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 المملكة المغربية          

 وزارة الداخلية          

   عمالة اقليم قعة السراغنة   

 قلعة السراغنة  جماعة      
 مديرية المصالح         

                                                                          قسم الشؤون االدارية والمالية والقانونية
 مصلحة الشؤون القانونية وشؤون المجلس

 مكتب شؤون المجلس واللجان   

 الثانية ة ــمحضر اجتماع الدورة العادي
 2022 ماي  لشهــر 

 

المادة     لمقتضيات  رقم    33تطبيقا  التنظيمي  القانون  بالجماعات،     113.14من  المتعلق 
 (2015يوليوز    7)  1436رمضان    20، المؤرخ في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

  العادية لدورة  ا  ، في جلسة علنية،  2022  ماي  05، الموافق   1443  شوال  04  الخميس  انعقـــدت يــوم
قلعة    2022  ماي لشهر    الثانية  جماعة  بمقر  االجتماعات  بقاعـة  السراغنة،  قلعة  جماعة  لمجلس 

رئيس المجلس  نور الدين ايت الحاج  تحـــــــــــــــت رئاســـة الســـــــــيد على الساعة العاشرة صباحا،   ،السراغنة
 لسراغنة. باشا مدينة قلعة اعبد الغني بولة الجماعي، وبحضور السيد 

  31:    العدد القانوني ألعضاء المجلس*  
  31:   األعضاء المزاولون مهامهم*  
 28:   األعضاء الحاضرون  *  

 : رئيس المجلس الجماعي  نور الدين ايت الحاج   -
 : النائب األول  للرئيس    ياسين فنتاس  -
 للرئيس    الثاني: النائب     عبد الرحيم الصالح -
 للرئيس    الثالث: النائب   عياد  الرحيمعبد   -
 للرئيس   الرابع:  النائب         المكي الداهي  -
 : النائب الخامس للرئيس     رشيد افس  -
 : النائب السادس للرئيس   فيصل حياني  -
 :  كاتب المجلس      عبد الرحيم مؤدن -

 كاتب المجلس  نائب :  الدين الغزالي  بدر -
    مستشار جماعي:   الحسن الحمري   -
 : مستشار جماعي   سلوى الجابري   -
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 : مستشار جماعي      زهيرة بوجديان -
 مستشار جماعي  :  لطيفة مطاوع   -

  مستشار جماعي  :    الزهرة افس  -
 " :     عثمان بنعدي -
 " :  فاتحة الرافعي   -
 " :     رجاء بدة  -
 "    :    وفاء عابد  -
  " :    نسرين حضرية  -
 " :   حمزة الماحي  -
 " :  زكرياء الزهيد   -
 " :   سمير الخليفي   -
 " :  نعيمة معروف  -
 " :  ط  يرشيد الباس -
 "          :            عوينة  لنزهة  -
 " :  عصام الطالعي   -
 " :  عبد الرزاق اشليح   -
 " :  الحميد مجدي   -

  01 : * المتغيبون بعذر  
 : مستشار جماعي   م الطاهر بلفاسي   -
 02 :  ر* المتغيبون بدون عذ  

 مستشار جماعي  :  سماح الحبشي  -
 " :  وديع لحمادي   -
 

 كما حضر هذا االجتماع بصفة استشارية السادة :  
 : مندوب وزارة الصحة والحماية االجتماعية  الدكتور يونس الكريك -
 : ممثل مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم االولي والرياضة   الهادي الرافعي عبد   -
 : مدير المصالح الجماعية   السعيد حيداوي   -
 : رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات  المصطفى المنصوري   -
 ية  رئيس مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياض:   محمد حوزي   -
 والقانونية  اإلداريةالشؤون : رئيس مصلحة    محمد الصالح   -
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 الموارد المالية : رئيس مصلحة    المصطفى زروال  -
 رئيس مكتب التدقيق الداخلي :  فوزي حيمودي   -
 حفظ الصحة ل  الجماعي  مكتبال: رئيس   رشيد مسكفو  -
 عن الباشوية  :   السعيد اعميمي   -
 بوعاللة          : عن مكتب شؤون المجلس واللجان بدر الدين   -
 : عن مكتب شؤون المجلس واللجان  عبد اللطيف وهدان         -

 
 جدول األعمال : 

 

