتفاقيات شراكة مع شركة العمران. وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

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

  18:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 18:      املعبر عنها عدد األصوات -

افقين -  18:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 بدر أحمري  -8

 فوزية أحصاد -9

 ملياء العزيزي  -10

 ونزار عبد الحي -11

 الولي العدلوني -12

 عبد الحق شاكر العلوي  -13

 عبد هللا كراكي -14

 شفيق كريم -15

 البزيوي عبد الكريم -16

 رضوان الفرودي -17

 محمد ليكاتي -18
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 



 

 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 

 :يقرر ما يلي

) الجلسة الرابعة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العدية لشهر فبراير 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على تأجيل 2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ 

 ة. دورة الحق إلىالنقطة املتعلقة بتعديل اتفاقيات شراكة مع شركة العمران 

 :الكاتب          :الرئيس          

 

 أحمد احمد الشريف                     جمال الفاللي     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع شركة العمران : الثالثة و العشرينالنقطة

 تتعلق بتأهيل و تجهيز امللعب البلدي:
 

 من خالل تدخله أن هذه النقطة ستؤجل إلى دورة الحقة . الرئيسأفاد السيد  -

 

  :املناقشــــــــــــــة 

 لـــــــــم يتدخـــــــــل أحــــــــــــــــــد
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خالل جلسته  2019لشهر فبراير  في إطار دورته العاديةإن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع 

 .2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

بمشروع اتفاقية شراكة مع شركة العمران تتعلق بتأهيل و تجهيز وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 امللعب البلدي.
 

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

  18:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 18:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  18:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 بدر أحمري  -8

 فوزية أحصاد -9

 ملياء العزيزي  -10

 عبد الحي ونزار -11

 الولي العدلوني -12

 عبد الحق شاكر العلوي  -13

 عبد هللا كراكي -14



 

 

 شفيق كريم -15

 البزيوي عبد الكريم -16

 رضوان الفرودي -17

 كاتيمحمد لي -18
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 

 ي:يقرر ما يل

) الجلسة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

تجهيز امللعب البلدي تأجيل النقطة املتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة مع شركة العمران تتعلق بتأهيل و 

 إلى دورة الحقة. 

 :الكاتب         :الرئيس    

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع تعاونية نادي : النقطة الرابعة و العشرين

 :املعرفة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 

 أن االتفاقية املتعلقة بهذا املشروع لم تتوصل بها : قدمه السيد الرئيس، حيث قال ،العرض

الجماعة لحد اآلن من طرف مصالح العمالة، وبالتالي فال يوجد بين أيدينا ما يمكننا مناقشته إال 

رمجا موضوع واحد مرتبط بهذا املشروع، فقد عقدت عدة اجتماعات بشان هذا املشروع الذي كان مب

في إطار البرنامج األفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وليس في إطار برنامج التهميش و اإلقصاء 

االجتماعي بالوسط الحضري. وكما تعلمون فاملرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد 

ا من ميزانية برنامج اإلقصاء رنا معه إلى البحث عن حلول انطالقر انتهى العمل ىبها، وهذا ما اضط

أساس  ضمن املشاريع املدرة للدخل على سيصنفاالجتماعي بالوسط الحضري حيث أن هذا املشروع 

القيام بعملية تخصيص االعتمادات املالية املتبقية عن إلغاء املشاريع املدرة للدخل والتي ال زالت 

رية في تمويل املشروع الجديد لنادي مودعة بالحساب الخصوص ي للمبادرة الوطنية للتنمية البش

املعرفة ، وذلك بعد أن يوافق املجلس على ذلك. فاملبلغ اإلجمالي للمشاريع امللغاة في إطار املبادرة 

مناقشة مليون سنتيم، ولذلك فقد طلب منا كمجلس  35الوطنية للتنمية البشرية يقدر تقريبا ب 

افقة املبدئية للمجلس من أجل تخصيص هذه  املبالغ املالية املتبقية عن إلغاء مشاريع مدرة املو

افقة املجلس على ذلك سيتم عرض املشروع على اللجنة  للدخل لتمويل هذا املشروع، وبعد مو

افقة، على أن يتم عرضها بعد  املحلية بصيغتها الجديدة التي يترأسها السيد الباشا من أجل املو



 

 

مال هذه املسطرة سيتم إعداد اتفاقية شراكة ذلك على أنظار اللجنة اإلقليمية. وبعد استك

افقة. وبالتالي لن يتم التداول  خاصة بهذا املشروع التي ستعرض على أنظار املجلس من أجل املو

 بشأن هذه النقطة بصيغتها الحالية.

افقة املبدئية لتخصيص املبالغ املالية امللغاة  واعتبارا لذلك فإن نقاشاتنا ستنصب على إعطاء املو

 في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمويل مشروع نادي املعرفة، 

 ر واسع النظر.وملجلسكم املوق                                                                                                                           

 

 

 

 املناقشــــــــــــــة: 

 : نريد أن نعرف القيمة املالية لهذا املبلغ.في البداية تدخل السيد محمد ليكاتي، حيث قال  -

مليون سنتيم، وهذا املبلغ هو أقص ى ما  35، أن قيمة هذا املبلغ تبلغ تقريبا فأجاب السيد الرئيس -

استثناء، وكما سبق أن قلت فقد كان مبرمجا في إطار البرنامج نتوفر عليه، كما أن هذا املشروع هو 

 األفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

إضافة مبالغ مالية أخرى لتمويل هذا املشروع في هل سيتم : تتمة تدخل السيد محمد ليكاتي، فقال -

 إطار املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟.

، فأشار إلى أن املرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد تدخل السيد الرئيس بعد ذلك -

انتهت، و للتسريع بعملية إنجاز هذا املشروع، فاملبالغ املتوفرة و املتبقية عن إلغاء املشاريع املدرة للدخل 

 مليون سنتيم. 35تقدر تقريبا ب 

: أن الغاية املتوخاة من هذا املشروع هو أن يشكل لبعد ذلك تدخل السيد كريم شفيق، حيث قا -

من األفيد أن تكون فرصة لخلق مناصب شغل أمام هؤالء الشباب و انتشالهم من  البطالة . ولذلك 

املساعدة املقدمة لهؤالء الشباب في املستوى من أجل تفادي كل املشاكل التي قد تثار مستقبال،وبالتالي 

افق من الناحية امل  . بدئية على هذا املشروع. وشكرافنحن نو

نثمن هذا املشروع املوجه لفائدة شباب : بدورنا بعد ذلك تدخل السيد رضوان الفرودي، حيث قال -

عاطل، وهو صيغة من الصيغ إلثبات ذاته إذ يشكل هذا املشروع مثاال لباقي الشباب العاطل من أجل 



 

 

اعد الجماعة في إخراجها للوجود، وهذا البحث عن مشاريع أخرى تكون فرصة لخلق مناصب شغل تس

ما كنا ننادي به منذ البداية كمعارضة وذلك بالعمل على خلق فرص شغل في إطار اتفاقية شراكة، وهذا 

ال يمكننا إال أن نثمنه. وفي هذا السياق، يمكننا السيد الرئيس االستجابة لطلب هؤالء الشباب و الخروج 

انطالقا من حصة مساهمتهم في تمويل املشروع، والذي سمعته أن بقرار ملنحهم رخصة لبدء األشغال 

مليون سنتيم، وهذا املشروع يتوفر  60املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسهم في تمويله بمبلغ يقدر  ب 

مليون سنتيم من طرف الجماعة، في انتظار حصولهم  35على دراسة مسبقة، ونتكلم اآلن عن تخصيص 

الوطنية للتنمية البشرية في شطرها الثالث التي من خاللها سيتمكنون من الحصول  على دعم املبادرة

 على الحصة الكاملة لتمويل املشروع. ومن خالل النقاش سيظهر لنا ما يمكننا القيام به.

من أجل الجميع أي مع  : نحن هنابعد ذلك تدخل السيد املصطفى علوي محمدي محرز، حيث قال -

ابات حاملي شواهد اإلجازة وكذا مع جميع املعطلين.ولكن السيد الرئيس، ماذا جميع الشباب و الش

سنفعل مع جميع طلبات الشباب؟ فهناك شباب يطلبون أن تقدم لهم الجماعة شيئا ما ولهذا فأنا أقترح 

كشك حتى نتمكن من  200أو  100أن يتم تيهئ حي باملدينة على غرار حي السعادة بمدينة فاس لتأثيثه ب 

الستجابة لطلبات هؤالء الشباب العاطل، وكن على يقين السيد الرئيس أن شبابا آخرين سيعتصمون ا

بمقر الجماعة مستقبال، وسنواجه نفس املشكل، ولهذا فإنني أطلب أن نعمل و نجتهد في إيجاد حل 

 جذري لجميع الشباب العاطل. وملجلسكم املوقر واسع النظر.

:  في الحقيقة هذا املوضوع يمثل نموذجا لسوء الحق شاكر العلوي، فقالبعد ذلك تدخل السيد عبد  -

التواصل بين األطراف املساهمة في هذا املشروع، ونتمنى أال يكون مقصودا. فإرادة الجماعة هي أن يكون 

هذا املشروع نموذجا وأنا شخصيا مع هذا املشروع، لكونه سيمثل قفزة نوعية بالنسبة لدور الجماعة في 

ر البحث عن فرص للشغل، وهذه هي فلسفة هذه الفكرة. نعم لقد خلف هذا املوضوع نقاشا، وما إطا

وقع قد وقع. وحسب علمي أن املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستوجه إلى الشباب 

اآلن، فيجب أن  مليون سنتيم متوفرة 35وأعتقد إذا كانت االعتمادات املقدرة بحوالي  بشكل كبير جدا. 

ننطلق منها، فاإلرادة متوفرة لدى الجميع، مصالح العمالة و الجماعة و السلطة املحلية و املعطلين 

لتحقيق هذا املشروع وال توجد هناك إرادة للتوتر. ونتمنى أن يشكل هذا املشروع نموذجا ناجحا. وأن 

ينا أن نعمل على انطالق هذا تكون هناك رؤية شمولية وموحدة تشمل جميع املعطلين. ولذلك عل

املشروع بهذه الطريقة كنموذج تنموي يستهدف خمسة عناصر من الشباب العاطل، وبهذا سنكون 

 كجماعة قدمنا شيئا مفيدا في إطار املسلسل التنموي لهذه املدينة.

فأكد  أن هذا املشروع قد تبنته الجماعة مراعية فيه الجانب بعد ذلك تدخل السيد الرئيس،  -

كما صاحبته عدة نقاشات، وال أخفيكم أن هؤالء  االجتماعي و اإلنساني،وقد تخللته عدة اجتماعات

الشباب قد نجحوا بتصرفاتهم في إقناعي بالتخلي عن الدفاع عن هذا املشروع، وكما سبق لي أن قلت 



 

 

شروع، وتلك لهم، نحن ال نناقش هذا املشروع تحت االبتزاز أو الضغط، وإنما نناقشه القتناعنا بامل

املمارسات التي صدرت عنهم أقنعتني لكي أتخلى عن املشروع، ولن أدافع عنه، وأقص ى ما يمكنني فعله هو 

التزام الحياد. وإذا زادت األمور عن حدها سأتخذ موقفا آخر غير الحياد. فعملنا ينطلق من مبدأ التوافق 

الرخصة. ومن حسن حظنا أن تلك  تحقيقا للمصلحة، وقد بذلت جهدا كبيرا من أجل حصولهم على

الرخصة لم توقع حيث ستالحظون عند مناقشتنا لتقرير املفتشية العامة لإلدارة الترابية أنهم يؤكدون 

إن امللك العام يجب أن يخضع لدفتر التحمالت و املنافسة. وأقول دائما علينا أن نبذل قصارى الجهود 

ه القانون، ودون أن تكون لذلك تبعات تعود علينا من أجل مصلحة املواطنين، في حدود ما يسمح ب

بالضرر وبالتالي فاملسلك الوحيد الذي يحمي عملنا نسبيا هو مناقشة هذا املوضوع في إطار املبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية وإعداد اتفاقية شراكة بشأنه، ومن خاللها يمنح الترخيص، وليس سلك 

ر أنه من حسن حظنا أن تلك الرخصة لم توقع، فإذا فمن ضمن مسطرة تكون عكس هذا االتجاه. وأكر 

التزامات الجماعة التي سيشار إليها باالتفاقية توفير هذه األخيرة الوعاء العقاري لهذا املشروع. وهذه 

اإلشارة تعتبر حماية لنا لكي ال نتعرض للمحاسبة. إنما منح رخصة لشغل امللك العام دون استيفاء 

وستالحظون أن تقرير املفتشية العامة لإلدارة الترابية الذي هي عملية غير سليمة. جميع املراحل، ف

توصلت به الجماعة جاء حاسما في موضوع استغالل امللك العام حيث يؤكد على أن تخضع هذه العملية 

. وما نحن بصدده هو مناقشة تخصيص املبالغ إلى دفتر التحمالت وإلى املنافسة دون اعتبارات أخرى 

ملالية املتوفرة عن إلغاء مشروعين في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فاملشروع األول تقدر ا

درهم،  249.840,00 درهم ،واملشروع الثاني تقدر مبالغه امللغاة ب  107.100,00مبالغه امللغاة ب 

درهم . هذا وإن كنا  356.940,00وبالتالي فاملبلغ اإلجمالي املحصل عليه عن إلغاء املشروعين تقدر ب 

سنسقط في الصيغة التي طرحها السيد محمد ليكاتي وتتمثل في إضافة هذه النقطة بجدول األعمال من 

عدمها مع أن االتفاقية لحد اآلن ال نتوفر عليها وليست بين أدينا. وبالتالي علينا إضافة نقطة إلى جدول 

افقة املبدئية على تخصيص املاألعمال تتعلق  درهم في تنفيذ  356.940,00بلغ امللغى املقدر ب باملو

وبخصوص ذلك فالعمالة و السلطة املحلية ال ترى مانعا من إضافة نقطة إلى    مشروع نادي املعرفة.

جدول األعمال إذا وافق املجلس باإلجماع على ذلك. وبعد ذلك توجه السيد الرئيس إلى السيد محمد 

س على إضافة هذه النقطة إلى جدول األعمال أم ال؟ فأجاب هذا ليكاتي سؤال مفاده: هل يعمل املجل

األخير باإليجاب وأنه متفق على إضافتها إلى جدول األعمال وذلك ربحا للوقت، وأكد السيد الرئيس بعد 

ذلك أنه بعد أن يوافق املجلس على هذا التخصيص، ستأخذ هذه العملية مسارها اإلداري، وبعد 

 و املساطر سنتوصل باالتفاقية، إذن فعملية التصويت تهم الصيغة التالية:استيفاء كل اإلجراءات 

 املشروعين التاليين:ب  لتمويل مشروع نادي املعرفة و املتعلقة امللغاة ص املبالغ املاليةتخصي -



 

 

إلغاء مشروع تزويد باعة السمك بدراجات نارية مجهزة بمبردات بجماعة صفرو تقدر تكلفتها ب  -1

 درهم . 107.000,00

إلغاء مشروع تزويد تعاونية بآليات الخياطة و الطرز بجماعة صفرو، تقدر تكلفته ب    -2

 درهم.249.840,00

درهم  356.940,00فاملبلغ اإلجمالي املحصل عليه عن إلغاء هذين املشروعين يقدر ب  ولذلك

 يخصص لتمويل مشروع نادي املعرفة.

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  293مقرر رقم 

خالل جلسته  2019لشهر فبراير  إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية

 .2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

االعتمادات امللغاة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتخصيص وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 كمساهمة للجماعة في تمويل مشروع تعاونية نادي املعرفة.

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

  20:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 20:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  20:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1



 

 

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 املصطفى علوي محمدي محرز  -7

 بدر أحمري  -8

 ملياء العزيزي  -9

 فوزية أحصاد -10

 عبد الحي ونزار -11

 كريمشفيق  -12

 الولي العدلوني -13

 عبد الحق شاكر العلوي  -14

 عبد هللا كراكي -15

 عبد اللطيف بوشارب -16

 زكرياء ونزار -17

 البزيوي عبد الكريم -18

 رضوان الفرودي -19

 محمد ليكاتي -20
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

 أحـــــــــــــــــــــــــــدعدد األعضاء املمتنعين: ال  -

 يقرر ما يلي:

) الجلسة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على تأجيل 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

اكة مع تعاونية نادي املعرفة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية بمشروع اتفاقية شر النقطة املتعلقة 

 البشرية إلى دورة أخرى إلفساح املجال للمصالح املختصة إلعداد مشروع االتفاقية.

 

 :الكاتب         :الرئيس      

 

 



 

 

 أحمد احمد الشريف        جمال الفاللي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  تخصيص االعتمادات امللغاة في إطار الدراسة و التصويت على : و العشرين الخامسةالنقطة

 :املبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمساهمة للجماعة في تمويل مشروع تعاونية نادي املعرفة

  :أن االتفاقية املتعلقة بهذا املشروع لم تتوصل بها العرض، قدمه السيد الرئيس، حيث قال

عمالة، وبالتالي فال يوجد بين أيدينا ما يمكننا مناقشته إال الجماعة لحد اآلن من طرف مصالح ال

ن هذا املشروع الذي كان مبرمجا أموضوع واحد مرتبط بهذا املشروع، فقد عقدت عدة اجتماعات بش

في إطار البرنامج األفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وليس في إطار برنامج التهميش و اإلقصاء 



 

 

الحضري. وكما تعلمون فاملرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد  االجتماعي بالوسط

انتهى العمل ىبها، وهذا ما اضطرنا معه إلى البحث عن حلول انطالقا من ميزانية برنامج اإلقصاء 

أساس  ضمن املشاريع املدرة للدخل على سيصنفاالجتماعي بالوسط الحضري حيث أن هذا املشروع 

بعملية تخصيص االعتمادات املالية املتبقية عن إلغاء املشاريع املدرة للدخل والتي ال زالت  القيام

مودعة بالحساب الخصوص ي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل املشروع الجديد لنادي 

ر املبادرة املعرفة ، وذلك بعد أن يوافق املجلس على ذلك. فاملبلغ اإلجمالي للمشاريع امللغاة في إطا

مناقشة مليون سنتيم، ولذلك فقد طلب منا كمجلس  35الوطنية للتنمية البشرية يقدر تقريبا ب 

افقة املبدئية للمجلس من أجل تخصيص هذه املبالغ املالية املتبقية عن إلغاء مشاريع مدرة  املو

افقة املجلس على ذلك سيتم عرض املشروع عل ى اللجنة للدخل لتمويل هذا املشروع، وبعد مو

افقة، على أن يتم عرضها بعد  املحلية بصيغتها الجديدة التي يترأسها السيد الباشا من أجل املو

ذلك على أنظار اللجنة اإلقليمية. وبعد استكمال هذه املسطرة سيتم إعداد اتفاقية شراكة 

افقة. وبالتالي لن يت م التداول خاصة بهذا املشروع التي ستعرض على أنظار املجلس من أجل املو

 بشأن هذه النقطة بصيغتها الحالية.