 تقديم التقرير اإلخباري.    -1
 وضعية الصحة بالمدينة.  -2
 وضعية قطاع التعليم بالمدينة.  -3
 .  2022دعم الفرق الرياضية برسم سنة  -4
                                                                                                                                                                                                                                                         كنانيش التحمالت المتعلقة بالمرافق الجماعية                                                                                    تعديل -5
 الدراسة والمصادقة على كناش التحمالت المتعلق بالمسبح الجماعي.  -6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسيير ملعب القرب بحي عواطف -7
مبرمجة -8 مشاريع  اعتمادات  بميزانية    الغاء  الحاصل  العجز  لتغطية  التجهيز  بميزانية 

 التسيير.  
الدراسة والمصادقة على قرار تنظيمي يتعلق بإحداث فرقة المراقبين وتحديد مهامهم في   -9

 مجال الشرطة االدارية التابعة للجماعة. 
اقتناء   -10 وتصحيح  طلب  المدينة  للحالة  فرعي  مكتب  احتضان  اجل  من  ارضية  قطعة 

 االمضاءات ومطابقة النسخ الصولها بالملحقة االدارية الثانية. 
 

المادة   عليه  تنص  الذي  القانوني،  النصاب  اكتمال  من  التأكد  القانون    42وبعد  من 
بالس مستهلها  في  رحب  بكلمة  الدورة  هذه  الرئيس  السيد  افتتح  قلعة  باشا  يد  التنظيمي،  مدينة 

  األقسام المجلس وبالسادة رؤساء    أعضاءوبالسادة    والسادة رؤساء المصالح الخارجية ،السراغنة
عن افتتاح    أعلنبعدها  .  والمجتمع المدني  اإلعالميوالمصالح الجماعية والسادة ممثلي المشهد  

   .2022 مايلشهر  الثانيةلدورة العادية ا
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  السيد الرئيس المجلس   أحاطهذه الدورة،    أعمالوقبل الدخول في مناقشة النقط المدرجة في جدول  

ن طرف  م  هذه الدورة  أعمالبجدول    إدراجهما  جلأل   طرحهما    تم  اللذان   سؤالينبال،  دون مناقشة  علما
 وهما :، السيد الحميد مجدي

المغرب " كرو" ب  قرار جماعي    إصدارالسؤال االول : بشأن    - لبريد  المحاذية  الساحة  بتسمية 
  الى   بساحة "كرو" راجع  هذه الساحة  سبب تسميتها    أنالسيد الرئيس على    أشارساحة فلسطين، حيث  

، وبالتالي ال يمكن تغيير    الموريتانيةاتفاقية توأمة بين مدينة كرو  تجمعها  مدينة قلعة السراغنة  كون  
نظرا التسمية  التسمية  هذه  لهذه  والدبلوماسي  الرسمي  هذهللطابع  وان  على  مدينيتن    تهم لتوأمة  ا  ، 

   االفريقي. الصعيد
و   -  : الثاني  بادار ي السؤال  المادة    جتعلق  بالغاء  يقضي  جماعي  الن  43قرار  الداخلي  من  ظام 

  بأية الجلسات    أشغالعلى العموم تصوير وتسجيل   يمنع منعا نص على انه  ت ي  للمجلس الجماعي، والت
  بأنه   أخبركم  أنالمجلس، يشرفني  مكتب    أعضاءمن الرئيس وبعد موافقة    بإذن  إالوسيلة من الوسائل،  

 الدورة المقبلة.  أعمالهذه  النقطة بجدول  إدراجسيتم 
ذلك على  مجديوتعقيبا  الحميد  السيد  اقترح  س  إطالق  ،  فلسطين  اتسمية  آخر  على  حة  مكان 

دولة   وأكدبالمدينة،   مع  المغرب  لعالقة  قيمة مضافة  بساحة كرو، هو  الساحة  هذه  تسمية  ان  على 
  :   بعض المعلومات  تتضمن  بساحة كرو  خريطة   أو تعليق لوحة    يتم  أن   ، كما اقترح  الشقيقة  موريتانيا

 . الموضوعموجزة عن المعلومات بعض الو التسمية حول 
  اإلجابة والتي لم تتم    التي سبق وضعها،   األسئلةعن النقط المتبقية من    السيد المستشار  تساءل   كما
 عنها.  