افقة املبدئية لتخصيص املبالغ املالية امللغاة  واعتبارا لذلك فإن نقاشاتنا ستنصب على إعطاء املو

 في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمويل مشروع نادي املعرفة، 

 وملجلسكم املوقر واسع النظر.                                                                                                                                      

 

 

 

 املناقشــــــــــــــة: 

 لغ.: نريد أن نعرف القيمة املالية لهذا املبفي البداية تدخل السيد محمد ليكاتي، حيث قال  -

مليون سنتيم، وهذا املبلغ هو أقص ى ما  35، أن قيمة هذا املبلغ تبلغ تقريبا فأجاب السيد الرئيس -

نتوفر عليه، كما أن هذا املشروع هو استثناء، وكما سبق أن قلت فقد كان مبرمجا في إطار البرنامج 

 األفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.



 

 

إضافة مبالغ مالية أخرى لتمويل هذا املشروع في هل سيتم : ليكاتي، فقالتتمة تدخل السيد محمد  -

 إطار املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟.

، فأشار إلى أن املرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد بعد ذلك تدخل السيد الرئيس -

شروع، فاملبالغ املتوفرة و املتبقية عن إلغاء املشاريع املدرة للدخل انتهت، و للتسريع بعملية إنجاز هذا امل

 مليون سنتيم. 35تقدر تقريبا ب 

: أن الغاية املتوخاة من هذا املشروع هو أن يشكل بعد ذلك تدخل السيد كريم شفيق، حيث قال -

ألفيد أن تكون من افرصة لخلق مناصب شغل أمام هؤالء الشباب و انتشالهم من  البطالة . ولذلك 

املساعدة املقدمة لهؤالء الشباب في املستوى من أجل تفادي كل املشاكل التي قد تثار مستقبال،وبالتالي 

افق من الناحية املبدئية على هذا املشروع. وشكرا  . فنحن نو

نثمن هذا املشروع املوجه لفائدة شباب : بدورنا بعد ذلك تدخل السيد رضوان الفرودي، حيث قال -

عاطل، وهو صيغة من الصيغ إلثبات ذاته إذ يشكل هذا املشروع مثاال لباقي الشباب العاطل من أجل 

البحث عن مشاريع أخرى تكون فرصة لخلق مناصب شغل تساعد الجماعة في إخراجها للوجود، وهذا 

كة، وهذا ما كنا ننادي به منذ البداية كمعارضة وذلك بالعمل على خلق فرص شغل في إطار اتفاقية شرا

ال يمكننا إال أن نثمنه. وفي هذا السياق، يمكننا السيد الرئيس االستجابة لطلب هؤالء الشباب و الخروج 

بقرار ملنحهم رخصة لبدء األشغال انطالقا من حصة مساهمتهم في تمويل املشروع، والذي سمعته أن 

مليون سنتيم، وهذا املشروع يتوفر  60املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسهم في تمويله بمبلغ يقدر  ب 

مليون سنتيم من طرف الجماعة، في انتظار حصولهم  35على دراسة مسبقة، ونتكلم اآلن عن تخصيص 

على دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شطرها الثالث التي من خاللها سيتمكنون من الحصول 

 لنقاش سيظهر لنا ما يمكننا القيام به.على الحصة الكاملة لتمويل املشروع. ومن خالل ا

من أجل الجميع أي مع  : نحن هنابعد ذلك تدخل السيد املصطفى علوي محمدي محرز، حيث قال -

جميع الشباب و الشابات حاملي شواهد اإلجازة وكذا مع جميع املعطلين.ولكن السيد الرئيس، ماذا 

تقدم لهم الجماعة شيئا ما ولهذا فأنا أقترح  سنفعل مع جميع طلبات الشباب؟ فهناك شباب يطلبون أن

كشك حتى نتمكن من  200أو  100أن يتم تيهئ حي باملدينة على غرار حي السعادة بمدينة فاس لتأثيثه ب 

االستجابة لطلبات هؤالء الشباب العاطل، وكن على يقين السيد الرئيس أن شبابا آخرين سيعتصمون 

س املشكل، ولهذا فإنني أطلب أن نعمل و نجتهد في إيجاد حل بمقر الجماعة مستقبال، وسنواجه نف

 جذري لجميع الشباب العاطل. وملجلسكم املوقر واسع النظر.

:  في الحقيقة هذا املوضوع يمثل نموذجا لسوء بعد ذلك تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي، فقال -

كون مقصودا. فإرادة الجماعة هي أن يكون التواصل بين األطراف املساهمة في هذا املشروع، ونتمنى أال ي

هذا املشروع نموذجا وأنا شخصيا مع هذا املشروع، لكونه سيمثل قفزة نوعية بالنسبة لدور الجماعة في 



 

 

إطار البحث عن فرص للشغل، وهذه هي فلسفة هذه الفكرة. نعم لقد خلف هذا املوضوع نقاشا، وما 

ة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستوجه إلى الشباب وقع قد وقع. وحسب علمي أن املرحلة الثالث

مليون سنتيم متوفرة اآلن، فيجب أن  35وأعتقد إذا كانت االعتمادات املقدرة بحوالي  بشكل كبير جدا. 

ننطلق منها، فاإلرادة متوفرة لدى الجميع.، مصالح العمالة و الجماعة و السلطة املحلية و املعطلين 

شروع وال توجد هناك إرادة للتوتر. ونتمنى أن يشكل هذا املشروع نموذجا ناجحا. وأن لتحقيق هذا امل

تكون هناك رؤية شمولية وموحدة تشمل جميع املعطلين. ولذلك علينا أن نعمل على انطالق هذا 

املشروع بهذه الطريقة كنموذج تنموي يستهدف خمسة عناصر من الشباب العاطل، وبهذا سنكون 

 شيئا مفيدا في إطار املسلسل التنموي لهذه املدينة. كجماعة قدمنا

فأكد  أن هذا املشروع قد تبنته الجماعة مراعية فيه الجانب بعد ذلك تدخل السيد الرئيس،  -

كما صاحبته عدة نقاشات، وال أخفيكم أن هؤالء  االجتماعي و اإلنساني،وقد تخللته عدة اجتماعات

الشباب قد نجحوا بتصرفاتهم في إقناعي بالتخلي عن الدفاع عن هذا املشروع، وكما سبق لي أن قلت 

لهم، نحن ال نناقش هذا املشروع تحت االبتزاز أو الضغط، وإنما نناقشه القتناعنا باملشروع، وتلك 

لكي أتخلى عن املشروع، ولن أدافع عنه، وأقص ى ما يمكنني فعله هو  املمارسات التي صدرت عنهم أقنعتني

التزام الحياد. وإذا زادت األمور عن حدها سأتخذ موقفا آخر غير الحياد. فعملنا ينطلق من مبدأ التوافق 

تحقيقا للمصلحة، وقد بذلت جهدا كبيرا من أجل حصولهم على الرخصة. ومن حسن حظنا أن تلك 

حيث ستالحظون عند مناقشتنا لتقرير املفتشية العامة لإلدارة الترابية أنهم يؤكدون الرخصة لم توقع 

إن امللك العام يجب أن يخضع لدفتر التحمالت و املنافسة. وأقول دائما علينا أن نبذل قصارى الجهود 

ا من أجل مصلحة املواطنين، في حدود ما يسمح به القانون، ودون أن تكون لذلك تبعات تعود علين

بالضرر وبالتالي فاملسلك الوحيد الذي يحمي عملنا نسبيا هو مناقشة هذا املوضوع في إطار املبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية وإعداد اتفاقية شراكة بشأنه، ومن خاللها يمنح الترخيص، وليس سلك 

ا فمن ضمن مسطرة تكون عكس هذا االتجاه. وأكرر أنه من حسن حظنا أن تلك الرخصة لم توقع، فإذ

التزامات الجماعة التي سيشار إليها باالتفاقية توفير هذه األخيرة الوعاء العقاري لهذا املشروع. وهذه 

اإلشارة تعتبر حماية لنا لكي ال نتعرض للمحاسبة. إنما منح رخصة لشغل امللك العام دون استيفاء 

شية العامة لإلدارة الترابية الذي وستالحظون أن تقرير املفتجميع املراحل، فهي عملية غير سليمة. 

توصلت به الجماعة جاء حاسما في موضوع استغالل امللك العام حيث يؤكد على أن تخضع هذه العملية 

. وما نحن بصدده هو مناقشة تخصيص املبالغ إلى دفتر التحمالت وإلى املنافسة دون اعتبارات أخرى 

بادرة الوطنية للتنمية البشرية. فاملشروع األول تقدر املالية املتوفرة عن إلغاء مشروعين في إطار امل

درهم،  249.840,00 درهم ،واملشروع الثاني تقدر مبالغه امللغاة ب  107.100,00مبالغه امللغاة ب 

درهم . هذا وإن كنا  356.940,00وبالتالي فاملبلغ اإلجمالي املحصل عليه عن إلغاء املشروعين تقدر ب 



 

 

سنسقط في الصيغة التي طرحها السيد محمد ليكاتي وتتمثل في إضافة هذه النقطة بجدول األعمال من 

عدمها مع أن االتفاقية لحد اآلن ال نتوفر عليها وليست بين أدينا. وبالتالي علينا إضافة نقطة إلى جدول 

افقة املبدئية على تخصيص املبلغاألعمال تتعلق  درهم في تنفيذ  356.940,00امللغى املقدر ب  باملو

وبخصوص ذلك فالعمالة و السلطة املحلية ال ترى مانعا من إضافة نقطة إلى    مشروع نادي املعرفة.

جدول األعمال إذا وافق املجلس باإلجماع على ذلك. وبعد ذلك توجه السيد الرئيس إلى السيد محمد 

لى إضافة هذه النقطة إلى جدول األعمال أم ال؟ فأجاب هذا ليكاتي سؤال مفاده: هل يعمل املجلس ع

األخير باإليجاب وأنه متفق على إضافتها إلى جدول األعمال وذلك ربحا للوقت، وأكد السيد الرئيس بعد 

ذلك أنه بعد أن يوافق املجلس على هذا التخصيص، ستأخذ هذه العملية مسارها اإلداري، وبعد 

 ملساطر سنتوصل باالتفاقية، إذن فعملية التصويت تهم الصيغة التالية:استيفاء كل اإلجراءات و ا

 املشروعين التاليين:ب  لتمويل مشروع نادي املعرفة و املتعلقة امللغاة ص املبالغ املاليةتخصي -

إلغاء مشروع تزويد باعة السمك بدراجات نارية مجهزة بمبردات بجماعة صفرو تقدر تكلفتها ب  -1

 هم .در  107.000,00

إلغاء مشروع تزويد تعاونية بآليات الخياطة و الطرز بجماعة صفرو، تقدر تكلفته ب    -2

 درهم.249.840,00

درهم  356.940,00فاملبلغ اإلجمالي املحصل عليه عن إلغاء هذين املشروعين يقدر ب  ولذلك

 يخصص لتمويل مشروع نادي املعرفة.

 

    

-   
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خالل جلسته  2019لشهر فبراير  إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية

 .2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

االعتمادات امللغاة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتخصيص وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 كمساهمة للجماعة في تمويل مشروع تعاونية نادي املعرفة.

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

  20:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 20:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  18:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 بدر أحمري  -7

 ملياء العزيزي  -8

 فوزية أحصاد -9

 شفيق كريم -10

 الولي العدلوني -11

 عبد الحق شاكر العلوي  -12

 عبد هللا كراكي -13

 عبد اللطيف بوشارب -14

 زكرياء ونزار -15

 البزيوي عبد الكريم -16

 رضوان الفرودي -17

 محمد ليكاتي -18
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

ـــا  2عدد األعضاء املمتنعين:  -  وهمـــــــــ

 املصطفى علوي محمدي محرز  -1



 

 

 عبد الحي ونزار -2

 :يقرر ما يلي

)الجلسة الرابعة  2019املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  إن

 .( 2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ 

وأخذا بعين االعتبار املشروع الجديد لتعاونية نادي املعرفة املعتزم إنجازه عن طريق اتفاقية شراكة في  -

 طنية للتنمية البشرية.إطار املبادرة الو 

و املرتبطة بمشروع درهم  00,.356.940وحيث انه سبق للمجلس إلغاء االعتمادات املقدرة إجماال ب  -

درهم و مشروع تزويد 00, 107.100تزويد باعة السمك بدراجات نارية مجهزة بمبردات تقدر تكلفته ب 

 درهم. 249.840,00الخياطة و الطرز تقدر تكلفته ب  تتعاونية باآلليا

قد وافق بأغلبية أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على تخصيص االعتماد املذكور وقدره 

 درهم كمساهمة في تمويل املشروع الجديد لتعاونية نادي املعرفة. 356.840,00

 الكاتب:      الرئيس:     

 

 أحمد احمد الشريف     جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  الدراسة و التصويت على مشاريع قرارات للتخطيط و قرارات : السادسة و العشرونالنقطة

 للتخلي من أجل فتح طرق عمومية منصوص عليها في تصميم التهيئة:
 

أن هذه النقطة ستؤجل إلى دورة مقبلة لكون لجنة الخبرة و التقييم تعذر عليها  أكد السيد الرئيس -

 عقد اجتماع لدراسة هذه النقطة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــاملناقش  :ةـــــــــــــــــــ

ـــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يتدخــــ
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خالل  2019املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بمشاريع قرارات للتخطيط وقرارات للتخلي من أجل فتح طرق 

 .تصميم التهيئةعمومية منصوص عليها في 
 

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

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  17:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 ملزابينور الدين  -3

 أمين أحمد كمال -4

 أحمد احمد الشريف -5

 بدر أحمري  -6

 فوزية أحصاد -7

 عبد الحي ونزار -8

 شفيق كريم -9

 الولي العدلوني -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11



 

 

 عبد هللا كراكي -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 زكرياء ونزار -14

 البزيوي عبد الكريم -15

 رضوان الفرودي -16

 ليكاتيمحمد  -17
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 يقرر ما يلي:

) الجلسة  2019دورته العادية لشهر فبراير وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار 

أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على  ( بإجماع2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

تأجيل النقطة املتعلقة بمشاريع قرارات للتخطيط وقرارات للتخلي من أجل فتح طرق عمومية 

 منصوص عليها في تصميم التهيئة إلى دورة الحقة.

 :الكاتب          :الرئيس        

 

 أحمد احمد الشريف        جمال الفاللي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  مشاريع تخصيص عقارات جماعية:الدراسة و التصويت على : و العشرون السابعةالنقطة 
 

فأفاد أن هذه النقطة تتعلق بالعقار الذي اقتنته الجماعة املسمى " ،  السيد الرئيس بداية تدخل  -

بإعداد مشروع  هكتارات، فقد قامت الجماعة 9سهب املساكن " الكائن بطريق املنزل تبلغ مساحته 

يروم إيجاد حلول لثالثة مشاكل ذات الطابع االجتماعي من خالل تخصيص جزء من ذلك العقار 

لعملية إعادة اإليواء بهدف إيجاد حلول لغابة بلحمر واللة يزا وبعض الجيوب التي يوجد بها السكن 

 إضافة إلى: الغير الالئق

 .إحداث سويقة بحي بودرهم -

 ا بمثابة حل للمشكل املطروح على مستوى املركز الصحي بمنطقة بنصفار.، وهذإحداث مستوصف -

    وذلك لتغطية النقص الحاصل في البنيات التحتية الرياضية بمدينة صفرو. إحداث ملعب للقرب -

تلكم كانت العناصر املكونة لهذا املشروع، وقد عرضنا ملف املشروع على لجنة االستثناءات حيث أن 

من العقار يوجد في املنطقة املخصصة للتشجير، وقد حظي هذا املشروع بموافقة هذه الجزء األكبر 

 اللجنة، وتبقى موافقة املجلس إلخراجه إلى الوجود.
 

 وبعد ذلك قام السيد الرئيس بعرض مكونات املشروع و التي جاءت كما يلي:
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املناقشـــــــــــة: 

: هذا املشروع فهو مشروع مهم و نوافق عليه مبدئيا، ليكاتي، فقال في البداية تدخل السيد محمد -

عن شركاء آخرين كمؤسسة العمران أو مؤسسات أخرى  البحثمن اآلن وحتى ال نضيع الوقت يمكننا 

 لكي نتمكن من إدراجها كنقطة بجدول أعمال الدورة االستثنائية املقبلة.
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خالل  2019إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 تخصيص عقارات جماعية.وبعد دراسته للنقطة املتعلقة بمشاريع 
 

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

  17:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 17:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  17:      عدد األعضاء املو

 وهم السادة:

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 أحمد احمد الشريف -5

 بدر أحمري  -6



 

 

 فوزية أحصاد -7

 عبد الحي ونزار -8

 شفيق كريم -9

 الولي العدلوني -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 زكرياء ونزار -14

 البزيوي عبد الكريم -15

 رضوان الفرودي -16

 محمد ليكاتي -17
 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 

 يقرر ما يلي:

الرابعة  ) الجلسة 2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على مشاريع 2019فبراير  21املنعقدة بتاريخ 

 ية وفقا للصيغة الواردة في العرض.تخصيص عقارات جماع

 :الكاتب                                                                                                              :الرئيس    

 

 أحمد احمد الشريف                جمال الفاللي

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استخراج عقاري من امللك الجماعي الدراسة و التصويت على : و العشرون الثامنةالنقطة

 العام:
 

في معرض تدخله أن هذه النقطة مرتبطة بلجنة الخبرة و التقييم، وبالتالي  السيد الرئيس أشار  -

 ستؤجل هذه النقطة إلى دورة الحقة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــاملناقش  :ةـــــــــــــــــــ

ـــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يتدخــــ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  297مقرر رقم 

خالل  2019إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 باستخراج عقاري من امللك الجماعي العام.وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

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

  16:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 16:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:      عدد األعضاء املو
 

 ادة:وهم الس
 



 

 

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 ملياء العزيزي  -7

 فوزية أحصاد -8

 عبد الحي ونزار -9

 الولي العدلوني -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 عبد الكريم البزيوي  -14

 رضوان الفرودي -15

 محمد ليكاتي -16
 

 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 

 يقرر ما يلي:

) الجلسة  2019املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

 تأجيل النقطة املتعلقة باستخراج عقاري من امللك الجماعي العام إلى دورة الحقة.

 :الكاتب           :الرئيس      

 

 أحمد احمد الشريف             جمال الفاللي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معاوضة عقارية:الدراسة و التصويت على : و العشرون التاسعةالنقطة 
 

في معرض تدخله أن هذه النقطة بدورها مرتبطة بلجنة الخبرة و التقييم، وبالتالي  السيد الرئيس أفاد -

 ستؤجل هذه النقطة إلى دورة مقبلة.
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــاملناقش  :ةـــــــــــــــــــ

ـــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يتدخــــ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  298مقرر رقم 

خالل  2019إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .بالجماعاتاملتعلق  113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 



 

 

ــــــــــة عقاريـــــــــــــة.وبعد دراسته للنقطة املتعلقة   بمعاوضـــ
 

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

  16:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 16:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
 

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 ملياء العزيزي  -7

 فوزية أحصاد -8

 عبد الحي ونزار -9

 الولي العدلوني -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 بوشاربعبد اللطيف  -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 رضوان الفرودي -15

 محمد ليكاتي -16
 

 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 

 :يقرر ما يلي



 

 

) الجلسة  2019املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

 تأجيل النقطة املتعلقة بمعاوضة عقارية إلى دورة الحقة.