  واإلعالن لسؤال المتعلق بالتصريح بالممتلكات  صوص ا بخ  ، السيد الرئيس  أشار ،  وتعقيبا على ذلك  
ونشرها،   نفسه    بأنهعنها  المشرع  لكون  المقترح،  هذا  مع  يتفق  فحتى  ،    التامةالسرية  ب  احاطهاال 

  ، لديه ، اليقوم باالطالع عليها اال عند االقتضاء   لكات تبالمم التصريح عندلمجلس الجهوي للحسابات  ا
   علما.  به ، ويحيطكسيتدارسها مكتب المجلس ويتخذ قراره في الموضوعف المتبقية، األسئلةما ا

 ونعطي الكلمة الى السيد كاتب المجلس لتالوة التقرير االخباري.  
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 اإلخباري : عرض التقرير  األولىالنقطة 

 
 : العرض 

مؤدنالسيد    - الرحيم     113.  14من القانون التنظيمي     106تطبيقا لمقتضيات المادة  :    عبد 
إخباريا حول األعمال واألنشطة التي تم القيام بها خالل المتعلق بالجماعات ، يشرفني أن أقدم للمجلس تقريرا 

 .2022 مايدورة و  2022فبراير   الفترة  الممتدة بين دورة
فضال عن التدبير اليومي للجماعة، الذي يتم فيه السهر على تقديم كل أنواع الخدمات للمواطنين،  

 الية :  يمكن حصر األعمال واألنشطة التي تم القيام بها في المحاور الت
 القسم االداري واالقتصادي والمالي  المحور األول :  ❖
 مصلحة الشؤون االدارية والقانونية   -1

 مكتب شؤون المجلس واللجان  1-1
 اهم االجتماعات التي حضرها الرئيس بمقر العمالة أو بالمصالح الخارجية :   ▪

، حول  2022فبراير    02حضور لقاء تواصلي منظم من طرف جامعة القاضي عياض بمقر العمالة بتاريخ    .1
 وضع برنامج لتبادل وتقاسم وتعبئة الذكاء الجماعي.  

 . ، حول موضوع تميز المدن2022راير فب  09حضور لقاء تواصلي عن بعد بمقر العمالة بتاريخ   .2
 إعداد ، حول  2022مارس    10حضور اشغال اللجنة الجهوية للتكوين المستمر بدار المنتخب بمراكش، بتاريخ   .3

 التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر. 
المنتخب  .4 بدار  تكوينة  القان، حول  2022مارس    15بتاريخ    بمراكش  دورة  الجماعة، االطار  وني  برنامج عمل 

 والسياق واالبعاد. 
تدقيق المراقبة والتدبير بالجماعات  ، حول  2022مارس    17و   16  بتاريخ    بمراكش  دورة تكوينة بدار المنتخب  .5

 .  الترابية
بتاريخ   .6 بمراكش  الجماعات  مجالس  لرؤساء  المغربية  للجمعية  العام  الجمع  حول    2022مارس    19حضور 

 المالي واالدبي وانتخاب الرئيس واعضاء المجلس االداري.الدراسة والمصادقة على التقريرين 
 هيكلة المشاريع المقترحة للتمويل المناخي.، حول  2022مارس   23و   22بتاريخ    بمراكش جهوية دورة تكوينة .7
 آليات المشاركة المدينة والمواطن.، حول 2022مارس  29و   28بتاريخ  بمراكش دورة تكوينة بدار المنتخب  .8
 ، حول تحسين اداء الجماعات الترابية.2022مارس  26و   25اصلي باكادير بتاريخ  حضور لقاء تو  .9

 حضور لقاءات االنشطة الرياضية والثقافية والفنية المنظمة من طرف مختلف الجمعيات المختصة.  .10
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 اجتماعات مكتب المجلس :  ▪
 بتاريخ :  له اجتماعات  06عقد مكتب المجلس 

 2022فبراير  24و  17 -
 2022مارس  17و   03 -
 2022ابريل   25و   07 -

 اجتماعات اللجن الدائمة :  ▪
التالية التواريخ  حسب  اجتماعاتها  الدائمة  اللجان  النقطعقدت  لدراسة  وذلك  هذه    ،  اعمال  بجدول  المدرجة 

 :الدورة
 اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  :   ➢

   2022ابريل   21و  19 عقدت هذه اللجنة اجتماعين بتاريخ -

 :  اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات ➢
 2022ابريل  22و  20 عقدت هذه اللجنة اجتماعين بتاريخ ▪

 اللجنة المكلفة بالتعاون الدولي والشراكات  ➢
 2022ابريل  21  عقدت هذه اللجنة اجتماعا واحدا بتاريخ ▪

 اللجنة المكلفة بالشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية   ➢
 2022ابريل  19و  2022مارس  17  عقدت هذه اللجنة اجتماعين بتاريخ ▪