 :الكاتب                       :الرئيس     

 

 أحمد احمد الشريف         الفالليجمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

  اقتناءات عقارية:الدراسة و التصويت على : الثالثــــــــون النقطة 
 

من خالل تدخله أن هذه النقطة بدورها مرتبطة بعمل لجنة الخبرة و التقييم،  السيد الرئيس أكد -

 واعتبار لذلك ستؤجل هذه النقطة إلى دورة مقبلة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ـــــاملناقش  :ةـــــــــــــــــــ

ـــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يتدخــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  299 مقرر رقم

خالل  2019املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 باقتنــــــاءات عقاريـــــــــــــة.وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

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

  16:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 16:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
 

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 الشريفأحمد احمد  -6

 ملياء العزيزي  -7

 فوزية أحصاد -8

 عبد الحي ونزار -9

 الولي العدلوني -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 رضوان الفرودي -15



 

 

 محمد ليكاتي -16
 

 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد عدد -

 

 يقرر ما يلي:

) الجلسة  2019املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

 املتعلقة باقتناءات عقارية إلى دورة الحقة.تأجيل النقطة 

 :الكاتب                          :الرئيس     

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عرض حول حصيلة تدبير الجماعة:: الواحد و الثالثون النقطة 
 

من خالل تدخله أن هذه النقطة ستؤجل بدورها على غرار النقط السابقة التي تم  السيد الرئيس أفاد -

 تأجيلها.
 

 ـــــاملناقش  :ةـــــــــــــــــــ

ـــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يتدخــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  300 مقرر رقم

خالل  2019املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير إن 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 الجماعة.بعرض حول حصيلة تدبير وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

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

  16:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 16:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
 

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 ملياء العزيزي  -7

 فوزية أحصاد -8

 عبد الحي ونزار -9

 الولي العدلوني -10



 

 

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 رضوان الفرودي -15

 محمد ليكاتي -16
 

 

افضين: ال أحــــــــــــــــــدعدد  -  األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 

 يقرر ما يلي:

) الجلسة  2019املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني على 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

 تأجيل النقطة املتعلقة بعرض حول حصيلة تدبير الجماعة  إلى دورة الحقة.

 :الكاتب                          :الرئيس         

 

 أحمد احمد الشريف       جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ــة تقرير تنفيذ برنامج عمل الجماعة : الثانيـــــــــــة و الثالثـــــــــــون ة ــــــــــالنقط  : 2021-2016تقديــــــــم ومناقشــــــ
 

 أنه على غرار النقطة السابقة تؤجل هذه النقطة إلى دورة مقبلة. السيد الرئيس أفاد -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــاملناقش  :ةـــــــــــــــــــ

ـــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يتدخــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  301 مقرر رقم

خالل  2019إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 

 .2021-2016تقرير تنفيذ برنامج عمل الجماعة بتقديم ومناقشة وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

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

  16:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 16:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
 

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5



 

 

 أحمد احمد الشريف -6

 ملياء العزيزي  -7

 فوزية أحصاد -8

 عبد الحي ونزار -9

 الولي العدلوني -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 روديرضوان الف -15

 محمد ليكاتي -16
 

 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 يقرر ما يلي:

)  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير         

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية 2019فبراير  21بتاريخ الجلسة الرابعة املنعقدة 

التصويت العلني على تأجيل النقطة املتعلقة بتقديم ومناقشة تقرير تنفيذ برنامج عمل الجماعة 

 إلى دورة الحقة. 2016-2021
 

 :الكاتب                   :الرئيس         

 

 

 أحمد احمد الشريف                           جمال الفاللي

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تعديل اتفاقية شراكة مع املديرية الدراسة و التصويت على : الثالثة و الثالثــــــــون   النقطة

 اإلقليمية للتربية و التكوين بمدينة صفرو:
 

علينا أن نتفق على إضافة هذه النقطة إلى جدول األعمال  ، فقال:السيد الرئيس في البداية تدخل -

من عدمها على غرار موافقة املجلس على إضافة النقطة املتعلقة بتعاونية نادي املعرفة. وكما تعلمون 

فقد سبق للمجلس املوقر أن وافق على اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية للتربية و التكوين 

مؤخرا برسالة من هذه املديرية تتضمن بعض املالحظات الطفيفة التي يجب بصفرو إال أننا توصلنا 

إدراجها باالتفاقية وهذه التعديالت تعتبر جوهرية بالنسبة إليها، وبالتالي من حيث املبدأ هل يوافق 

املجلس على إضافة هذه النقطة إلى جدول األعمال من اجل التسريع باالتفاقية ، وهنا أقول لكم أن 

املحلية و العمالة ال ترى مانعا من إضافة نقطة إلى جدول األعمال إذا وافق املجلس باإلجماع  السلطة

 على ذلك.

وبعد ذلك قام السيد الرئيس بتالوة رسالة السيد مدير األكاديمية والتي تشير إلى التعديالت 

 التالية:

 .3باملادة  6تضاف عبارة "بتراب الجماعة" للفقرة  -



 

 

 باإلسهام في حمالت التعريف بأنشطة الخزانة البلدية و املعهد البلدي املوسيقي.  7تعوض الفقرة  -

تضاف عبارة في حالة الفسخ فإن موجودات املشروع تبقى في ملكية املديرية اإلقليمية للتربية و  -

 . 9التكوين باملادة 

أ عن تأويالت تنفيذ بعض على الشكل التالي: " يتم حل جميع الخالفات التي قد تنش 10تصبح املادة  -

مقتضيات هذه االتفاقية وديا و بالتوافق بين الطرفين وفي حالة تعذر التسوية الحبية للخالفات يتم 

 رفع ذلك إلى السيد مدير األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و السيد عامل إقليم صفرو.

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد إضافة مادة جديدة تحدد سريان مفعول االتفاقية كاآلتي: "  -

مكناس و التأشير عليها من  -مصادقة السيد مدير األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة فاس

 طرف السيد عامل إقليم صفرو". 

 

 

 

 

 
 

 ـــــاملناقش  :ةـــــــــــــــــــ

ـــــــــــل   أحــــــــــــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــم يتدخــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   2019 فبراير 21بتاريخ  302مقرر رقم 

خالل  2019إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14ملقتضيات القانون رقم وطبقا 
 

بتعديل اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية للتربية و التكوين وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 

 بمدينة صفرو.

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

  16:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 16:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
 



 

 

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 ملياء العزيزي  -7

 فوزية أحصاد -8

 عبد الحي ونزار -9

 العدلونيالولي  -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 عبد هللا كراكي -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 رضوان الفرودي -15

 محمد ليكاتي -16
 

 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 يقرر ما يلي:

) الجلسة  2019وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على تعديل 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

 يغة التالية: اتفاقية شراكة مع املديرية اإلقليمية للتربية و التكوين بمدينة  صفرو وفقا للص

 

ةــــربيـــة المغـــــمملكـال   



 

 

 

 

 

اتفاقية شراكة و تعاونمشروع   

 بين

 

المديرية اإلقليمية 

رو ـــــــــلصف  

 و

 

ة صفــــــــــروـــــــجمــــاع  

 

 

 

2019فبراير    

ةــــاجــــديب  

 

منااال ر ااا ع ىااانا دوااا  ال ر وو اااع  ور   ال اااح  ر   ام اااع  31وفقاااح ام اااحت ر والاااما  وف الااا  ح ر   ااا   -

ور ج حدح  ر مررب ع  ت    دو  ت بئع  ك  ر االحئ  ر  محماع  م  ا ر االابحس رالام حلم ر  ار ناح  ور  اار ن   

 دو  قوت ر   حورم م  ر حق في ر ح ال دو  ت و م د رع م  ر ر ا اج وذع جالم.

مرب اع فاي ج ا  قعاحل ر  ،لصاحب الجاللة الملك  حممكا الدكانص هصك و ي ها كاووتج  ور  إل رلم ر  حم ع  -

 ؛، ب و ر اموم ر مررب عور م اى  اول االبق ع و ن ع

ةـــــــليـــــداخــــوزارة ال  

روـم صفــــة إقليـــالـــعم  

روــــاعة صفـــجم  

 

 

العلمي و التعليم العالي و البحت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني  

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس-لجهة فاس  

 المديرية اإلقليمية لصفرو

 

 

 



 

 

 

وتعب قح  وماج هح  ر  و  ع ر  حم ع ر ار لم في ر خعحس ر  و ي ر  حمي ب نحالبع ذكرى ثا م ر  وك ور ش ب   -

ما  الاالل ر مرك ا   ،م ث قحل جال مال:.... داودا ر ح اماع  و  ا  فاي الا ر رفتجاح  2012غشت  20بمح ىخ 

فااي إ ااح  ماا  ر م ااحول  ،إ اا  جحدااب ت ال اا  ر م واا م ر خااح  ،هاااب بح  و الااع ر   ام ااعدواا  واارو م ر ن

 ور م حم ....؛
 

وتعب قح  ماجهح  ر   ثحق ر ا ني  ومرب ع ور م اى  ر ورد اع إ ا  تشاج ل كا  ر   ح  اح  ر   اه ع فاي مجهاال  -

الاهحت إ ا  إلور .ر شرركع مل ر وو عر مرب ع ور م اى  ور رفل م  جالتل ودجحدمل، ومثهح دو  ر ق حت بارجبح  

 جحدبهح في تح   رادبحء ر  رتبعع بح م   م وتح    ر جالم، وك ر ر  شح كع في ر موب ر؛

 

 ه بناء على أحكام النصوص التش  عية هالتنظيمية التالية:
 

 
 

ر  احل   1.15.85ر  م وق بح ج حدح  ر  حل  بمن     ر ظه ر ر شرىف  قم  113.14ر قحدال ر منظ  ي  قم  -

 (؛2015ىا  ا 7)  1436م   مضحل  20في 

 

( 1977فبررىاار  15) 1397ماا  راا ر  25ر  ااحل  فااي  1.75168ر ظه اار ر شاارىف ب ثحبااع قااحدال  قاام  -

بمح ىخ  1.93.293ر  م وق بحالم حرح  ر  حم  ك ح وقل ت وىول وتم   ل بح ظهر ر شرىف ب ثحبع قحدال  قم 

 (؛1993اكمابر  06)  1414م   ب ل ر ثحدي  19

 

ر قحوااي بدمااورك راكحلى  ااح  ر جهاىااع  ومرب ااع  ور م اااى  ر  ااحل  بمن  اا   ر ظه اار  07.00ر قااحدال  قاام  -

 ؛71.15، ك ح وقل تغ  ر  وتم   ل بح قحدال  قم  2000محع  19ر  حل  في  1.00.203ر شرىف  قم 

 

( بشاا ل رالم حرااح  2002ىا  ااا  17) 1423ج ااحلى راو اا   6ر  ااحل  فااي  2.02.382ر  رالااات  قاام  -

 وتنظ م وزر م ر مرب ع ر ا ن ع؛

 

( ب ثحباع ر نظاحت راالحالاي 2002ىا  اا 17) 1423ج احلى راو ا   6ر  حل  في  2.02.376ر  رالات  قم  -

 ر خح  ب  ال ح  ر مرب ع ور م و م ر   امي، ك ح وقل تغ  ر  وتم   ل؛

 

ر  ااحل م داا  ر  جوااى رادواا   ومرب ااع  2015/2030وتناا ىال  ماراا ح  ر راىااع رفالاامررت ج ع  إلرااال   -

ور م اى  ور بحث ر  و ي، ر مي اكاو  دوا  ووال باررما ت حقوىاع با   ر وو اع وم ال احتهح دوا  ر   اماىح  

 ر مررب ع، تحول باوا  ر م رمح  ك   رف ور  قمض ح  ر   و ع  من    ر بررما وتمبل إدجحزالح وتق  م اثرالح؛

 

 

  ااع  وشاارركع آ  ور ج حدااح   ونهاااب بح  و الااع ماا  الااالل إ الااحء وبغ ااع واا حل مشااح كع دحج ااع  وجهااح -

 ور م اى  ور مشحو  ر  نمظ    ب   مخموف ر  حدو  ؛

 

فاي أا ل ر من ىا  راو اي  وراىاع  2015اكمابر  12بمح ىخ  99.15وت   ال   قمض ح  ر   كرم رإل ح   قم  -

ر ماي لدات إ ا  ت بئاع مخمواف ر  احدو    م  الالل ت     ر مورب ر ذر  راو اىع، 2015/2030رإلالمررت ج ع 



 

 

ر  حو اا   فااي إدجااحز مشاارول ر   ال ااع، بحدمبااح   آ  ااع ف ح ااع اجاارام ر مااورب ر ذر  راو اىااع دواا  راا  و 

 ر   ال ح  ر م و   ع؛

 

وردمبح ر    حدع ر  ور م ر مي تمبااالح ر جهح  بح ن بع  وج حدح  ر مررب ع راالارى فاي مجاحل إداورل باررما  -

اىااع ور م ااحم م ر جهاىااع إلدااورل ر مااررس وتن  اا الح وتمب هااح، وكاا ر فااي مجااحل ر نهاااب بح من  ااع ر من  ااع ر جه

ر  نومجااع ور   اامورمع، وذ ااك بمنظ  هااح وتن اا قهح وتمب هااح، ماال مرردااحم ر   حالااح  ورفالاامررت ج ح  ر  حمااع 

 ور قعحد ع  ووو ع؛

 

  مجااحف  ر من  ااع وفالاا  ح توااك ورالمحضااح ر  الالم حرااح  ور  هااحت ر  اكا ااع  وج حدااح  ر مررب ااع فااي كاا -

 ر  م وقع بح مرب ع ور م اى ؛

 

وال  ح م  ر عرف    م ال   ور حدع ر   ال ح  ر م و   ع ولدم ر م او   ور رقاي باح م و م راو اي وراالاال   -

 ر م و   ع ر ثالثع بحإلقو م؛

 

ر مرباىاع الحراع فاي وت  ى ر  و جهالر  ر  ب و ع م   ارف ر وو اع فاي مجاحل ر رفال ما  جاالم ر  نظاماع  -

 مجحف  ر م و م راو ي ور م و م رفبمورئي ور ثحداىع رإلدورلع ور ثحداع ر م ال وي؛

 

وت حأ ح مل فو  ع ر  بحل م ر ا ن ع  ومن  ع ر بشرىع ر مي تج   ر  ن ر ر بشرع في ر  م وروب رالم حمح   -

 ر  وعح  ر   ام ع؛

 

 ر هو  ر  و الي؛ وتن   ر  بردحما ر   حدوم دو  ر م و   ومحح بع -

 

 وت  ى ر آل  ع ر شرركع ر م حقوىع ر ررم ع إ   ت ث ف ر م حول وت   ول مل مخموف ر  حدو   ور  موالو  ؛ -
 

 

و ردعالقح م  رإل رلم ر  شمركع  و م حقوى  ما  اجا  ر   ا  ر  شامر  ق او ر اوفل بدراال  منظاماع ر مرب اع  -

   ودي في ذ ك؛ور م اى  وت     جالم ر م و م، ومشح كع ر  جم ل ر

  رو في إ ح  لو تل ر  حلىع  شهر اكمابر  دو  ر  قر  ر  مخ  م   رف ر  جوى ر ج حديوبنحء   

2018. 

  2019فبررىر  15بمح ىخ  666دو   الح ع ر  وىرىع رإلقو   ع  ومرب ع و ر م اى  ب  رو دول وبنحء. 

   لو تل ر  حلىع  شهر فبررىر  وبنحء دو  ر  قر  ر  مخ  م   رف ر  جوى ر ج حدي    رو في إ ح

2019. 

 

 

 

هذا اإلطار االتفاق بين الطرفينتم في   

 



 

 

 .ر  وىرىع رإلقو   ع  ومرب ع ور م اى  ب  رو ور   ثوع في أخا ر  وىرم رإلقو   ع م  جهع 

  م  جهع االرى، في أخا  ئ  هح و ر   ثوع  ر رو موىنع ج حدع. 

 

 الباب األول: مقتضيات عامة
 

 أهداف االتفاقية:: 1املادة 

 قطاعبالنهوض التعاون بين الطرفين من أجل الشراكة و تهدف هذه االتفاقية إلى إقرار قواعد   

 المشتركة تتدخالالوتحديد إطار انجاز  بغية التربية و التكوين والرفع من جودته بتراب الجماعة

 . ال سيما في المجاالت المسجل فيها الخصاص لدى الطرفين

 موضوع االتفاقية: 2املادة 

 :ح موال  م  اج  ر نهاب سب ال   رفت حق ع تم وق

  وو  ع ر   ال ح  ر م و   ع بح  وىنع. 

 ر نظحفع ور  جحل راالضر. 

    بحدمبح الح  دو  مح عهح ر خح جي وردومحجهح في ر ن  ا ر حضرع  و وىنع عرد مح  ر   ال ح  ر م و

 فضحءر  الضررء بحمم حز

 .ر نهاب بح م و م راو ي 

 وثرر  بح  وىنع.ركإمورك مر    

  ر   ال ح  ر م و   ع ب ضحءإمورك مالدب  وقرس  . 

 بح ن بع  وم و م راو ي إمورك مرك   و ار ل . 

 

 الباب الثاني: التزامات الطرفين
 

  التزامات املديرية اإلقليمية للتربية والتكوين.:3املادة 

 ىوي: توم ت ر  وىرىع رإلقو   ع  ومرب ع و ر م اى  ب ح

   ب جحف  ر موال  ر  شمر ر  م وقع  ور   وامح مو ج حدع ر رو ب   رإلم حئ ح. 

  بح ن بع  وم و م راو ير     دو  إمورك مرك   و ار ل. 

 ر خح جي حج   ر   ال ح  ر م و   ع فضحء من مح دو  مح عه ر   حال ع في . 

  رإلم حد ح  ر  محمعمالدب  وقرس م ب  إلموركر م و   ع ر   ال ح   فمح ر  ضحءر  ر  نحالبع لرال. 

 رإلالهحت في ردشعع ر بردحما ر ثقحفي  وج حدع. 

  ر  مارجوم لرال  تررس ر ج حدع ر   ال ح  ر م و   ع   حئوم مشرول ر نجحدع ر عحق ع فمح فضحءر. 

   ر  اال قير بووع ر خ ردع ر بووىع و ر   هو  ب دشععف ىم رر  رإلالهحت في م ال. 

  

 .التزامات جماعة صفرو  :4املادة 

 ىوي: ب ح ج حدع ر روتوم ت 

 لرالوهح والح جهح  ر  جحل راالضردظحفع ر   ال ح  ر م و   ع وته ئع  ت ال   و ر   حال ع في. 

  ر   ال ح  ر م و   ع. راأغحل ر  رتبعع بحد مح ر   حال ع في 

  مرك  ر مررك بح  وىنع. وتوب رر   حال ع في إمورك 



 

 

 

  بح ن بع  وم و م راو ي وتوب ر مرك   و ار لر   حال ع في إمورك. 