 مكتب الشؤون القانونية والمنازعات :  ▪
محامي  مع  التواصل  خالل  من  القانونية،  الشؤون  بتدبير  المتعلقة  االعتيادية  باألعمال  المصلحة  تقوم 

 المجلس الجماعي وحضور الخبرات وكذا حضور االجتماعات التنسيقية بالمحكمة االدارية .
  03:  القضايا المرفوعة ضد الجماعة    - 
 01:   اداء ديون طلب  -  
 02:  طلب تعويض عن نزع عقار   -  
   
 مكتب الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق :   2-1
الوالدات والوفيات   وأحكامالنسخ وتسجيل الوالدات والوفيات    أنواعتقوم هذه المصلحة بتسليم جميع           
المختلفة   باألحرف  واإلصالحات التنقيحية    واألحكام والشواهد  والوفاة،  والطالق  الزواج  وبيانات  الالتينية، 

 . ألصولهاوتسليم النسخ المطابقة  اإلمضاءات وتصحيح 
 الموارد البشرية :   مكتب   3-1
االعتيادية المتعلقة بتدبير مكتب الموارد البشرية والمتعلقة بمعالجة الرخص االدارية   باألعمالالقيام   

، كما تم توظيف تقنين  قرارات التعويضات المختلفة ودراسة الطلبات المختلفة  وإعداد وتحرير مذكرات التعيين  
  22بتاريخ    D2120ترابية بناء على رسالة وزير الداخلية عدد  الجماعة ال  أشغالمن الدرجة الثالثة تخصص  

 . 2022مارس 
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 مصلحة الموارد المالية :   -2
الجماعية،            والرسوم  الضرائب  استخالص  في  المتمثلة  للقسم  االعتيادية  األنشطة  إلى  دفع  إضافة 

المحصلين،   طرف  من  عليها  المحصل  المحاسباتية  المداخيل  التقييدات  تسجيل  اإلدارية،  الشواهد  تسليم 
المكاتب التابعة لهذه   وحصر المداخيل المستخلصة من طرف وكالة المداخيل مع الخازن الجماعي ، أنجزت 

 المصلحة األنشطة التالية :  
 القيام بمعاينة واحصاء المحجوزات التي مر عليها االجل القانوني.  -
 الشرطة الدرك فيما يتعلق بالمحجوزات.-مراسلة مصلحة تسجيل السيارات  -
 مراسلة الملزمين باداء الرسوم الجماعية.  -
 . يالجماعالوعاء جرد للملزمين من طرف مكتب  -
 التنسيق مع السيد الباشا بخصوص مرفق سوق الجملة، قصد تفعيل مسطرة اختيار وكالء سوق الجملة.  -

 مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات :   -3
واجور    الجارية  والصفقات  الطلب  بسندات  الخاصة  النفقات  واداء  التزام  االعتيادية من  باالنشطة  القيام 

 يين. الموظفين واالعوان العرض
 :  مكتب الميزانية والمحاسبة -1
 الميزانية ونشرها . حصربعد  2022اعداد القوائم المحاسبتية والمالية برسم سنة   ✓
 . 2021الشروع في اعداد بيانات حصر الميزانية لسنة  ✓
 مكتب الصفقات :  -2
 المتعلقة بشراء المحروقات والزيوت.  2022/ 02اعداد ملف طلبات العروض للصفقة رقم  ✓
 مكتب اجور الموظفين :   -3
 المرتبطة بمزاولة المهام الموكلة اليهم.  التعويضات  الشهرية للموظفين ومختلف األجور أداء ✓

 مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية  -4
 مكتب الرخص والشرطة االدارية   1-4

 مالحظات  العدد  الوصف 
  05 الطلبات قيد الدرس   1
  34 الطلبات المقبولة   2
  09 الطلبات المرفوضة   3

 الرخص المسلمة :  -
 مالحظات  العدد  الوصف 
  40 الرخص المسلمة   1
  03 الرخص في طور االنجاز   2
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 شكايات رفع الضرر:   -
 مالحظات  العدد  الوصف 
  04 شكايات رفع الضرر   1
  04 يات التي تم البث فيها االشك 2

 المشاركة في اجتماعات لجن منح رخص الثقة لسائقي سيارات االجرة وسائقي عربات الكوتشي ولجنة السير والجوالن.  -
 مكتب حفظ الصحة :   -2-4