 الحرع ر  ررفق ر رىحو ع  وقرس ر  حوثع في  ر   حال ع في مررالع ر   ال ح  ر م و   ع ور حدع مرممهح

 إ ح  ال   رفت حق ع ر   م  وع الح ج اوقح  ر و رالع ر رال  ع والالل فمرم ر  ع  ر  و ال ع ر رال  ع. 

 و ي.ر   حال ع في ر نهاب بح م و م را 

 

 الباب الثالث: مقتضيات ختامية
 : بروتكوالت ملحقة.  5 املادة

ر م حول ر  شح  إ  هح في    ك   ع تن    مجحف  ر شرركع  وتحول ب اجب بروتاكاف  موحقع ب   ر عرف

  ر  حلم ر ثحد ع ادال 

 :لجنة التتبع والتقييم.  6  املادة

بردااحما الااناع او مم ااول ر  اانار  ىمضاا   مخموااف م و ااع باواال ر عاارف    تحااوك  جنااع مشاامركع باا    -

، ور االحئ  ر بشرىع ور  حلىع ر  خ  ع  من   الح وإدجحز وتمبل وتقااىم منجا ر  حرادشعع ر  قر  ردجحزال

 ر  شرول ماوال رفت حق ع.

ت    الو  ر وجناع دوا  ردجاحز ر بعاحئق ر مقن اع ر م  ا و ع ر خحراع ب ا  ر  شاح ىل ر  مضا نع فاي ر برداحما  -

 ر  ناع.

وىمم او بعواب ما  اماو ر عارف  .ر وجنع مرم ورموم ك  المع اأاهر دوا  راقا  باودام ما   ئ  اهح  تجم ل -

وول م  وع  ه ر رفجم حل ىمض   بش   الح  قرر ر  وتار ح  ر وجنع، وىامم تاج ال ر ح ا وع إ ا  

 . رفي رفت حق ع

 : مدة االتفاقية7املادة 

 الااناعتق اا م   ماال مااح لرت ر عرفااحل ىرغبااحل فااي ذ ااكو تجااول توقحئ ااح  الاانعى مااو ر   اا  بهاا   رفت حق ااع   ااوم 

 . ح  وع تن    ر  شرول

 

 : مراجعة االتفاقية.8املادة 

ك ح ى    ت وىوهح او تاالا ل  ى    ا ررف االرى رفدض حت إ   ال   رفت حق ع  و  حال ع في ت     االورفهح

 دعحقهح ب اجب موحق ت وىوي ىم ق دو ل ر عرفحل.

 

 .: شروط الفسخ9املادة  

دوا  ال ىامم ذ اك  بح م رمحتال، ر عارف رآلالار وب ف اخ رفت حق اع إذر تبا    ال داوت وفاحء   رفىحق      -

ى مبار داوت ر ما رت ر عارف   ك اح  ،دوا  راقا  قبا  تاح ىخ ر   اخأهرر ورمور كمحبي مض ال ىقوت  بدأ ح 

 .بوو ىع ر ممبل ور مقح ىر الببح    خ رفت حق ع

 مح ع ر   خ فحل ماجالر  ر  شرول تبق  في مو  ع ر  وىرىع رإلقو   ع  ومرب ع و ر م اى  ب  رو.و في  -

 تسوية النزاعات. :10املادة



 

 

ىمم م  ج  ل ر خالفح  ر مي قو تنش  د  ت وى  او تن    ب ض مقمض ح  ال   رفت حق ع ولىح،و بح مارفق ب   

 وخالفح  ىمم  فل ذر ك  و  و موىر راكحلى  ع ر جهاىع  ومرب اع و ر عرف  ،و في مح ع ت    ر م اىع ر حب ع 

 ر م اى  و ر   و دحم  إقو م ر رو.

 

 

 .سريان االتفاقية :11املادة

موىر راكحلى  ع ر جهاىاع  ومرب اع و ر م ااى   جهاع فاح  توال  ال   رفت حق ع م   ر من    ب و م حلقع ر   و 

 ر   و دحم  إقو م ر رو.م نح  و ر م أ ر دو هح م   رف 

 

 

 :الكاتب          :ال ئيس   

 

 

 أحمد احمد الشريف         جمال الفاللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 امليزانية برسم السنة املالية الدراسة و التصويت على برمجة فائض: تتمة النقطة الثانية 

2018. 

على برمجة فائض امليزانية يتعلق أن التغيير الوحيد الذي طرأ  السيد الرئيس في البداية أفاد -

مليون سنتيم املشار إليها بالوثائق  150مليون سنتيم عوض  100بجامعة األخوين حيث أصبح املبلغ 

 التي تتوفرون عليها، وتم توزيع املبلغ اآلخر على مشاريع أخرى على النحو التالي:

 غ املخصص لتهيئة مشروع املخيم البلدي.مليون سنتيم إلى املبل 10إضافة  -

مليون  20مليون سنتيم إلى املبلغ املخصص لتهيئة املقبرة اإلسالمية، حيث ستخصص  10إضافة  -

 مليون للمقبرة الجديدة. 30لتهيئة املقبرة القديمة و 

صص لذلك إضافة اعتماد مالي إلى االعتماد الذي كان مخصصا لتجهيز القاعة حيث أصبح املبلغ املخ -

 مليون سنتيم. 50أكثر من 

 إضافة اعتماد مالي إلى االعتمادات املخصصة لتهيئة الطرقات .  -

وارتباطا بذلك، وبعد تفحص أبواب امليزانية وجدناها تخلو من اإلشارة إلى التجزئات ، وبما أن هذه 

 مليون سنتيم. 200األخيرة تشتمل على الطرقات فقد أصبح املبلغ املخصص للتهيئة الطرقية هو 

 مليون سنتيم. 80تهيئة األراض ي و األسواق خصص لها مبلغ  -

 مليون سنتيم. 150إحداث مالعب القرب و املسابح خصص لها  -

 548,80 910مساهمة الجماعة في املبادرة املحلية للتنمية البشرية من خالل اتفاقيات شراكة تبلغ    -

 ألف درهم .

ملبلغ املخصص لذلك بعد إضافة اعتمادات مالية أخرى في حدود تجهيز قاعة الندوات أصبح ا -

 ألف درهم. 506,08 574

دفعات لفائدة الجامعات، اعتمدنا هذا املعطى بعدم الحصر ليبقى الباب مفتوحا على احتماالت  -

 مليون سنتيم الذي كان مخصصا في السابق. 90مليون سنتيم عوض  100,00أخرى تقدر ب 

 مليون سنتيم. 30الجماعية، خصص لها مبلغ توسيع املقبرة  -

 مليون سنتيم. 20تهيئة املقبرة الجماعية، خصص لها مبلغ مبلغ  -



 

 

مليون سنتيم ليصبح املبلغ اإلجمالي  10بناء مستوقفات، أضفنا لهذه العملية مبلغا ماليا يقدر ب  -

 مليون سنتيم. 100املخصص لهذه العملية هو 

أن هذه النقطة سبق للمجلس أن استفاض في نقاشها خالل الجلسة  سوبعد ذلك أشار السيد الرئي

األولى، وقد أرجئت إلى حين التداول في اتفاقيات الشراكة مع جامعة األخوين حيث تم ذلك خالل هذه 

 الجلسة الرابعة. 

   
 

 

 ةـــــــــــــــــاملناقش: 

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــم يتدخـــــــــــــل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019 فبراير 21بتاريخ  303مقرر رقم

خالل  2019إن املجلـــــــس الجماعـــــــي ملدينـــــــة صفرو املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

 .2019فبراير  21جلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ 
 

 .املتعلق بالجماعات 113.14رقم وطبقا ملقتضيات القانون 
 

 .2018ببرمجة فائض امليزانية برسم السنة املالية وبعد دراسته للنقطة املتعلقة 
 

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

  16:   عدد األعضاء الحاضرين أثناء عملية التصويت -

 16:      عدد األصوات املعبر عنها -

افقين -  16:      عدد األعضاء املو
 

 وهم السادة:
 

 جمال الفاللي -1

 محمد الداس ي -2

 نور الدين ملزابي -3

 أمين أحمد كمال -4

 إلهام شريقي -5

 أحمد احمد الشريف -6

 ملياء العزيزي  -7

 فوزية أحصاد -8



 

 

 عبد الحي ونزار -9

 الولي العدلوني -10

 عبد الحق شاكر العلوي  -11

 كراكيعبد هللا  -12

 عبد اللطيف بوشارب -13

 البزيوي عبد الكريم -14

 رضوان الفرودي -15

 محمد ليكاتي -16
 

 

افضين: ال أحــــــــــــــــــد -  عدد األعضاء الر
 

 عدد األعضاء املمتنعين، ال أحــــــــــــــــــــد -

 

 يقرر ما يلي:

) الجلسة  2019املجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير  وافق املجلس الجماعي ملدينة صفرو 

على ( بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت العلني 2019فبراير  21الرابعة املنعقدة بتاريخ 

أما  2019لتغطية مصاريف التسيير امللزم بها و املرحلة إلى ميزانية سنة  7.363.134,03رصد مبلغ 

 فتم برمجته في املشاريع التالية: 9.285.054,88لغ الباقي والذي يب

 اتــــــــــــــمالحظ  غـــــــــــــــاملبل  موضوع النفقة

   000,00 000 2  الحضريةتهيئة الطرق 
   000,00 800  األراض ي و األسواق األسبوعية تهيئة

   000,00 500 1 إحداث مالعب القرب ومسابح
املرصودة ألمور دفعات للحسابات 

خصوصية "املبادرة املحلية للتنمية 

 "   CAS – I , L, D,Cالبشرية

 910 548,80 
  

   506,08  574  تجهيز قاعة الندوات
   000,00 000 1  دفعات للجامعات



 

 

   000,00 000 1  تهيئة املخيم الجماعي
   000,00 300  توسيع املقبرة الجماعية
   000,00 200  تهيئة املقبرة الجماعية
   000,00 000 1  بناء مستوقفات طرقية

   054,88 285 9  :املجمـــــــــــوع
 

 الكاتب:          :الرئيس     

 

 أحمد احمد الشريف        جمال الفاللي

 

  عرض حول تفعيل الهيكلة الجديدة للمصالح اإلدارية الجماعية:النقطة الرابعة و الثالثون : 
 

أنه لكي يكون الجميع على بينة من الهيكلة الجديدة للمصالح الجماعية ، أفاد السيد الرئيسبداية  -

سيقدم السيد خالد كادي ، مدير املصالح عرضا في املوضوع والذي يشكل العمل اإلداري األساس ي لهذا 

ي سيتم من األخير، كما سيطلعنا عن املنهجية التي اعتمدت في اختيار رؤساء األقسام و الكيفية الت

 خاللها اختيار رؤساء املصالح الجماعية.
 

في بداية كلمته : الذي بعد ذلك أعطيت الكلمة إلى السيد خالد كادي، مدير املصالح الجماعية  -

تقدم بالشكر إلى السيد الرئيس، وأضاف أنه نظرا لكثرة النقط التي تداول املجلس بشأنها خالل هذه 

 العرض املتعلق بالهيكلة الجديدة للمصالح اإلدارية الجماعية. الجلسة سيكون مختصرا في تقديم

فهي تأتي في سياق املستجدات على أما بخصوص املنهجية التي اعتمدت في اختيار رؤساء األقسام 

املستوى املركزي ودورية السيد وزير الداخلية التي على ضوئها اعتمد املجلس املوقر الهيكلة الجديدة 

مصالح على أساس أن كل قسم  6والتي تتكون من: مدير املصالح و قسمين و  على مستوى الجماعة

يشتمل على ثالثة مصالح، ولتنزيل هذه الهيكلة الجديدة فقد فرضت دمج مجموعة من املصالح و 

املكاتب بعضها ببعض، وأهم مستجد جاءت به دورية السيد وزير الداخلية إقرار مبدأ املسؤولية على 

الجماعية يتم عن طريق فتح  ةلجماعية، وذلك بجعل تقلد مناصب املسؤولية باإلدار مستوى اإلدارة ا



 

 

باب الترشيح أمام كل من تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها قانونا قياسا على املرسوم الخاص بتعيين 

هرية املدراء ورؤساء األقسام ورؤساء املصالح باإلدارات املركزية ، كما جاءت هذه الدورية بتعويضات ش

عن مراكز املسؤوليات، وهذا ما يكرس مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، ارتباطا بالتحفيزات. وقد كانت 

فتح باب الترشيحات وأول في  أيضا سباقةجماعة صفرو سباقة في اعتماد الهيكلة الجديدة وكانت 

 قسمين وهما:ترشيح فتح كان هو منصب مدير املصالح، وبعده فتح باب الترشيح لتولي مسؤولية 

 قسم التعمير و األشغال و البيئة و املمتلكات. -

 قسم الشؤون اإلدارية و املالية و القانونية و االجتماعية. -

وكما أشار  إلى ذلك السيد الرئيس فقد تم التعيين في منصب مدير املصالح كما تم تعيين السيدتين: 

لية القسمين السالفين الذكر، وقد تم اختياره مونية بوفلجة و مليكة ناضري على التوالي لتولي مسؤو 

 املترشحين عن طريق لجنة تضم:

 لجنة محلية مكونة بقرار للسيد الرئيس -

ممثلين عن مصالح العمالة، وفي هذا اإلطار يمكن للسيد العامل اللجوء إلى خبرات أخرى تكون ممثلة  -

لخازن اإلقليمي الذي كان حاضرا في باللجنة. وهذا ما حصل حيث انضم إلى أعضاء اللجنة السيد ا

لجنة اختيار  املترشحين ملناصب املسؤولية داخل الجماعة. وقد تم االختيار وفق منهجية تقوم أساسا 

على اختبار قدرات املترشح ورصد مدى توفره على اإلمكانيات و املؤهالت الكافية التي تؤهله للقيام 

أن املرشح ال يتوفر عليها، كما أن املنافسة طبعت باب الترشيح باملهام اإلدارية التي تعتبر جسيمة . أم 

ملنصب املسؤولية، وبالتالي فقد وقع االختيار على املترشح األنسب لتقلد املسؤولية سواء ال من حيث 

الشخصية اإلدارية وال من حيث التوفر على املعلومات واملعطيات و القدرة على تدبير القسم، واملرحلة 

تكون الختيار رؤساء املصالح الجماعية حتى تستكمل الهيكلة الجديدة مكوناتها اإلدارية. املوالية س

وأهم ش يء بالنسبة ملدير املصالح ورؤساء األقسام و املصالح هو الحرص على تطبيق القوانين الجاري 

 ري.بها العمل و تحمل كامل املسؤولية لتجاوز كل املعيقات و العقبات التي تعرقل العمل اإلدا

برنامج عمله الذي شكل وثيقة ترشحه لشغل منصب مدير  وبعد ذلك قدم السيد خالد كادي

املصالح. وقال أيضا أن هذا البرنامج تم بناؤه من خالل تشخيص و معرفة بالواقع اإلداري للجماعة، 

قمت  الذي يتسم بمجموعة من األمور و التي نطمح إلى تجاوزها، وحسب الرؤيا و البحث البسيط الذي

 به في هذا السياق تمت صياغة تفاصيله و مضامينه على الشكل التالي:

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تناول الكلمة السيد بعد االنتهاء من تقديم عرض الهيكلة الجديدة للمصالح اإلدارية الجماعية 

مهمته : أن هذا أصبح تعاقدا. فهذا العرض قدمه السيد خالد كادي للترشح منصب الرئيس، فقال

كمدير للمصالح. ونتمنى له التوفيق في مهامه وكذلك رؤساء األقسام. وأضاف قائال، هكذا ننهي أشغال 

وموعدنا سيتجدد يوم االثنين املقبل في  2019هذه الجلسة الرابعة من الدورة العادية لشهر فبراير 

 إطار الجلسة الخامسة من هذه الدورة.

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربيــــــــــة
  وزارة الداخليـــــــــــة 

 عمالة إقليم صفـــــــرو
 جماعة صفـــــــــــرو

      =  /  = 
 

 محضــــــــــــــــــر

 مداوالت املجلس الجماعي ملدينة صفرو  

 2019 فبراير شهر ل العادية تهاملجتمع في إطار دور 

  " الخامسةالجلسة _ " 2019 فبراير  25 االثنينيوم 

 25 االثنين وذلك يوم  2019عقد املجلس الجماعي ملدينة صفرو دورته العادية لشهر فبراير         

جمال برئاسة السيد " على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بالجماعة  2019 فبراير

قائد بامللحقة يونس عطى هللا"  السيد " ، وبحضور ملدينة صفرو  رئيس املجلس الجماعي" الفاللي

 :السادةكما حضرها بصفة استشارية  اإلدارية بنصفار ،



 

 

 : مدير املصالح بالجماعة.    خالــــــد كــادي   -

 : مهندسة بالجماعة.  منية بوفلجة -

 : مهندس بالجماعة  سعيد الطجناري  -

 : عن التعمير  عبد هللا الزكاني -

 لقانونية: عن مصلحة الشؤون ا  فضيلة الحنون  -

 : عن التعمير  بونعاج محمد -

 : عن مصلحة املوارد املالية  مليكة ناضري  -

 : عن قسم الشؤون اإلدارية واملالية و القانونية. محمد بن شقرون -

 : عن قسم املوارد البشرية  خديجة أفتحي -

 : عن مصلحة امليزانية و املحاسبة و الصفقات. عبد الرحيم الريفي -

 التعمير : عن سعادة عبد الكريم -

 : عن املبادرة املحلية للتنمية البشرية بالجماعة.  مصطفى سخان -
 

 35:   العدد القانوني الذي يتكون منه املجلس -

 35:    عدد األعضاء املزاولين مهامهم  -

 27:     عدد األعضاء الحاضرين -
 

 وهم الســـادة  :

 : رئيس املجلس الجماعي   جمال الفاللي -1

 : النائب األول للرئيس  عبد السالم بوهدون  -2

 : النائب الثاني للرئيس   محمد الداس ي -3

 : النائب الثالث للرئيس  نور الدين ملزابي             -4

 : النائب الرابع للرئيس   امحمد الحيوني -5

 س: النائب الخامس للرئي   أمين أحمد كمال -6

 السابعة للرئيس: النائبة    فاطمة الواحي -7

 : كاتب املجلس                    أحمد أحمد الشريف -8

 : نائبتــــــــــــــه  كريمة اسماعيلي علوي  -9

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية و الشؤون املالية  املصطفى علوي محرز        -10

 و البرمجة 



 

 

 : نائبــــــــــــــــه   بدر أحمري  -11

 : رئيسة اللجنة الدائمة املكلفة باملرافق العمومية و    ملياء العزيزي  -12

 الخدمات.

 : نائبهـــــــــــــــــــــا   محمد العمراني -13

 .: رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتنمية البشرية عبد العزيز التقي العلوي  -14

 : نائبتــــــــــــــه   فوزية أحصاد -15

 : رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب و                                    حي ونزارالعبد  -16

 البيئة  وتنظيم  السير و الجوالن.                                                                  

 : نائبــــــــــــــــــــــــه.   كريم شفيق -17

 : مستشــــــــار   الولي العدلوني -18

 : مستشــــــــار  عبد الحق شاكر العلوي  -19

 : مستشــــــــــــــار   عبد هللا كراكي -20
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 دراسة و مناقشة تقريري املفتشية العامة لإلدارة الترابية : النقطة الخامسة و الثالثين

 املتعلقين بالعملية املحاسباتية و تدبير قطاع التعمير بالجماعة:
 

من الدورة العادية  املجلس الجماعي ملدينة صفرو الجلسة الخامسةرئيس افتتح السيد 

حيث ذكر بأن هذه الجلسة خصصت حسب  2019فبراير  25املنعقدة يوم االثنين  2019لشهر فبراير 

 ترتيب النقط بجدول األعمال لدراسة ومناقشة تقريري املفتشية العامة لإلدارة الترابية املتعلقين ب:

 باتيةالعمليات املحاس -

 تدبير قطاع التعمير بالجماعة. -



 

 

 

من القانون التنظيمي والتي  214بالتذكير بالخلفية القانونية لهذه النقطة متمثلة في املادة رقم قام  ثم -

 تنص على ما يلي:

 " تخضع مالية الجماعة ملراقبة املجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع املتعلق باملحاكم املالية" .

 العمليات املالية و املحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما:" تخضع 

 املفتشية العامة للمالية. -

 أو املفتشية العامة لإلدارة الترابية. -

 أو بشكل مشترك بين املفتشية العامة للمالية و املفتشية العامة لإلدارة الترابية. -

و تحدد صالحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية أو من قبل هيئة التدقيق يتم انتداب أحد أعضائها  -

 املكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية  املكلفة باملالية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو اإلقليم وكذا إلى 

 خالصات تقارير التدقيق. املجلس الجهوي للحسابات املعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء

يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير املشار إليه أعاله إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول 

 في شأنه دون اتخاذ مقرر ".

 20وبعد االنتهاء من تالوة ما جاء في هذه املادة ، أكد السيد الرئيس أن التوصل بالتقرير كان بتاريخ 

بمناسبة انعقاد  2019فبراير  21م تبليغه في حينه للسادة املستشارين بتاريخ حيث ت 2019فبراير 

 .2019الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر فبراير 

من نفس القانون التنظيمي والتي جاء  274وبعد هذه اإلشارة قام السيد الرئيس بتالوة نص املادة رقم 

 فيها ما يلي:

التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان املراقبة، يمكن للمجلس " دون اإلخالل باملقتضيات 

أو رئيسه بعد إخبار عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا األخير، إخضاع تدبير 

 املالي. الجماعة و الهيآت التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلم عمليات التدقيق

تتولى مهمة القيام بهذا الدقيق الهيآت املؤهلة قانونا لذلك. وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو 

 اإلقليم.

 تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء املجلس املعني ورئيسه. -

التوصل بتقرير  يجب على املجلس عرض تقارير على املجلس بمناسبة انعقاد الدورة املوالية لتاريخ -

 التدقيق...".

 بعد ذلك قدم السيد الرئيس خالصة تركيبية للتقريرين جاءت كما يلي:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث طلب من  أعطيت الكلمة إلى السيد: عبد الحق شاكر العلوي في إطار نقطة نظامبعد ذلك 

 5السيد الرئيس منح املدة الزمنية الكافية لكي يأخذ اإلخوان فرصتهم في التدخالت دون التقيد بمدة 

دقائق الخاصة بكل مداخلة املنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، وهذا استثناء إيجابي يضفي 

 مزيدا من الشفافية على عمل املجلس وإخبار الرأي العام .
 

 

بالتقريرين بصريا  طلب إبراز املالحظات الواردةفي إطار نقطة نظام و  فؤاد بوشامة،ل السيد ثم تدخ

لكي يتسنى التدقيق فيها. ثم أضاف: " أود في البداية أن أشير أننا في الواقع لسنا بصدد محاسبة أي أحد 



 

 

وإنما في إطار تقييم لعمل املجلس، وكما هو معروف فاملسؤولية مرتبطة باملحاسبة وهي ترجع لذوي 

لس من خالل املالحظات الواردة االختصاص، أما بالنسبة إلينا سنعمل على تقييم عمل املج

من املالحظات التي  % 3بالتقريرين، فقد الحظت سحب ثالث نقط مرتبطة بالتعمير، وقدمتم لنا نسبة 

، فعدد املالحظات هي  %7.5سحبت في حين هي أكثر من ذلك وهنا يجب أن نكون عادلين فهي تشكل 

من املالحظات التي % 7.5ى نسبة مالحظات وبعملية حسابية نحصل عل 3مالحظة سحبت منها  40

 سحبت.

مالحظات، كما نريد تقديم توضيحات حول عبارة " تأخذ بعين  7للتقرير الثاني سحبت منه  بالنسبة -

االعتبار "، بحيث يؤخذ بعين االعتبار جواب الجماعة إنما يحتفظ باملالحظة، وهي مأخوذة عن 

ين سنصنف ذلك؟ هل في خانة املالحظات املسحوبة " إذن أ Observation retenueالفرنسية وتعني: " 

 أم أين؟ وبالتالي علينا أن ندقق في تلك املالحظات و نعرف ماذا يعني تعبيرها القانوني، وشكرا.
 

الحظتم تطلب تقديم هذا امللخص ساعة كاملة، وإذا أردنا  : كماقالو بعد ذلك تدخل السيد الرئيس 

مالحظة فهذا سيتطلب وقتا طويال جدا، علما أن كل  197التطرق لكل مالحظة على حدة وعددها 

السادة املستشارين يتوفرون على نسخة من التقريرين ، أما بخصوص عبارة " أخذ املالحظة بعين 

جرت بين املصالح وأعضاء هذه اللجنة، فهي تعني أن املجهودات االعتبار " فمن خالل املناقشة التي 

املبذولة هي مأخوذة بعين االعتبار إنما ال زال األمر  يتطلب بذل املزيد من الجهد، ومن املمكن أن تعود 

هذه اللجنة وتنظر في هل الجماعة قامت باملجهودات املطلوبة لتجاوز تلك املالحظات . كما أن بعض 

شير بشأنها إلى: "تأخذ لجنة التدقيق بعين االعتبار إجراءات املصالح الجماعية" دون املالحظات أ

اإلشارة إلى عبارة " وتحتفظ باملالحظ"، وهذا يعني أن اجتهادات قد بذلت ووصلت إلى درجة مرضية 

 وعلى الرغم من ذلك فإن األمر يتطلب بذل املزيد من الجهد .

مالحظة واحدة هي التي سحبت من قطاع التعمير وليست ثالثة بالنسبة للتعمير، فحسب تقديري ف -

 مالحظة. 16، أما بالنسبة للمالية فقد تم سحب  % 3والتي شكلت نسبة 

وعلى العموم، وكما قال السيد فؤاد بوشامة فالتقريرين يعتبران مرحلة فارقة ومرجعا سيؤدي إلى 

 تجويد عمل الجماعة.

 املناقشـــــــــــــــــــــــــــــة: 
 

من خالل تفحص ي لهذا التقرير صدمت جملة و  :قال الذيلسيد رضوان الفرودي، لأعطيت الكلمة 

تفصيال فيما يخص عدد املالحظات التي أدلت بها املفتشية العامة لإلدارة الترابية سواء على مستوى 

ات الشراكة التي تربط املجلس مع الكثير من الجمعيات التدبير املالي للنفقات أو فيما يخص اتفاقي

 وكذلك قطاع التعمير.



 

 

بالنسبة للتدبير املالي للنفقات، أريد أن يشرح السيد الرئيس املالحظة التي أثارتها املفتشية العامة و  -

زات املتمثلة في " أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض املنج

، ففي أي خانة يمكننا وضع هذه املالحظة؟ هنا عالمة استفهام 4مع دفاتر الشروط الخاصة ". ص 

 نطلب من السيد الرئيس أن يجيبنا عليها.

هناك أيضا  اللجوء إلى تشطير بعض النفقات عن طريق  سندات الطلبات . ففي هذا اإلطار، كنا  -

وفتح باب التنافسية . فاللجوء إلى سند الطلبات يثير دائما ننادي باللجوء إلى الصفقات العمومية 

عالمات استفهام كبيرة. بالنسبة لشراء مادة " اإلسمنت" التي تعمل الجماعة على شراء العدد الكافي 

منها بواسطة سند طلبات بدعوى عدم ضياع كمية منها في حالة تمت بواسطة صفقة، فاملطلوب أن 

نأخذ العدد الكافي الذي نحن بحاجة إليه، فإذا تم توفير عدد منها تتم العمل عن طريق صفقة وآنذاك 

 أو لم يتبق منها ش يء ستكون الجماعة هي الرابحة في هذه العملية. فالتقرير جاء أسود بكل املقاييس.

بالنسبة التفاقيات الشراكة، وسأتكلم هنا عن جمعية مؤسسة كرز، ولتصحيح املفاهيم وتسمية  -

ا، فهي جمعية وليست مؤسسة كما تشير إلى ذلك السيد الرئيس في كل مرة، فهذه األشياء بمسمياته

الجمعية وبجميع املقاييس فإنها في استغاللها للملك العام لم تحترم القانون ولم تحترم إطار الصفقات 

 وال حتى دفتر الشروط الخاص بالشالل، وشكرا.
 

: بالنسبة إلينا كمعارضة إذا كان هناك لون أكثر من بعده تدخل السيد زكرياء ونزار، حيث قال-

السواد فهو ينطبق على هذا التقرير، ونحن هنا لسنا من أجل تحديد اللون ولكن من أجل مناقشة 

بعض النقط فهناك مجموعة من املالحظات التي أثرناها خالل هذه الجلسة فهي مالحظات منطقية 

و تنمية مدينتنا، ولكن ولألسف كنت في غالب األحيان تقابل  وكان الهدف منها هو تحسين أداء الجماعة

مالحظاتنا باالستهزاء و شخصنة األمور، وال نعرف السبب في ذلك ولكن مع األسف فكثير منها ورد بهذا 

 4التقرير ، فامللخص يعطينا نظرة شاملة على التفاصيل ، فعلى مستوى تدبير النفقات بالصفحة 

ما يلي: " أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق حيث يشير التقرير إلى 

خصائص بعض املنجزات مع دفاتر الشروط الخاصة ". فهذه مالحظة واضحة لن نختلف في قراءتها، 

أضف إلى ذلك تشطير النفقات، والقصور في احترام مبدأ املنافسة خصوصا في النفقات املتعلقة 

 ق أن أثرنا هذه املالحظة، وسأتطرق إلى بعض النقط:وقد سببسندات الطلب. 

والتي تتحدث عن تكوين املوظفين وعدم نجاعة االتفاقية املبرمة مع جامعة األخوين إال أنه  20النقطة  -

وعلى الرغم من ذلك ال زلنا نتمادى في ذلك ونعقد اتفاقيات مع جامعة األخوين وبمبالغ مالية أكبر 

 سف حتى هذه املالحظات ال تؤخذ بعين االعتبار.وبدون منافسة، ومع األ 

 " حيث جاء فيها ما يلي: T.N.Bاملتعلقة بالضريبة على األراض ي الغير مبنية "  40املالحظة رقم  -

 " االقتصار في أداء الرسم على املستحقات املترتبة على السنوات األربع األخيرة التي لم يطلها التقادم".



 

 

شرت إليها في آخر دورة للمجلس، حيث يؤدي املعني باألمر املستحقات املترتبة فهذه املالحظات هي ما أ

عن السنوات األربع األخيرة التي لم يطلها التقادم، مع العلم أن أصحاب التجزئات وأصحاب األراض ي 

 معروفين ولكن ال نقوم بأي إجراء وال نصدر أوامر باالستخالص.

املداخيل التي يتعين استخالصها، حيث لم يتم استصدار  ، فهي جاءت في نفس سياق45املالحظة  -

أوامر باالستخالص وتمت اإلشارة إلى املداخيل التي لم تستخلصها البلدية ملخصة في جدول عن 

مليون درهم لم يتم  70الخمس سنوات األخيرة، إذ نالحظ أن حجم تلك املبالغ هي كبيرة إذ بلغت 

م استصدار أوامر االستخالص في حق أصحابها. وهذا رقم استخالصها من طرف الجماعة نظرا لعد

مهول، وهذه املالحظة لم يتم سحبها بل تم االحتفاظ بها مع تسجيل اللجنة شروع الجماعة في تسوية 

 مليار سنتيم كمداخيل بسبب عدم تطبيق املساطر . 7هذه الوضعية، وبالتالي ضاعت املدينة في 

حدث عن اإلفراط في إصدار أوامر توقف األشغال بعضها صورية. ، والتي تت37صفحة  76املالحظة  -

 وهذا حتى ال يؤدي املعني باألمر دعائر عن التأخر في إنجاز األشغال.

، وتتحدث عن نادي كرة املضرب حيث أقامت الجماعة عقد شراكة مع الجمعية 42ص  89املالحظة  -

فاتورة املاء و الكهرباء عوضا عن الجمعية التي املعنية، وعلى الرغم من ذلك استمرت الجماعة في أداء 

أصبحت مستقلة، ومن باب ترشيد النفقات الجمعية املستفيدة تعمد إلى إدخال عدادي املاء و 

 الكهرباء في اسمها ليتم احتساب فاتورة االستهالك ضمن وثائقها املحاسباتية .

وله مجموعة من املالحظات تهم طريقة و املتعلقة بشغل امللك العام والذي أثيرت ح 11املالحظة  -

تفويت امللك العام باملدينة، ربما منها ما هو رائج قضائيا حاليا، ويتحدث التقرير في هذا الجانب عن 

عدم احترام مرسوم الصفقات الخاص بكراء أو تفويت شغل امللك العام، ولإلشارة هنا حتى املركب 

ق لنا أن راسلنا الجهات املعنية لتوقيف هذه التجاري كان سيكون موضوع سمسرة عمومية.وسب

املسطرة ألنها ال تخضع ملرسوم قانون الصفقات، ولكن ولألسف فأغلبية هذه التفويتات تتخللها بعض 

 الخروقات، واملالحظات جاءت واضحة هنا.

 والتي جاء فيها : " اللجوء املفرط إلى مسطرة سندات الطلب "، حيث تم 51صفحة  115املالحظة  -

سند طلب في السنة و املبلغ اإلجمالي  100طلب سند في ظرف سنتين أي بمعدل تقريبا  195تسجيل 

مليون درهم. وقد أوجد املشرع سندات الطلب للحاالت املستعجلة، أما اصل  7ملجموع السندات فاق 

موعة النفقات هو أن تتم عبر الصفقات التي تضمن الشفافية وتمر عبر بوابة الصفقات وتخضع ملج

من املساطر. إذن، فاألصل هو اللجوء إلى الصفقات وليس سند الطلبات، فإذا به نجد أن اآلية قد 

عكست وأصبحنا نالحظ اللجوء بشكل مفرط إلى سندات الطلب وأصبحت الصفقات هي االستثناء، 

 كما يتم تشطير النفقات لنفس الغاية.
 

 



 

 

: ال بد أن نتوجه بالشكر إلى املفتشية حيث قالم تناول الكلمة السيد عبد الحق شاكر العلوي ث

 العامة لإلدارة الترابية التي وافتنا بوثيقة قيمة جدا.

وكأول مالحظة هو أن جواب الجماعة على املالحظات هو عبارة عن ملخص فقط، وال يتيح لنا كقارئين 

ن من الالزم أن تتضمن اإلمكانية لقراءة بالضبط الجواب الكامل الذي أدلت به الجماعة . وأعتقد كا

 الوثيقة األجوبة كاملة التي أدلت بها الجماعة.

أن علم املصطلح دقيق جدا فاللجنة  يدركون جيدا مسألة أخرى، تتعلق بمفهوم املصطلح، فاإلخوان

كانت احترافية في عملها وتحدد مفهوم املصطلح، فعلى طول التقرير نجد كلمة  "مالحظة" باستثناء مرة 

فيها كلمة " اختالل" وهذه مهمة جدا للذين كانوا ينتظرون من هذا التقرير أن يعطي  واحدة ذكرت

وأدعو  44مخرجات. التقرير يشير إلى مالحظات وأشار إلى كلمة "اختالل" مرة واحدة وردت بالصفحة 

ير اإلخوان جميعا إلى تتبعها معي، وهذا لكي نفهم بالضبط مفهوم االختالل حتى ال يؤخذ على أنه تقر 

حيث جاء فيها : "  92اتهامي. فالتقرير كان تقييما و تقويميا و تأتي اإلشارة إلى االختالالت في املالحظة 

اختالالت في تدبير املاء الشروب و ترشيد استهالكه على مستوى النافورات العمومية ". ولكن بالنسبة 

نقر على أن هناك تبذيرا إنما االختالل إلينا فاملواطن يعاني من أجل الوصول إلى هذه املادة الحيوية، و 

 ليس باملفهوم الذي كنا نتصوره.