 العدد  نوع النشاط 
 52 التحاليل المخبرية للماء والمواد الغذائية 

 66 مراقبة مادة الكلور في الماء  
 08 البطائق الصحية المسلمة  

 06 االنذارات الموجهة 
 18 المحالت التجارية التي تمت مراقبتها  

 147 عدد الملقحين ضد داء السعر 
 117 معاينة الوفيات 

 04 عمليات الرش بالمبيدات 
 18 محاضر الحجز واالتالف المنجزة 

 جدول خاص بالمنتجات الغدائية الفاسدة التي تم حجزها واتالفها :  -
 مالحظات  العدد بالكيلوغرام  المواد 

  136 السمك  
  90 اللحوم البيضاء  
  240 اللجوم الحمراء  

 وحدة 136 290 المصبرات  
 وحدة 433 165 الحليب ومشتقاته  

 وحدة 96 196 المشروبات والحلويات  
 1000 مختلفة   غذائيةمواد 

 

  16 االواني غير الصالحة لالستعمال 
 نشاط دار الجمعيات :   3-4
 االنشطة والدورات التكوينية :  -1  
   15:  الدورات التكوينية   -
   10:  الجمعيات   أنشطة  -
    558:  عدد المستفيدين   -
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  61 الجموع العامة :  -2
   6:  تأسيسية جموع عامة   - 
   10:  جموع عامة عادية   -
 
 انشطة حزبية ونقابية وثقافية :   -3
   02:   انشطة حزبية   -
   06:  انشطة ثقافية وفنية  -
 06:     دينيةانشطة  -
 04:   انشطة تربوية  -
 10 الجمعيات :اجتماعات مكاتب  -4
 

 القسم التقني   المحور الثاني :  ❖
 مصلحة التعمير والبيئة والممتلكات :   -1

 مكتب الشباك الوحيد 1-1
اضافة الى القيام باالعمال االعتيادية المتعلقة بمنح الرخص والشواهد المختلفة المتعلقة بمجال التعمير،       

والبنايات    ، الهيكلة  اعادة  تتبع مشاريع  من يتم  ولمزيد  التعمير بصفة عامة،  قطاع  تدبير  و  للسقوط  اآليلة 
 التفصيل اقترح البيانات التالية :

 
 العدد  نوع الوثيقة  المصالح 

 
 مكتب الرخص والشواهد

 

 79 رخص البناء
رخص استغالل السكن ورخص الربط بالعداد 

 الكهربائي و رخص  السكن
120 

 
 مكتب المراقبة 

 - بمخالفات البناء االخبار 
 23 الشكايات 
  10 االشهادات

 
 مكتب الشباك الوحيد 

 24 المشاريع الصغرى 
 08 المشاريع الكبرى 

 02 تهيئة المحالت التجارية
 03 شواهد الشراء على الشياع

 - قرارات الهدم مكتب المصلحة االدارية  

 
 مكتب الممتلكات   2-1
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 طلبات تتعلق بطلب تراخيص لشغل واستغالل الملك الجماعي المؤقت.  10البث في  -
 مراسالت تهم إعالنات انتهاء تحديد وملخصات مطلب التحفيظ.   03البث في  -
 تدبير األمالك الجماعية الخاصة فيما يخص االقتناءات واالكرية.  -
 المشاركة في اجتماعات اللجن اإلقليمية واجتماعات مكتب المجلس.  -
 

 مكتب المناطق الخضراء  3-1
تقوم هذه المصلحة باألعمال االعتيادية والمتمثلة في السقي، قلب التربة، ازالة االعشاب الضارة، حراسة         

 الحدائق تشجير بعض الفضاءات، التسميد باالمالح المعدنية وعمليات التشذيب . 
 مصلحة االشغال وتتبع المشاريع :   -2

 مكتب االشغال والصيانة :    1-2
 :جماعة قلعة السراغنةالمشاريع المنجزة من طرف  -

، القدس، المرس، قرب مستشفى  2الهناء   السويكية،احياء    (FEC)اشغال تهيئة الطرق بالمدينة  تتبع   •
بنسبة   التعليمية،   المؤسسات  الطرقية،  المحطة  عن    %60السالمة،  االفراج  حين  في  )متوقفة 

 . االعتمادات المتبقية(
   2022-2018في اطار اتفاقية التأهيل الحضري المشاريع المنجزة  -

بسبب ) التوقف    %40اشغال مشروع بناء السوق االسبوعي والذي تقدمت فيه االشغال بنسبة    تتبع •
 . (عدم توفر االعتمادات المالية