عدد املرات التي تحدث فيها التقرير على عبارة " تأخذ اللجنة بعين االعتبار " وهذه اإلشارة فهي مهمة  -

ذها من جدا. فعلى الصفحات األولى جاء فيها: " تأخذ لجنة التدقيق  بعين االعتبار اإلجراءات املزمع اتخا

 طرف الجماعة " دون أن تحتفظ اللجنة باملالحظة وأشير إليها باألعداد التالية:

وذلك دون أن تقرن املالحظات بعبارة " تأخذ  1-2-3-4-15-16-17-23-24-26-28-31-37-38-39-40

ن نقرأ من مع االحتفاظ " . نعم تمت اإلشارة بالتقرير إلى عبارة " تأخذ اللجنة بعين االعتبار" ومن حقنا أ

لو كان بذله.قضية التثمين، لأن مجهودا قد بذل وال زال هناك املزيد  -فالنص حمالة أوجه –جانبنا 

 .كلمة " تثمين" و " تسحب " هذا التقرير اتهاميا، ملا تضمن 

مالحظة بقطاع التعمير، نسجل مجموعة  40مالحظة زائد  157مالحظة أخرى، عندما نتحدث عن  -

، وهي ليست مالحظات على أرض الحالية أن هذه املالحظات ليست وليدة التجربة من املسائل، على

الواقع. نعم ربما تجد فيها بعض الخلل ) في تأويل أو في تحليل النص القانوني( ولكن على مر املجالس 

كانت هناك قضية التعويضات، وقضية الساعات اإلضافية. وبالتالي فهذا يعتبر إرثا، فإذا قامت 

ويضات الساعات عوالعمل على إزالة ت اسة أو اإلخوان في املكتب بتطبيق هذه األمور بحذافيرهالرئا

اإلضافية وكذلك التعويضات عن بعض األشغال امللوثة لبعض السائقين، إذن كيف سنكيف 

مجموعة من املسائل مع هذه املالحظات؟. صحيح أن هناك تساؤالت ، ومن واجبي أن أستفسر حول 

 أثار حوله الش يء الكثير، نطلب بخصوصه تفسيرات. امللف الذي



 

 

( بخصوص بعض امللفات التي سمعنا الكثير عنها بكونها سرقت ولم تعثر 17وفيما يتعلق بالتعمير) ص

عليها الجماعة وملفات أخرى لم تدل الجماعة بأي إجابات شافية بشأنها وفي هذا اإلطار أريد املزيد من 

والتي جاء فيها ما يلي: " هذا  24ق بقيسارية باب املربع الوارد بالصفحة التوضيحات حول امللف املتعل

وحسب إفادة مسؤولي القسم التقني فإن امللف اإلداري املتعلق بالرخصة املذكورة غير موجود في رفوف 

 ترتيب امللفات، ويشار في هذا أنه قد سبق للجماعة أصدرت قرار باملوافقة إلى غير ذلك". هنا يمكننا أن

نستفسر ، هل بالفعل امللفات تخرج؟ أو أنها تخرج وترجع، ويقال أيضا أن ملفات تم سحبها، فهل هذه 

األمور تمت في هذه املرحلة أم في املرحلة السابقة. و أعتقد أن هذا التقرير يمكن أن نعتبره مرجعا 

التي قدمت بشأنها، منها ما  للعمل به، ونطالب بتطبيق بعض املالحظات التي لم تقتنع اللجنة باإلجابة

تعلق بالتدبير الجماعي، وهناك مالحظات أخذ فيها املجلس قرارات على مستوى الجماعة ولكن 

ولألسف لم تقبل، كقضية اإلقاالت واإلعفاءات فهذه املالحظات تفرض االنكباب عليها، وهل سنستمر 

ا. أما بالنسبة لتصنيف املالحظات التي في العمل بها أم ال نستمر في ذلك؟ أم سنتخذ قرارا آخر لنطبقه

لم يتم قبولها أعتقد يجب تجاوزها دون أدنى تحفظ، واملالحظات التي وردت فيها عبارة " تؤخذ بعين 

االعتبار " يمكن مناقشتها، ولكن املالحظات التي لم تقبلها اللجنة فبدورنا ال يمكننا قبولها ألن األمر 

 ، وشكرا السيد الرئيس.يسير في إطار تدبير الشأن العام
 

أن عبارة " األخذ بعين االعتبار " من أدبيات : تدخل السيد محمد ليكاتي، حيث قال ذلك بعد

 هذا التقرير الذي ال يتمناه أي مواطن وال أي مستشار الحسرة تلقينااملراسالت، وببالغ األس ى و 

ذه املدينة العزيزة علينا، هي حاليا على ن ما جاء في هذا التقرير جريمة في حق هفإ. في الحقيقة ملدينته

أو املشاريع ،  من خالل كثرةتمنيت لو كانوا يتكلمون عليها إيجابيا مثال  و كل لسان كل مغربي ومغربية 

الواردة في  الخروقاتو  حديقة املغرب.أو كصناعي في املستوى لجلب املستثمرين من خالل إنجاز حي 

دم إنصاتكم للمعارضة وال ملجموعة من املستشارين في التسيير السيد الرئيس ناتجة عن ع التقرير 

 وكذا ملهندس ي وتقنيي الجماعة.
 

وبعد ذلك قال أنه سيتطرق إلى بعض النقط، قلتم السيد الرئيس أن اللجنة قالت بعدم اكتمال 

يخصص قطعة بالتصميم كهبة،  ئ من السيد الرئيس، فاملجز  مسطرة هبات األراض ي، فهذا تقصير

 ، فهذا ش يء غريب.املعنية للجماعةالبقعة يحصل على التسليم املؤقت دون تسليم ذا فلما
 

 ورد بها املالحظة التالية: 8/24وبالنسبة للتعمير ص 

عدم عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة ملسطرة املشاريع الصغرى على أعضاء  لجنة الدراسة  -

التعمير، وقد سجلت اللجنة أن التداول في شأنها ال يتم بمجرد إيداعها بمكتب الشباك الوحيد لرخص 

 . 2.13.424من املرسوم  19في حينه كما هو منصوص عليه في املادة 



 

 

 مليون سنتيم. 70نعرف السيد الرئيس أن الشباك الوحيد صرفت عليه 
 

عن طريق  لس السابقة لتفعيل الشباك الوحيد هو دراسة امللفاتااالجتهادات التي قامت بها املجإن 

النظام املعلوماتي وبعد ذلك يقوم أعضاء اللجنة باإلدالء بمالحظاتهم وال تجتمع اللجنة إال عند عملية 

 التوقيع على امللفات وال يمكن في هذا الباب القول بقلة املوارد البشرية.

رضية والتي جاء فيها: " أما بخصوص الترخيص إلقامة سوق نموذجي فوق القطعة األ  16/24الصفحة -

الحبسية الكائنة بباب املربع "وهنا قال أن الشق القضائي لهذا امللف الكل يعرفه، وقد صدر حكم 

علما ن هذا امللف يوجد اآلن في مرحلة النقض ، فإومن خالل جوابكم السيد الرئيس ابتدائي واستئنافي 

... كما أن اللجنة املختلطة التنفيذ ، واستمر في تالوة املالحظة السالفة : " .ال يوقف النقض أنطلب 

ممثلين عن السلطة املحلية ومصالح العمالة ونظارة األوقاف واملصالح األمنية في  ضمت على الخصوص

. فقال أن هذا الشخص قدم طلبه ورفض، ونفس الشخص لحسن 2013-12-31اجتماعها بتاريخ 

مسجلة  2015-12-22تاريخ افرح تقدم بطلب إقامة رخصة سوق نموذجي في إطار املشاريع الكبرى ب

-30، وتمت دراسة امللف من طرف اللجنة التقنية اإلقليمية في اجتماعات منعقدة أيام  32تحت رقم 

دون ان تتم املوافقة على طلب املعني باألمر نظرا لكون املشروع  2016-2-10و  2016-1-6و  12-2015

قد رفض هذا امللف ألربع أو خمس مرات إال في موقع منطقة غير قابلة للبناء بموجب تصميم التهيئة، و 

 أن السيد الرئيس أصر  أن يرخص له بصفة فردية.

 حيث قام بتالوة ما جاء فيها: 19/24الصفحة  -

" كل هذه املواضيع قيد الدراسة املتعلقة بتحيين القرار  33-32-31-30: املالحظات التالية: "  توضيح

 ية ستضمن فيها املالحظات املسجلة على مستوى التقرير .الجماعي املتعلق بضابطة البناء الجماع

دون سند من القانون  2017فبراير  02اتخاذ مكتب املجلس بناء على محضر على إثر اجتماعه بتاريخ  -

لقرار يسمح بالترخيص ببناء بيوت الغسيل، أليس هناك مهندسين وسلطة ليقوم مكتب املجلس 

 باتخاذ قرار ملنح الرخص.
 

ب املجلس أال يجتمع ليقرر في هذه األمور، فهناك مصالح ممثلة في الوكالة الحضرية و على مكت

 السلطة.
 

جواب مصالح الجماعة جاء كما يلي: "معظم هذه الرخص تمت تطبيقا لتوصية  21/24الصفحة 

مكتب املجلس املشار إليه أعاله،ال بناء على رأي تقني املنطقة، علما أن غياب سندات امللكية تهم أحياء 

بكاملها تضم اآلالف من سكان حي لال يزة، كان هذا جواب الجواب فهل يعني هذا أن كثرة السكان 

تغنينا عن عدم تطبيق القانون؟ فالقانون فوق الجميع، ثم استمر تاليا مالحظة اللجنة " تحتفظ لجنة 



 

 

التدقيق بهذه املالحظات كما توص ي بالنسبة للحاالت االجتماعية الواردة في جواب مصالح الجماعة 

 بتبني برنامج مصادق عليه من طرف جميع املتدخلين.
 

الجماعة لم تلجأ إلى مسطرة املعاينة للتحقق من مطابقة األشغال  " وقد الحظت لجنة التدقيق أن

 املنجزة للتصاميم "

بهذه املالحظة كون املشرع استغنى عن إجراء املعاينة في حالة شهادة سارية  " تحتفظ لجنة التدقيق

 املفعول".

فوسائل التنقل وهنا قال السيد محمد ليكاتي أن تلك الشهادة غير كافية وتبقى املعاينة ضرورية، 

 متوفرة حاليا وبالتالي على التقني أن ينجز محضر املعاينة.
 

بالنسبة إلي فتقريري املفتشية :بعد ذلك تدخل السيد املصطفى علوي محمدي محرز، حيث قال

العامة لإلدارة الترابية إيجابيان عكس ما كنا نسمع، ولهذا نشكر السيد الرئيس على املجهودات التي 

كر موصول كذلك للمستشارات و املستشارين ورؤساء األقسام و املصالح وموظفي يبذلها والش

 الجماعة. 

الكراء وفي مداخيل الجماعة، فمنذ تكليفي بلجنة املالية  في عمليات اوما الحظته هو أن هناك تقصير 

 فمن خالل البحث الذي قمت به بمصلحة األمالك وجدت أن مداخيل الكراء هزيلة جدا، وهذا راجع

، وتساءلت آنذاك أين 2008إلى عدم الزيادة في السومة الكرائية لألمالك التابعة للجماعة منذ سنة 

كان هؤالء الذين كانوا يسيرون ؟ فال أحد تتبع ذلك. فهذا املجلس وهذه املدينة ننتمي إليها جميعا 

إلى املسائل االنتخابية  وبالتالي فعلى الجميع أن يسعى إلى تحقيق مصلحة هذه املدينة، علينا أال ننظر

وأال يكون الهدف هو االحتفاظ باملقعد االنتخابي ، وبالتالي فالهاجس الذي يجب أن ينتابنا جميعا هو 

 تحقيق مصلحة هذه املدينة وإال سنكون نعبث بهذه املدينة.

باء لبعض املالحظة التي أدلت بها اللجنة و املتعلقة بعدم منح تراخيص إدخال عدادي املاء و الكهر  -

الساكنة التي توجد في وضعية هشة ولهم أبناء يتابعون دراستهم. فأرى أنه من حق هذه األسر أن تتوفر 

على اإلنارة والتزود باملاء، فكيف يعقل أننا نجد أن الدولة توصل الكهرباء و املاء إلى املناطق الجبلية، 

ي حين يحرم من هاتين املادتين من كما يستفيد من هذه املادتين أشخاص يتواجدون بالجنانات، ف

يتواجد بوسط املدينة . ولهذا أقول أن هذه املالحظة ليست معقولة، وقد وجدت في غير محلها 

املالحظة املتعلقة بالضريبة على األراض ي الغير مبنية باحتساب املساحة اإلجمالية للتجزئة، وأتمنى 

 إعادة النظر في هذه األمور.

: " شكرا تدخل السيد رئيس املجلس  الجماعي، وقالاملدرجة في الالئحة األولى، بعد انتهاء التدخالت 

 وبطبيعة الحال البد من اإلجابات, لإلخوة املستشارين على  مداخالتهم القيمة، 



 

 

لجنة التفتيش مصرون على تسميتها بلجنة التفتيش علما أنهم سموا أنفسهم لجنة االفتحاص، 

له ضوابطه، والتقرير أسود فقط بالنسبة ملن  يريد رؤيته أسودا أو  فالتفتيش له ضوابطه والتدقيق

 يتمنى أن يكون أسودا. لو كان تقريرا أسودا بكل املقاييس ملا وجدتم نقطة يمكن السكوت عنها.

أما بالنسبة للشالل، فهو يتوفر على دفتر للتحمالت، وقمنا بإجراءات الصفقة، عليكم قراءة الجواب  

 الناس، وأنتم ال تريدون االقتناع.الذي اقتنع به 
 

" فعال إن مرفق الشالل يتوفر على دفتر  للتحمالت، املشكل أن الصفقة كانت بدون جدوى وهذا أمر 

معروف حتى بالنسبة لصفقات أخرى، كسوق الحبوب، سوق املاشية إلى غير ذلك بحيث قمنا 

جهدا  إليقاف تلك الصفقة، ما ربحناه ألف درهم ولكن هناك من لم يدخر  60بإعالنات كلفتنا حوالي 

من كراء الشالل أوال هو تأسيس أصل تجاري، بعد أن كان يشتغل في وضع الفوض ى والعشوائية، 

ولكنكم ال تعترفون، كما ربحنا دعم املهرجان الذي حظي بالرعاية السامية وال تعترفون بنجاحه، ولسنا 

، قال إن التقرير أسود وهذا طبيعي ألن اسمه وارد في محتاجين إلى اعترافكم، وبالنسبة للسيد زكرياء 

التقرير، وهذه وضعية " حيص بيص" ونتساءل هل حضوره اآلن قانوني أم ال؟، لقد قمنا بحمايتكم في 

لحظة معينة، أما اآلن فليس لدينا ما نقوم به ألن التقرير واضح. أما بالنسبة ألداء مبالغ غير مستحقة، 

ولكن ليست هناك مالحظة تتضمن هذه العبارة، وهي عبارة ربما اعتادت لجنة  فهذه جاءت في املقدمة

التفتيش ذكرها في جماعات أخرى، فأعطوني املالحظة التي تناسب هذه العبارة، أما القصور في 

 املنافسة فهي مالحظة تم سحبها وال زال املتدخل يتشبث بها وهذا شأنه. 
 

 هناك مداخيل مهدورة، ولكن املشكل أن األوامر بالتحصيل لحد ، فعالبالنسبة للمداخيل املهدورةأما 

 2019اآلن ال يتبناها السيد القابض البلدي. ونتمنى أن يكون تكليف القباضة ببعض األمور في يناير 

بدل السيد الخازن سببا في تغير األمور وقد وعدونا بأن يتحملوا من اآلن فصاعدا أوامر التحصيل، 

 بطا بالجماعة فقط بل فيه متدخلون آخرون.وهذا أمر ليس مرت

فكانت فترة انتقالية إلى حين قيام الجمعية بإدخال عداداتها  أما بالنسبة لفواتير املاء و الكهرباء

الخاصة، وفضاء التنس يعتبر مفخرة للمدينة كلها ، مع األسف تحولون اإلنجازات إلى إخفاقات، 

مليون  100فتحه أمام العموم ، وربحت الجماعة ما يقارب سنة، وقمنا ب 24فالفضاء كان مغلقا مدة 

سنتيم هناك بتجهيزه في إطار الجمعية" و أداء املاء و الكهرباء لفترة مؤقتة في البداية ليست جريمة ال 

 تغتفر وقد قامت الجمعية بإدخال عداداتها.

رفتها املعارضة في ، هذه جريمة اقتأما بالنسبة الستغالل الفضاءات العامة من طرف الجمعيات

املجلس و الكائنات األخرى حيث قمنا بوضع إعالنات للجمعيات التي ترغب في استغالل فضاءات 

خضراء لصيانتها و تنظيفها، فرحب بها في إطار عقود، وتم إيقاف هذه البادرة بالكتابات املغرضة 

 وبالتدخالت وهذه آليات معتمدة في كافة املدن إال مدينة صفرو.



 

 

راجعة للمعارضة التي عملت على توقيف العملية حيث وجهت  ة، فهذه مسألما يهم السمسرةأما في

رسالة للسيد العامل آنذاك، وفيها قلة األدب حيث يخاطبون قائلين:" قام السيد جمال الفاللي 

بالسمسرة"، إن تسميته هي السيد الرئيس رغم أنفكم وحتى "يحن هللا" وأريد أن توضحوا لي هل 

الل األظرفة؟ ومع األسف قمتم بإيقاف هذه العملية، ولتتحملوا الشعب املغربي يفهم املنافسة من خ

مليون درهم، كما لو أن الرئيس سيصف  9املداخيل املهدورة نتيجة توقيف هذه العملية وقدرها 

املتنافسين و يختار من يخول لهم الكراء، ومن يقصيهم بمحض إرادته، ما هذا العبث؟ ثم أن كراء 

رئيس عن طريق عقود، ومع ذلك أردنا أن نلجأ إلى املنافسة، ثم إن هذا األمالك هو اختصاص مخول لل

 .2006األمر منظم بدورية 

، فقد قيل أنها كثيرة، ونقول اننا نلجأ لها اضطرارا وجاء على لسان أما بالنسبة لسندات الطلب

ال يعقل أن التدخل أنه يجدر بنا اللجوء إلى أوراق ألجل  علما أن صاحب هذا التدخل لديه شركات و 

يجهل مثل هذه األمور، فاألوراق آلجل ممنوعة في اإلدارة ، وقد تسببت في السجن ملسؤولين، فاالسمنت 

مثال ال يمكن لنا أن نجلبه بصفقة ألنه بعد مرور فترة ال يعود صالحا لالستعمال، لهذا نضطر إلى 

دات الطلب، حاسبني على سند سندات الطلب، وهذا إجراء قانوني . فالقانون لم يحدد سقفا لعدد سن

طلب فيه اختالل مثال على املستوى القانوني، أما العدد فهذا غير ممنوع قانونيا، وكانت هناك سندات 

درهم عندما كنا نقتني التبن، أما بعدما قام الرئيس بحرث األرض فلم نعد نشتري  1000طلب بقيمة 

سندات للطلب و اآلن نعمل على  5أو  4عن طريق التبن، كما أن امللتقى الثقافي منذ سنين وهو ينظم 

 تنظيمه في إطار صفقة ألول مرة وهذا أمر قمنا به السنة املاضية بالنسبة ملهرجان حب امللوك، 

إن من يخطئ هو الذي يعمل، وهذا أمر طبيعي. أما بالنسبة لإلقاالت فاألمر واضح قانونيا وما علينا إال 

 تطبيقه.

قل أن شخصا محترفا في ميدان معين يقول عكس الواقع، سنفعل معه؟ ، هل يعلهباتلبالنسبة 

املتدخل، يعيش في التجزئات، وكون رزقه من التجزئات في وقت كان فيه في التعمير، وسوف نعود إلى 

تلك الفترة لنقوم بتدقيق وافتحاص، هذا املتدخل قال أنه بإمكاني إبرام عقد الهبة قبل التسليم 

الرسوم العقارية هل يعقل ذلك؟ . أنت أيضا لم تقم بتسليم البقع التي لديك إال املؤقت وقبل صدور 

 بعد ما كنت مضطرا.

مليون،  70أما بالنسبة للشباك الوحيد الس ي الليكاتي، فلم أقل أن تطبيق معلوماتي واحد صرفنا فيه  

لسيد زكرياء وال زال ال مليون سنتيم ووقعه ا 20املقصود هو التهيئة أما التطبيق املعلوماتي فمبلغه 

يشتغل كما ينبغي، وكنا نفكر في إصدار قرار بتلقي امللفات إلكترونيا، ولكن وجدنا أن املهندسين الزالوا 

 غير مستعدين لذلك.



 

 

، قيل أن النقض ال يوقف التنفيذ ولكن هل سأنفذ على نفس ي، يجب أما بالنسبة لسوق باب املجلس

ذ، أما أنا فمستعد للتنفيذ، بإلغاء الرخصة وهذا مشروع أنجزه أن أتوصل باإلعذار من أجل التنفي

معطلون، ويجب أن نتعاطف معهم جميعا ليس باألهواء، وقد اعتمدوا على أنفسهم لم يكلفوا الجماعة 

أي مبالغ ولم يلجأوا حتى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ملاذا ال نساعدهم ، أألنهم من العدالة و 

ة أن تكون في العدالة و التنمية؟ فمشروع املغرب العربي مقدم من طرف معطلين التنمية، جريم

 يخالفوننا في جميع القناعات، ولكن ال نأبه بذلك ألننا نعالج املوضوع إنسانيا.