 ( في انتظار االعالن عن الصفقة )الجديد للريكبيمشروع بناء الملعب تتبع  •
بنسبة    تتبع • االشغال  فيه  تقدمت  والذي  مجزرة صناعية  بناء  التوقف    %40اشغال  عدم  )  بسبب 

 . (توفر االعتمادات المالية
 لقلعة السراغنة  المشاريع المجزة من طرف المجلس اإلقليمي -

 اشغال توسيع شارع االمام مالك.  تتبع •
   مراكش اسفي  -المنجزة من طرف مؤسسة العمرانالمشاريع - 

 اشغال اعادة تقويم واجهة ساحة الحسن الثاني، في طور االنجاز. تتبع   •
 ..%55اشغال تهيئة النسيج العتيق ، بنسبة تتبع •
 .)اعطاء االمر بالخدمة(  تتبع اشغال صفقة التشجير •
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تكون    أن، نطلب    اإلخباري ن من مناقشة التقرير  محرومو   أننابما    :السيد عبد الرزاق اشليح   -
 مرفقات وثائق الدورة.   ضمن التقرير  هذا وثائق 
الرئيس   - المادة    :السيد  لمقتضيات  التنظيمي  106طبقا  القانون  الخاص    113-14  من 

على    بالجماعات،  يتلى  االخباري  ضمن    أعضاء التقرير  تواجده  مفروضا  وليس  الجماعي،  المجلس 
 ، ولكنه يكون مدونا بمحضر الدورة.   الدورة ب  التي تتعلق  وثائقال

محدي   - الحميد  الموقر،   ألهمية نظرا    :السيد  المجلس  اقترح على  والتعليم،  الصحة  قطاعي 
 نقط يتم تدارسها في اليوم الموالي.  الدراسة هذين النقطتين اليوم، وماتبقى من 

بما فيه الكفاية،  لقد ناقشت اللجان الدائمة المختصة، موضوع التعليم والصحة  :السيد الرئيس   -
 ورفعت توصياتها الى المجلس، والمجلس سيد نفسه في قبول هذه التوصيات او رفضها او تنقيحها.  
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 وضعية الصحة بالمدينة:  الثانيةالنقطة  
 : العرض  

 
الرئيس  - بالمرافق    :  السيد  المكلفة  اللجنة  طرف  من  النقطة،  هذه  دراسة  العمومية  تمت 

 نعطي الكلمة لرئيسة اللجنة، قصد تقديم تقريرها في الموضوع.  والخدمات،
مطاوع   - لطيفة  السيد ممثل قطاع الصحة لعرضه حول موضوع وضعية  :    السيدة  بعد تقديم 

المالحظات   اللجنة  سجلت  القطاع،  هذا  يعيشه  الذي  المزري  للواقع  وتشخيصه  بالمدينة،  الصحة 
 واالقتراحات التالية : 

 السالمة، نظرا لتعدد الصفقات والمقاوالت. االقليمي  مستشفى بال  اصالحات فاشلة -
 بالمدينة.   جديدة معايير مجحفة إلنشاء مراكز صحية -
الجانب    - خصوصا  القطاع،  هذا  يعرفها  التي  االختالالت  لضبط  سياسية  ارادة  توفر  ضرورة 

 المتعلق بالموارد البشرية. 
 رورة البحث عن شراكات الجل التخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي. ض -

 التوصيات التالية :   وضع وفي اطار اجتماع مكتب المجلس ، تم 
الكفيلة    - البشرية  الموارد  تنمية  اجل  من  والترافع  الطبي،  العرض  المتزايد  توسيع  الطلب  بتلبية 

 على الخدمات الصحية.  
 العمل على الرفع من عدد العمليات الجراحية عبر تأهيل جناح العمليات بالمستشفى االقليمي.  -
الفحص  - بآالت  الصحية  المراكز  المؤهلة  الدقيقة   تزويد  البشرية  من  سالتي  و ،  والموارد  تخفض 

 .  االقليمي المستشفىيعرفه الضغط الذي 
 .  للمدينة  ة للمرافق الصحية بالمدينة تماشيا مع تصميم التهيئةالعقاري األوعيةاث لجنة لجرد احد -
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 :   المناقشة

 
مجديالسيد    - ، والوضع  ،  بمدينة قلعة السراغنة  مقلق للغاية   ، ملف   ملف الصحة   :  الحميد 

ويمكن جرد  ،  نمثل الساكنة  ألننا   كمنتخبين و ،كمجلس  مسؤولية كبيرة  نتحمل فيهالذي آلت اليه الصحة  
 :   ةالتالي النقط  سلبيات هذا المستشفى في 

 والمتاجرة بارواح المرضى.  ، تسوده المضاربات،كسوق شعبي مستشفى السالمة اصبح  -
 . نقص حاد في التجهيزات الطبية والموارد البشرية  -
  وعدم التهوية(   الصحية) وجود االوساخ والتعفنات بنية قسم المستعجالت ال تخضع للمواصفات    -

خدمة    – ألداء  والمعيارية  القانونية  للمواصفات  تخضع  ال  المستشفى  كرامة  لاحترام  فيها  بناية  
 المرضى.  