، فقد تم تغيير التوصية في التقرير النهائي، وليس هناك أما بالنسبة لرخص الربط باملاء و الكهرباء

ناك قانون في املوضوع لكانت مخالفة هباملخالفات ولو كان  املاء والكهرباءخص قانون يربط منح ر 

بعين االعتبار. أما بيوت الغسيل ، فهل هي من صنع  خطيرة، لقد أخذت فيها أجوبة املصالح الجماعية

 جمال الفاللي؟ لقد أدمجت في ضابطة البناء في املجلس ما قبل السابق،

الكهرباء في أحياء لاليزة مثال أدت إلى حل مشاكل اجتماعية مما أدى إلى  وإن رخص الربط بشبكة املاء و

 إنقاذ أسر في وضعيات مزرية، وإذا كنا سنعاقب على هذه املساعدة، فال مانع لدينا.

املجلس السابق مشكورا، اقتناء الوعاء العقاري لحي اللة يزة كبداية  وعلى ذكر حي لاليزة فقد قام

 نتمنى خروجه إلى حيز الوجود.امللف الذي ال زال عالقا باملحافظة العقارية، و  ملعالجة

الدين ملزابي مشيرا أن عملية منح رخص الربط باملاء والكهرباء تمت بتنسيق  ثم تدخل السيد نور 

مع ملصالح املعنية والسلطة املحلية في فترة سابقة ويجب البحث على محضر االجتماع الذي تم في 

 املوضوعهذا 

فال ، فالقانون الجديد واضح، إذا أدلى املواطن بشهادة املهندس املعماري أما بالنسبة ملطابقة األشغال

 . اختيار لدينا سوى منحه رخصة السكن أو املطابقة
 

 :بعد ذلك فتح نقاش في إطار الئحة ثانية للتدخالت

مالحظة، ال يناقشها أي أحد  197: بالنسبة للتقريرين يتضمنان تدخل السيد فؤاد بوشامة، وقال

(noir sur blanc."من خالل هذا العدد يمكننا إدخال جماعة صفرو في موسوعة " كينيس ،) 

لعبارة أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات غير منجزة، قلتم السيد الرئيس بأنها عبارة تضعها وبالنسبة 

"  l’élagageلجنة التدقيق بالنسبة لجميع الجماعات، ولكن لدينا ما يبرر هذه العبارة، فهناك صفقة " 

هم جيدا. تضم بإنجاز الخدمات املطلوبة منها، وهؤالء هم خبراء يعرفون عمل 6التي أعطيت لشركة 

وبالنسبة لتشطير النفقات املبرر الذي قدمه السيد الرئيس يهم مادة االسمنت فقط، ولكن التشطير 

هم عدة مواد، أما االسمنت فالطريقة من خالل التجربة و توصيات لجنة سابقة يمكن تدبيرها من 

هر مارس وال زال خالل صفقة إطار بناء على الحاجيات.وبالنسبة ملالبس األعوان، نحن حاليا في ش

أن املبالغ املالية قد تم أداؤها، وهي الصفقة في امليزانية ، واطلعنا 2018األعوان لم يستفيدوا من بذلة 



 

 

الوحيدة التي نظمها املشرع على مرحلتين، مرحلة االختيار ثم مرحلة اإلعالن عن الصفقة وهذا يعني 

 ضرورة مرورها عن طريق دفتر التحمالت.

املتعلقة باإلذن بإحداث  20املالحظة رقم  13/24تعمير، فلدي مالحظات أيضا، الصفحة أما بالنسبة لل

دون رؤية واضحة حول القطعة األرضية غير  2016ماي  08بتاريخ  01تجزئة موضوع الرخصة رقم 

خاصة أن هذا الجزء غير  SE32من الرسم العقاري و الطريق  2و  1املحفظة تفصل بين الحدين رقم 

قام عليه تجهيزات جماعية و يعتبر ضروريا لضمان الولوج إلى الطريق، وقد اعتمدت الجماعة املحفظ ت

على مجرد التزام موقع من طرف املالك املفترضين يقض ي بتنازلهم  على هذه القطعة لفائدة امللك العام 

امللكية". وبعد  البلدي دون اإلدالء بعقد امللكية الذي يستلزم مداولة املجلس وال أية وثيقة تثبت حق

 22جواب الجماعة احتفظت لجنة التدقيق باملالحظة لعدم اقتناعها بجواب مصالح الجماعة.املالحظة 

 (24/14)ص 

عدم التسلم النهائي للتجزئات رغم مرور أكثر من سنة على التسلم املؤقت . وإذا كان عدم إصدار  

ملجزئ من أية مشاكل تهم الشبكات، فإنه يجب التسليم النهائي يعتبر في صالح الجماعة حتى ال يتحرر ا

إخبار صاحب التجزئة بعدم التسلم حتى يقوم بالتدابير الضرورية إلصالح األعطاب التي تهم الشبكات 

 إلى غير ذلك.

العديد من  2017و  2018: تسجيل غياب التفويت املجاني لقطع أرضية للجماعة سنتي 23أما املالحظة 

تهم وقوف اللجنة خالل الزيارة امليدانية  24ي دفاتر التحمالت، ثم املالحظةالبقع املنصوص عليها ف

لبعض التجزئات على غياب محاضر الورش املتعلقة بتتبع أشغال التجهيز والتي تتحمل الجماعة 

مسؤولية تسلمها، كذلك وقوف اللجنة خالل زيارة ميدانية على الوضعية البيئية للمساحات الخضراء 

رف املجزئين في تجزئات مذكورة بعينها، وهذا يعني وجود ش يء من انعدام املراقبة، سابقا املنجزة من ط

كانت املراقبة تتم عن طريق التقنين و بجميع امليادين، وضع األتربة في الطريق أو أضرار باملساحات 

ارة لكل تقني الخضراء. وهذه العملية لم تعد موجودة ويجب العودة إليها حتى لو اضطررنا إلى إعطاء سي

بما أن املدار الحضري قد توسع، فالسيارات الجماعية موجودة حاليا ونالحظ أنه كلما مرت سيارة أو 

سيارتان لألجرة الصغيرة تمر من بعدها سيارة جماعية، لهذا وجب تخصيصها للتقنيين على األقل، 

 صفرو".ولدينا حق النظر خارج املدار الحضري حيث هناك بنايات في محيط مدينة 
 

ثم تدخل السيد محمد ليكاتي، وقال: " شكرا السيد الرئيس، مداخلتي عبارة عن تعقيب، بالنسبة  -

لتفويت القطع األرضية للجماعة، ذكرتم أنه ال يمكن إال بعد إصدار الرسوم العقارية ولكن هناك 

رضية التي قمت الوعد بالبيع الذي يمكن اعتماده قبل التسليم املؤقت. أما بالنسبة للقطعة األ 

قطعة،  18بتسليمها للجماعة من خالل شركة " آي تيوس ي" التي أمثلها، فالتجزئة التي تقع فيها تضم 

ولم يكن من واجبي تسليم قطعة ورغم ذلك قمت بهذه الهبة للجماعة التي أنتمي إليها في إطار التضحية 



 

 

وإنما من التجارة، و صفرو واضح و  أما رزق السيد ليكاتي فلم يأت به من التعمير، السيد الرئيس،

ماليير  6معروف كل واحد سبورته على ظهره. أما عندما كان " الليكاتي" في التعمير استطعنا تحقيق 

عبارة عن هبات للجماعة، مجزئ واحد قدم هكتارا عبارة عن هبة فوتناه للجمعية؟ أما حاليا  نرى 

على التجهيز، وليس لديها مدخل لتمرير الصرف  قطعة ال تتوفر حتى 20التجزئات تمر في امهيرز، 

الصحي ، وأعطي لها الترخيص، بأي حق؟ وقد جروكم إلى الدعوات السيد الرئيس، وستتوصلون 

 باالستدعاء وشكرا."
 

السيد الرئيس على التدخالت ذكرني اسميا : " في إطار رد بعد ذلك تدخل السيد زكرياء ونزار، قال -

م تطبيق تقرير املفتشية بما في ذلك إذا كانت مالحظات تمسني، وأنا أتحداك أن مرتين، وأنا أقول عليك

تقوم بإقالتي، ألن اإلقالة غير قانونية. وعندما أدرجت في دورة استثنائية صوت بالرفض، إذا كان يجب 

 أن أقال، فطبقوا القانون علي وعلى الجميع ".

رئيس أن الخازن لم يقبلها وأنا ال أعرف كيف أننا أما بالنسبة ألوامر االستخالص، فقد ذكر السيد ال

 نقوم بمسطرة غير صحيحة ثم نلقي باللوم على الغير، حصل هناك جماعة ال تقوم بإصدار أوامر

استخالص، حتى الدولة تقوم بذلك من الطبيعي أن يرد الخازن ملفا غير مستوف للشروط املسطرية، 

مر التحصيل إجراء يتخذ في جميع الجماعات الستخالص وهذا ليس معناه أن الجوهر غير صحيح، أوا

مستحقاتها، وإذا فرط اآلمر بالصرف في مداخيل الجماعة، يعرض للمساءلة. أما بالنسبة لسندات 

، حيث عقبتم أنه تم سحب 52الطلب ذكرتم أنه قد تم سحب املالحظة وأحيلكم على الصفحة 

بعين االعتبار جواب الجماعة و احتفاظها املالحظة تعقيب لجنة التدقيق على أساس أخذها 

 باملالحظة، إذن املالحظة لم تسحب.

، أما نحن نتكلم على مجموعة وليس على اإلسمنت فقط ومع 195بالنسبة لسندات الطلب وعددها 

 ذلك هناك حل حتى بالنسبة لالسمنت أما اإلفراط في سندات الطلب فهو يعني غياب الشفافية ".
 

توفير ظروف املنافسة، واملنافسة هي الصفقات. أما بالنسبة للمركب التجاري الذي  إن من األخالقيات

لم يكن  إذاقلتم أنه يمكن أن يتم بالسمسرة، فالقانون واضح يجب اعتماد مسطرة الصفقات و 

على قانون الصفقات في كراء املركب التجاري ملاذا عدتم إليه وطبقتموه؟ ملاذا تم تغيير  االعتماد

إلى الصفقة؟ لقد تم إلغاء السمسرة بعدما وجهنا رسالة إلى الخازن اإلقليمي للرجوع إلى  السمسرة

 قانون الصفقات وهذا هو الصحيح.

سنة على التسلم املؤقت إذا قمتم بمراسلته أما بالنسبة للتسليم النهائي للتجزئات، فإنه بمرور 

مر بالنسبة للتجزئات التي ال زال أجلها لم باملالحظات املسجلة وهذا بقوة القانون، يمكننا تدارك األ 

 ينصرم، أما باقي الحاالت فتظل مسلمة تسليما نهائيا بصفة ضمنية. وشكرا ".
 



 

 

الذي أشار أنه  تقني بالجماعةإطار ثم تدخل السيد الرئيس وأعطى الكلمة للسيد عبد هللا الزكاني،  -

لبة املجزئ بأية إصالحات، غير أن التسليم بعد مرور سنة على التسليم املؤقت للتجزئة ال يمكن مطا

 النهائي ال يكون ضمنيا وإنما يتطلب وثيقة.
 

: أسجل امتعاض ي من تدخل السيد املستشار ملزابي عد ذلك تدخل السيد رضوان الفرودي، فقالب -

نور الدين الذي حاول قمعنا بشكل غير طبيعي فمن خالل إجابته فقد أخل بنظام النقاش إذ تدخل 

 الكثير من اإلخوان في ظل النقاش الذي كان قائما ومسترسال. وإذن يقولون ما ال يفعلون.

مليون درهم على  9بالنسبة للسمسرة، فقد حملتم السيد الرئيس املعارضة مسؤولية تفويت مبلغ 

 الجماعة، واملعارضة تريد احترام القانون وأعتقد أن الذي أوقف السمسرة هو السيد العامل ، وإذا

كان السيد العامل يرتئي على أنه ضيع على الجماعة هذا املبلغ، فيمكنكم حاليا أن تعرفوا كيف 

 تعجلون بهذه املسألة.

أن السيد العامل أصدر أمره لكي ال تتم اإلجراءات عن طريق السمسرة. ويمكنكم تنويرنا حول هذا  

 املوضوع، ألن الشارع يقول هذا األمر، 

تعلقة بالشالل، أعتقد ومن خالل جواب الجماعة أنه كان شافيا حيث أن لالتفاقية امل بالنسبة

االتفاقية مع مؤسسة كرز غير قانونية، ويستشف منه ضمنيا أن هناك خرق. " ولم يقبل الخازن 

اإلقليمي آنذاك استخالص هذا الرسم". فالخازن اإلقليمي رجل قانون، وبالتالي ما دام لم يقبل 

 رق.استخالص الرسم فهناك خ
 

والكائن بحي باب املجلس، فقد أدليتم بإجابة حوله ذلك  بالنسبة للسوق الذي أسميته سوقا نموذجيا

بكون هذا امللف معروض أمام القضاء، وفي ظل ما جاء بالتقرير أن هذا امللف غير موجود برفوف 

ترتيب ملفات القسم املعني، وذكرتم السيد الرئيس من خالل شروحاتكم أن امللف كان يوجد لدى 

ن املفروض أن يرد بجوابكم أن هذا امللف يوجد لدى املجلس املجلس الجهوي للحسابات، وقد كان م

الجهوي للحسابات. ولنفرض أنه كان يوجد لدى هذه الهيئة ألم يكن باإلمكان موافاة هذه الهيئة 

بنسخة من امللف واالحتفاظ بالنسخة األصلية بالجماعة؟ إذن هنا تطرح عالمة استفهام كبيرة، وقد 

به إنما أذكر بما قيل على أن امللفات املحفوظة بالرفوف تدخل وتخرج. عرج السيد شاكر وأنا ال أجي

إذن فهل هذه الجماعة ال تتوفر على مصداقية ، ومن قام بإخراج ذلك والرئيس عليه أن يحمي هذه 

املؤسسة، ولذلك فإنك تتحمل كامل املسؤولية في ظل هذا االختفاء، أال توجد لدينا آلية لالحتفاظ 

أو نسلمه بمحضر. آنذاك سنقتنع أكثر باإلجابة، وذلك صدر بشأنه حكم من  بنسخة بالجماعة

املحكمة وتتخلله خروقات لكون املوقع غير قابل للبناء بموجب تصميم التهيئة، هذا أوال، وثانيا، تقول 

 48دة اللجنة " عدم اتخاذ قرار الرفض و تبليغه للمعني باألمر في اآلجال القانونية املنصوص عليها في املا

 املتعلق بالتعمير، مما مكن املعني باألمر من ترخيص ضمني". 90.12من القانون رقم 



 

 

عن الشخص بعينه، فأنا بدوري إذا أردت القيام بمشروع سأتجه للعمل. ونحن نحملك  فنحن ال نتكلم

ي أن يكون ذلك املسؤولية لعدم إجابتك املعني باألمر. وفي ظل ذلك قام بالبناء و بالتالي فهو ال شأن له ف

مخالفا لتصميم التهيئة. ومن خالل ما تقدم به السيد الرئيس أن ذلك املشروع مخصص للمعطلين 

محال تجاريا ، ونحن نتضامن جملة وتفصيال مع أولئك  27وأنه سوق نموذجي، يضم هذا السوق 

طريقة ؟ األشخاص مستغلي ذلك السوق، ونحن لسنا ضد هؤالء األشخاص إنما ملاذا رخص بتلك ال

وإذا أردت أن أوافيك بكل الحيثيات التي رافقت بيع املحالت التجارية، فأنا أتوفر عليها كاملة، فذلك 

املشروع مرر بطريقة غير قانونية ال من ناحية البناء وال من ناحية البيع. فالقانون يقول في حالة بيع 

 من قيمة الشراء. %6من قيمة البيع، و املشتري يؤدي  %2األصل التجاري يجب أداء 

ضعنا على خزينة الدولة مبالغ مهمة جراء عملية بيع تلك املحالت التجارية، فالكل اشترى 
َ
وبالتالي فقد أ

نقدا تلك املحالت التجارية، وما يظهر في الظاهر هو عقد تنازل من األحباس على أن القيمة الكرائية 

مليون سنتيم، ومؤخرا بلغني  16لسوق تقدر ب درهم، في حين أن قيمة بيع املحل بذلك ا 200تقدر ب 

 مليون سنتيم، وبالتالي فقد أضعنا عن الدولة مستحقاتها. 23بيع محل ب 
 

فعال عندما نعطي آلية من اآلليات مغلوطة، فإننا نقول بأن يقوم هذا الشخص بما يحلو له، وتسميه 

ية أكثر يكون هناك وضوح أكثر. كان نموذجيا وهو لم يحترم حتى تصميم التهيئة ، عندما نشتغل بشفاف

هناك قرار باملنع وبالتالي كان من املفروض احترام املسطرة ومنعه، ولكن في ظل الترخيص له، " فاهلل 

يسهل عليه". ونعلن تضامننا مع أولئك األشخاص مستغلي السوق، ولسنا ضدهم، فأنت من أوقعهم 

 ن املمكن أن يتعرضوا لش يء غير منتظر، وشكرا. في الفخ ألنهم اشتروا بأموالهم تلك املحالت، وم

: في الحقيقة أتفق مع األخ فؤاد بوشامة قال بعد ذلك تدخل السيد عبد الحق شاكر العلوي، حيث -

كون هذا التقرير يمكن أن ندخله في موسوعة كينيز لتضمنه مالحظات كثيرة جدا، وأعتقد أن الذي 

للتقريرين الخاصة بالجماعات الترابية. فمن بين املالحظات يعمل هو الذي يخطئ، ومن خالل قراءتي 

من املالحظات تخلو من إجابة الجماعة وبالتالي ال تقدم مبررات  %65إلى  60التي سجلتها هي أن ما بين 

مالحظة، وهذا ليس عيبا ألن السادة املفتشين قاموا  300إلى  200بخصوصها، وربما تكون أكثر من 

( كنا 2015-2009هم جدا، فقط ما يتعلق بسندات الطلب، فمنذ فترة االنتداب )بعملهم،وهذا معطى م

نطالب بأن يكون هناك فصل بامليزانية خاص بامللتقى الثقافي وهذا ما كنا نضطر معه اللجوء إلى 

أسلوب سندات الطلب، والتي كانت تخلق لنا كمنظمين عدة مشاكل. وهذه من املشاكل التي بإمكاننا 

الوقت الحالي. فقضية سندات الطلب ربما لها مبرراتها، وقد تكلمت فقط على مستوى  تجاوزها في

النقطة  29امللتقى الثقافي، وما أثارني أيضا. ولو أن اإلخوان لن يعتبروه إيجابيا هو ما جاء في الصفحة 

 وهو أن الجماعة لم توقع أي اتفاق قرض.   2-4



 

 

لتغطية قروض صندوق التجهيز الجماعي،فإذا استطعنا  من امليزانية توجهفلما نجد أن نسبة مهمة 

تخفيض نسبة االقتراضات فأعتقد أن هذه العملية ستفيدنا ، ويمكننا البحث عن موارد أخرى تساعد 

 الجماعة.