  الصفقات التي تم ابرامها، والمتعلقة باالشغال، الكثير منها معروض على المحاكم. -
 ومساهمة المنتخبين موجودة في هذا االطار. الزبونية والمحسوبية  -
  ، خالل تقريره االخير. مالحظات تم ابرازها من طرف المجلس الجهوي للحساباتمجموعة من ال  -

 حاليا. اتساءل هل تم تجاوزها 
على  وتحققها   الصحية،  بخصوص احداث المراكز  مندوبية الصحةعدم وجود رؤية واضحة لدى    -
 الواقع.   ارض
 خصوصيات المرضى خصوصا النساء.  قاعة الفحص ال تتوفر على اللوازم الطبية وال تحترم  -
،  بواسطة العمليات القيصرية في المائة من الوالدات تتم  40بالنسبة لقسم التوليد، هناك اكثر من  -

 .لكن غرف الوالدات وغرف امراض النساء مكتظة وضيقة، وال وجود لالسرة بالعدد الكافي
 عدم توفر قاعة الصدمات . -
 غير نظيفة وليس بالعدد الكافي. المرافق الصحية   -
  واقترح   ومعيار تقدم االمم يقاس بالصحة.   ، ، فالصحة ال تقدر بثمن  رضمينحيي ال اتمنى ان را  خياو 

والصفقات المرتبطة به  المستشفى    اعادة بناءاحالة ملف    مقترح قصدان يتم الخروج بتقرير يتضمن  
 . على السلطات القضائية 

 ختصاصاتنا. : هذا االمر يتجاوز ا السيد الرئيس -
  قطتي الصحة والتعليم في جلسة : بالنسبة القتراح االخ مجدي، حول دراسة ن السيد رشيد افس -

الن المادة    غير ممكن،   في جلسة ثانية،   المتبقية من جدول اعمال هذه الدورة  ، وبقية النقط  خاصة
مجلس الجماعة يعقد وجوبا جلساته اثناء ثالث  ، تنص على ان  14.113من القانون التنظيمي    33

، وتتكون الدورة من جلسة او عدة جلسات،  السنة، خالل اشهر فبراير وماي واكتوبر  دورات عادية في
ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة او الجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خالل كل 
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القانوني من   صباحا    10جلسة، والشق الثاني هو انه ال يمكن تمديد الجلسة اال اذا استوفت الوقت 
 الرابعة زواال.   الى

في   ةر الدو  لهذه عمالاال جدول وضع تم في هذا المجال، وقد واضح : القانون  السيد الرئيس -
 جلسة واحدة.

بدة  ةالسيد - الحميد  وتعقيبا  ،البداية  : فيرجاء  السيد  اطلب منه سحب مجدي،    على تدخل 
ي  ف  الرئيس  للمجلس بكون الرئيس منفرد في القرار، فالعكس هو الصحيح، ونحن نشاطر السيد  اهانته 

،  الوطنيةالتربية    ةلوزار حضور المندوب االقليمي    قرار تأجيل النقطة المتعلقة بقطاع التعليم ، الى حين 
تحترم.  الجماعي    المجلسفحرمة   ان  اشكر  هةج  منيجب  على   ساءؤ ر   اخرى،  الدائمة    اللجان 

 . في انجاز تقارير اللجان مجهوداتهم القيمة
على المجهودات التي يبدلها رغم ما    ،االقليمي  المندوببالنسبة لقطاع الصحة، اشكر السيد   

 بالدولة ككل.  على مستوى  إشكالياتيعانيه القطاع ، فهناك 
بالن الصفقات  اما  اشكالية  معالجة  فيجب  السالمة،  االقليمي  للمستشفى  كانت  سبة  التي  المتعددة 

وتوق لتعثر  الرئيسي  الموارد السبب  مشكل  ايضا  هناك  الالزم،  من  اكثر  دامت  والتي  االشغال،  ق 
الجراء التحاليل الطبية    تخصصات، ايضا بنية االستقبال سواء البشرية، وقلة ايام العمل في بعض ال