بالنسبة للجنة، بالفعل فهي احترافية، ويجب األخذ بهذه املالحظات، وخاصة فيما يخص املالحظات 

تؤخذ بعين االعتبار" و تقدير عمل هذه اللجنة التي مكنتنا من خريطة طريق  التي لم ترفقها بعبارة "

لتكملة ما تبقى من هذه الفترة االنتدابية، و املالحظات التي كانت دقيقة جدا التي جاءت في تدخالت 

السادة املستشارين جميعا، ويجب علينا أن نركز اآلن على ما هو آت خاصة املشاريع املقبلة عليها 

ماعة، واسمحوا لي أن أفتح قوسا ، هناك انتظارية مرتبطة بالتقيد الحرفي والتدقيق في تطبيق الج

القانون، وهذا أمر جيد ومراجعة القانون وقراءته بكل تأويالته. لكن نتمنى صادقين ونحن نعرف النوايا 

مج التأهيل الحسنة للجميع في الخروج من هذه االنتظارية ومباشرة العمل، وأتحدث هنا عن برنا

الحضري، وإذا كانت هناك مشاكل يجب طرحها، وهذه االنتظارية تفوت علينا وقتا ثمينا جدا، ونتمنى 

أن نخرج من هذه الحالة إلى حالة التفعيل ألنه وفي جميع الحاالت فاملواطن هو املتضرر، وإذا تجاوزناها 

 فسيكون هو املستفيد وشكرا.
 

أن اإلخوان تطرقوا لعدة مالحظات كنت  :الشريف، حيث قالبعد ذلك تدخل السيد أحمد احمد  -

أود طرحها حول مهمة التدقيق التي قامت بها املفتشية العامة لإلدارة الترابية خالل شهر  شتنبر  

وأكتوبر، وقد حاولت أن ألخص ذلك وأضع تصنيفا إذ لم يسبق للمجالس أن توصلت بأي تقرير، 

وصل بتقرير فتحت على إثره املناقشة، وكيفما كانت مالحظات وهذه فرصة إيجابية. فأول مجلس يت

اإلخوان فهي إيجابية، ملاذا؟ لتصحيح ما يمكن تصحيحه وتدارك ما يمكن تداركه و لتيهئ أرضية 

للمجالس املقبلة. أوال علينا أن نحترم ما ورد بالتقرير حيث جاءت في بعض املالحظات أن هناك أشياء 

ملجلس، وفي نفس املالحظة، جاء في التقرير، يجب تسوية مشكل الهبات. فإذا غير قانونية يقوم بها ا

كانت الهبة طواعية فهي قانونية و نرحب بها باملجلس، وحسب التقرير فإذا كانت هبات األراض ي 

مفروضة فقد أصبحت غير قانونية. ولست أنا الذي أقول هذا، ولكن ذلك يشير إليه التقرير ولذلك 

ذا املوضوع عند مناقشة نقطة التعمير، وقد صنفت املالحظات التي جاء بها التقرير، يجب أن نناقش ه

 إلى صنفين:

مالحظات كثيرة تتحمل املجالس املتعاقبة مسؤوليتها أي أنها مالحظات موروثة، وعلينا تداركها، فنحن  -

 رثا للمجالس املقبلة.ال نلوم أحدا ونقدر عمل املجالس املتعاقبة، ونتمنى أال نترك تلك املالحظات إ

فمن  ومالحظات يتحمل املجلس الحالي مسؤوليتها، وقد قام السيد الرئيس بتقديم توضيحات حولها. -

ضمن املالحظات املوروثة تلك التي تتعلق بالتعمير وباألكرية التي ال تخضع لعملية املراجعة كما أشار 

إلى ذلك رئيس اللجنة الدائمة املكلفة بامليزانية وبعض املداخيل التي كانت غير مضبوطة، وحتى ال أطيل 



 

 

ه كورقة ضغط، وذلك لتصحيح فيجب استغالل ما جاء في هذا التقرير وليس العمل على التعاطي مع

 ما يمكن تصحيحه و تقويمه خدمة ملصلحة الجميع و تيهئ أرضية للمستقبل. وشكرا.
 

 : شكرا لإلخوان على إغناء هذا النقاش .ذلك تدخل السيد الرئيس، فقال بعد -

، وما سيدخل هذه املوسوعة ليس هو عدد املالحظات يشرف مدينتنا أن تدخل موسوعة كينيس -

 وبة واملالحظات التي تم تثمينها، ونادرا ما تجد هذا النوع من املالحظات بتقارير هذه اللجن.املسح

التشذيب، الذي أثير حوله نقاش كبير ويهم أشجار سيدي أحمد التادلي، وذلك كان موضوع شكايات  -

الحاالت،  املواطنين حيث كانت أسطح البنايات محتلة برواسب تساقط األشجار، ونتوفر على صور لتلك

وقد قمنا بعملية التشذيب ، قيل أننا سنضيع تلك األشجار وكانت العملية موضوع كتابات وأخذ صور 

لها. واآلن يقال أداء مبالغ غير مستحقة، فمنطقة تايدة لم يسبق أن تمت تنقيتها إال عبر هذه الصفقة، 

ولم تؤد املبالغ عن ذلك، فسند فبالفعل فالصفقة لم تكتمل بسبب حدوث انقطاع في التيار الكهربائي 

الطلبات يشير إلى تقطيع األشجار واألشجار التي لم يتم قطعها ال تؤدى مبالغها املالية. فلو أن سند 

شجرة فاملبالغ التي تؤدى تشمل فقط األشجار  50شجرة وتم  قطع فقط  100الطلبات يشير إلى تقطيع 

 التي تم قطعها.

هذا األسلوب إال عند الضرورة ما كنا نشتريه عن طريق سندات الطلب و تشطير النفقات، ال نلجأ إلى  -

كانت هذه املواد موضوع صفقة.  2018املتعلقة بالقواديس و السيمة و الحديد و الخشب، فخالل سنة 

 فعملية تجميع النفقات جارية إنما هناك إرث.

م بذلك إال أننا نصطدم بالقوانين ومن السهل الحديث عن الصفقة اإلطار، فقد حاولنا عدة مرات القيا 

وآخر ما كنا نود القيام به في هذا اإلطار ما يتعلق بالحفر و القواديس، وبالتالي فصيانة الواد الحار، ال 

 تندرج ضمن الئحة صفقة اإلطار .

هو الذي  2016فقد توصل به العمال خالل شهر ماي، ولباس سنة  2018بالنسبة للباس األعوان لسنة  -

 2016فيه مشكل. وفي هذا اإلطار، عقد لقاء مع املوظفين وقد تم شرح هذا األمر فقد حدث سنة وقع 

، طرح مشكل عدم أداء أثمنة اللباس مرتين في سنة 2017مشكل األداء، وملا أردنا استدراك ذلك سنة 

 واحدة.

تقني  الزكاني، إطار أعطيت الكلمة إلى السيد عبد هللابالنسبة للتجزئة التي ال تتوفر على الواجهة  -

بالجماعة لتقديم توضيحات حول هذا املوضوع، حيث قال أن هذه التجزئة توجد بمنطقة التالويين 

حيث أن عقار املعني باألمر املحفظ تفصل بينه وبين الطريق  2016بطريق فاس، حيث تمت العملية سنة 

ة املقدرة بمترين، وملا متربة، وقد طلبت اللجنة من املجزئ اإلدالء بموافقة تخص تلك املساحة املتبقي 2

" أن  plan cadastralعرض امللف من جديد على أنظار اللجنة للتدقيق في وضعية العقار تبين من خالل " 

العقار متصل مباشرة بطريق التالويين، وبالتالي فتلك الوثيقة التي طلبت في األول لم تكن ضرورية. وربما 



 

 

مها وملف هذه التجزئة يتوفر على جميع الوثائق التي تدل طريقة تفسير هذه الوضعية هي التي لم يتم فه

 على ذلك و يمكن اإلطالع عليها.

تتمة تدخل السيد الرئيس:  بالنسبة للتسليم النهائي، فقد سبق أن تكلمنا عنه. إنما يبقى دائما أن تقوم 

 الجماعة باملبادرة، وأيضا إجراء تسليم التجهيزات من طرف املجزئ لفائدة الجماعة.

التفويت املجاني للبقع،كانت بشأنها مالحظة كما تطرق إليها السيد أحمد الشريف في مداخلته،  -

املجزئ، ت وال نتوفر على سلطة نفرضها على فعملية تسليم البقع ال يمكن أن تقع إال بعد التسليم املؤق

 املشمولة بالتجزئة. وهذا ما يطرح إشكاال بخصوص هذه العملية ألن هذا األخير قام ببيع جميع البقع

أعطيت الكلمة من جديد إلى السيد عبد هللا الزكاني، تقني بالنسبة لغياب محاضر الورش، -

: أن املعاينات التي تم القيام بها بخصوص التجزئات رفقة لجنة التدقيق همت لبالجماعة حيث قا

، ولم تشمل التجزئات التي توجد في طور  2017و  2016التجزئات املنتهية األشغال بها عن سنتي 

اإلنجاز، وطلب مني اإلدالء باملحاضر فأوضحت للجنة أن املحاضر تضمن بدفتر الورش، كما طلبت 

فاظ بدفتر الورش ضمن وثائق ملف التجزئة فأوضحت لها أن دفتر الورش يحتفظ به اللجنة االحت

املهندس الذي وضع تصميم التجزئة باعتباره املسؤول األول عن ذلك وعليه فاملالحظات املثارة تضمن 

 بدفتر الورش.
 

ها مضيفا أنه بعد ذلك تدخل السيد الرئيس، فشكر عبد هللا الزكاني عن هذه التوضيحات التي أدلى ب -

بالنسبة للمساحات الخضراء، سبق أن تكلمنا عنها حيث توجد في حالة يرثى لها، وقد أردنا اإلشارة 

بضابطة البناء أن تتم تهيئتها بالتربة الحمراء على ان تقوم الجماعة بغرسها بعد التسلم النهائي، ولكن 

 ا االتجاه فأشغال البناء تلحق أضرارا بها.لم نستطع القيام بذلك. ومهما كانت اإلجراءات املتخذة في هذ

بالنسبة للتضحية املتعلقة بالبقع التي يتم تفويتها في إطار هبة، فليس لدي أي تعليق عن ذلك إال أن  -

أقول " جزا هللا خير كل من يقدم شيئا لهذه املدينة" ، إنما القول بأن هناك تجزئات ال تتوفر على 

قطعة أرضية، وقد  20عملية تتم بالنسبة للتجزئات التي تتوفر على تجهيز، فهذه مغالطة. وهذه ال

وردت بشأنها مالحظة كون العملية غير قانونية. وتلك التجزئة التي تحدث عنها السيد ليكاتي، فلما وضع 

ملفها بمكتبي قصد التوقيع قمت بإرجاع امللف ألنه ال يتوفر على " تجهيز" حيثتم تذكيري باملالحظات 

رنا إليها، ورغم ذلك فإن صاحب التجزئة لم يحصل على الرخصة إال بعدما قام بتهيئة الطريق التي أش

 مساهمة منه في التجهيزات الجماعية D.S.Tالتي يتواجد بها مقر إدارة 

فهي مرتبطة بأوامر االستخالص وبعمليات اإلحصاء.  T.N.Bبالنسبة للضريبة على األراض ي الغير مبنية   

فنحن لم نصل بعد إلى التنسيق الالزم بين مصلحة الضرائب و املحافظة على األمالك العقارية و 

 الجماعة، حتى نتمكن من استخالص املستحقات املالية لفائدة ميزانية الجماعة بالشكل الناجع.



 

 

فقد قمنا بعدة محاوالت في هذا الجانب إال أنها أرجعت إلينا،  بالنسبة ملسطرة األوامر باالستخالص، -

فالخطورة أين تكمن؟. إذ تكمن في أن أصدر أوامر باالستخالص وتبقى معلقة. فآنذاك أنا من 

سيحاسب عن ذلك، والسيد الخازن قالها بصراحة بأنه لن يتلقى هذه األوامر من الجماعة بدعوى أن 

بهذه األوامر املتعلقة باالستخالص رفعت بجهات أخرى ضد الخازن لديهم دعاوى قضائية مرتبطة 

والقابض وصدر الحكم بأدائهم املبالغ املالية املحكوم بها. ولذلك فاملساطر املرتبطة بأوامر االستخالص 

 ال يفهمها إال ذوي االختصاص.

ونحن نحاول دائما أن  بالنسبة لسندات الطلب، " يشهد هللا " أننا نلجأ إلى هذا األسلوب للضرورة، -

نجمع سند الطلبات التي تكون من طبيعة واحدة لتكون موضوع صفقة من قبيل جميع مواد البناء، 

 وكذا ما يتعلق بامللتقيات، واملهرجانات.

بالنسبة للسمسرة التي تكلم عنها بعض اإلخوان، أوال السيد العامل لم يوقف السمسرة. فبطلب منا  -

السيد العامل بعدما أثيرت تلك الضجة فتم االتفاق على إيقاف تلك العملية في طلبنا عقد اجتماع مع 

الفترة الصباحية، على اال يتم اإلعالن عن ذلك إال صباح اليوم املعني ألننا أردنا معرفة نسبة اإلقبال 

 على تلك العملية.

نتعاون، والسمسرة شكل من فإذا كنا نجتهد لتنمية املداخيل و نحقق فائضا في امليزانية يجب علينا أن 

أشكال املنافسة، وهذا األسلوب هو الذي يفهمه املغاربة، وبيني وبينكم فهذه السمسرة لم تخطر على 

بالي، فالسيد الخازن هو الذي قال لنا ملاذا ال تلجؤون إلى السمسرة؟ فقلنا له بأن هذه العملية لم تعد 

اؤها.  وملا اطلعنا على ذلك في القانون وجدنا أنها قانونية. فأوضح بخصوصها أنه لم يسبق أن تم إلغ

هو الذي خلق هذا  2006الزال معموال بها من الناحية القانونية. إال أن التمسك بالدورية الصادرة سنة 

 اإلشكال. 

السيد الخازن السابق لم يرد أن يتلقى مداخيل الشالل، فقد كان ذلك التصرف تعسفا. ونسجل أن  -

كان يتعسف على الجماعة. وهي من األسباب التي عجلت برحيله. ألننا بدورنا لم نسكت. الخازن السابق 

ويقال " لي ما عندو سيدو عندو لاله". وذلك التصرف يعتبر تعسفا لم نقبله ولن نقبله أبدا. فال يمكن 

 مليون سنتيم ، وهي واضحة تتعلق بشغل امللك العام. 6عدم قبول مداخيل تقدر ب 

لسوق املتواجد بباب املجلس، أثير بأن ملفه اختفى فذلك امللف أصبح عبارة عن جبل من بالنسبة ل -

الوثائق. فتلك اللجنة إذا طلبت ملفا ما. ال يمكن للموظف أن يتأخر في إحضار ذلك امللف. وإذا حصل 

ك أن أي تأخر من املوظف يلحق به املفتش بمكتبه، لينظر ما إذا كان ييهئ شيئا ما. إذن فكيف يمكن

تقوم بعملية نسخ الوثائق. وإذا افترضنا أن امللف اختفى فمن أين أتوا بتلك املعلومات املثارة في 

 التقرير.



 

 

ومن بين األمور التي يكتبها الناس أن ذلك امللف لم يعرض على اللجنة اإلقليمية. فقد أشار التقرير إلى 

و ثالثة. وقبول امللف من عدمه فهذا أمر  أن ذلك امللف عرض على اللجنة اإلقليمية مرة أولى وثانية

آخر. فاللجنة اإلقليمية انطالقا من املحاضر املوجودة لم يسبق لها أن رفضت. إنما رفضت دراسة 

امللف ألنه ال يعنيها لكونه ليس به مواد البناء. وذلك السوق سيتم إحداثه بمواد قابلة للتفكيك. 

. وحصل على موافقة أولى، وألغيت 2013نة وصاحب ذلك املشروع حصل على رخصة ضمنية س

وحصل على موافقة ثانية، وألغيت بدورها، وحصل على موافقة ثالثة وظلت معلقة.وكونوا متأكدين 

أننا لم نمنح تلك الرخصة إال بعدما تم التشاور مع العامل السابق السيد زوكار. وكان هذا خالل 

ولكن دخلت حيثيات أخرى جعلت امللف يأخذ ذلك  اجتماع تم االتفاق فيه على إعطاء تلك الرخصة.

 املسار.

تصميم التهيئة،  خصص ذلك املكان مخصص كسوق فقد منحنا الرخصة بناء على تصميم التهيئة  -

 الذي يعتبر وثيقة عمومية. وبالتالي ليس هناك مخالفة لتصميم التهيئة. 

لعمل. ونحن لدينا اآلن فرصة في إطار الخالصة التي تهمنا من هذا كله هو كيف السبيل إلى تجويد ا

الهيكلة الجديدة لإلدارة الجماعية. وباسمكم استغل هذه املناسبة ألهنئ املهندسة املقتدرة " مونية 

بوفلجة" للحصول على ثقة لجنة االنتقاء. كما أهنئ " مليكة ناضري" على الثقة التي حظيت بها كذلك. 

 ح.وتبقت اآلن مرحلة اختيار رؤساء املصال

بالنسبة لهذا التقرير، فهو وثيقة ستشكل لنا نبراسا لعملنا. ونحن ال نريد أن نضر أحدا. فاملالحظة  -

التي أثيرت حول املستشارين، ففي هذا اإلطار سنستشير مع السيد العامل و مع وزارة الداخلية، ويبقى 

ي تنظر في األمر انطالقا من دائما حق الدفاع مضمونا بخصوص موضوع اإلقالة التي تكفله املحكمة الت

 الحجج املقدمة إليها. فاإلخوان ألفناهم وال نريد أن نخسر أحدا ولكن األمر هلل. ونتمنى التوفيق للجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 = 

 

فبراير   07العادية المنعقدة بتاريخ دورة انتهاء أشغال البمناسبة 

 الجماعييتشرف خديم  األعتاب الشريفة رئيس المجلس  ،2019

لمدينة صفرو ، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس وكافة 

سكان مدينة صفرو بأن يرفع إلى السدة العالية باهلل موالنا صاحب 

الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده آيات الوالء واإلخالص 

 والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد . 



 

 

يؤكدون مباركة  كما أن أعضاء المجلس وسكان مدينة صفرو

خطوات جاللتكم السديدة وتجندهم الدائم وراء جاللتكم في سبيل 

 نصرة قضايا هذا الوطن وحماية مقدساته.

حفظكم هللا يا موالي بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم حصنا 

بولي عهدكم المحبوب  كمحصينا ومالذا آمنا لشعبكم الوفي ، وأقر عين

السعيد األمير  كمبصنوكم شد أزر واألمير الجليل موالي الحسن 

وبسائر أفراد األسرة الملكية الشريفة، إنه تعالى سميع  رشيدموالي 

 مجيب . 

  والسالم على المقام العالي باهلل                      

   

 2019فبراير  25  حرر بصفرو في :                                          

 جمادي الثانية 19موافق ل:                               

 خديم األعتاب الشريفة                                                             
 جمال الفاللي                                                                  

 