التجهيزات    توفير  من خالل. كما يجب توسيع العرض الصحي بالمستوصفات    واالنتظارات  األشعةاو  
 في العديد من العالجات .  اإلقليمي المستشفىلى ع  العبءلتخفيف  ،واالطر الصحية  الكاملة

اشليح - الرزاق  عبد  البداية اشير الى ان الساكنة  السيد  عدم تواجد  تعاني من صعوبة    : في 
هذا    تتطلب تدخلالحاالت التي    في   من معاناة  في المدينة، وما يترتب عنه  الطب الشرعي اختصاص  

. العمراني  االختصاص  للتوسع  نظرا  جديد،  مستشفى  الى  ماسة  حاجة  في  المدينة  ان  والنمو    كما 
   .هناك ايضا نقص في العديد من التخصصات  . مدينة قلعة السراغنةل الديمغرافي

الخدمات اما   المستعجالت    ،على مستوى    ليال خصوصا  فالساكنة تعرف اكراهات خاصة في قسم 
كما   او البشرية.بنياته التحتية    ضعيف ، من حيثالعرض الصحي  فعموما  ن اهانات وابتزازات. و م

 جديد.  نسمة لكل مستوصف 25.000التي تفرض و احداث المستوصفات معايير يجب مراجعة 
الخليفي - سمير  الفيتوحد فيها    حي بالمدينة ، نقطة: ان نقطة القطاع الص  السيد    رقاء جميع 

وجمعياتالسياسين   ان    والجمعيات  كما  للمزايدة،  يخضع  ال  امر  فهو  المدني،   اإلشكال المجتمع 
 . ال يطاقاالمر  صارعليها القطاع ،   التي اصبح  الحالة الصحي ليس حديث العهد، لكن 

لكن هناك اكراهات داخلية واخرى    ،قد ال نختلف بان هناك مجهودات من طرف مندوبية الصحة 
كار  في وضعية  المستعجالت   ، ناجعة  البحث على حلول  يجب  بما  خارجية،  لألطباء  ثية، ال وجود 

البعض منهم ال يشتغل، و هذه الظروف،  ديد من االطر الصحية التي تشتغل في ظل  هناك العيكفي،  
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اقترح ان تتم المحاسبة والمراقبة لتحسين وتجويد الخدمات، كما نتمنى فتح المركب الجراحي الجديد،  
 ونحن نثمن مجهودات المدير االقليمي للصحة.  

الطالعي - فين التابعين لوزارة الصحة، فهو تابع  : بالنسبة لالطار القانوني  للموظ  السيد عصام 
لوظيفة العمومية، وكل تهاون او غياب او تماطل في العمل، يخضع المخالف لالجراءات التأديبية  ل
القانونية الجاري بها العمل.اما فيما يخص االصالحات الخارجية للمستشفى االقليمي ، فلماذا ال يتم  و 

 حات الخارجية لمستشفى الكدية لهذا المستشفى؟ تحويل جزء من االعتمادات المخصصة لإلصال
الرافعي - فاتحة  الحميد مجدي  السيدة  السيد  تدخل  ان  الى  اشير  البداية  في  نوع  :  فيه  من  ، 

الرئيس ال يحجر على رأي احد من السادة االعضاء، ونحن لسنا    االستفزاز للسادة المستشارين، فالسيد
انا الوقت    اخصص  تابعين،  التزاماتياثمن  المقدم من طرف   للجماعة رغم  بالنسبة للعرض  المهنية. 

،  فقد وضعنا في الصورة بية الصحة في اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات  ندو ممثل م
 : منهامالحظات عدة وكانت لدينا 

 تعاقد. انه يجب التفكير في التوظيف بال في الموارد البشرية ، وهنا اقترح  نقص الموارد -
ان    في العمل ، المالحظ  العديد من التخصصات ، وتقاعس عدة اطباء متخصصين في  نقص   -

 في القطاع الخاص.   يشتغلون العديد منهم 
 .  لإلتالفمسألة االدوية التي ال يستفاد منها وتكون عرضة   -
 قاعة الجراجة ال تشتغل بطريقة صحيحة.  -
الخدمة - شراء  ومسألة  الكلوي،  القصور  تكون  واالدو   مرضى  التصفية  لحصص  المصاحبة  ية 

 الثمن ومنعدمة في بعض االحيان، نريد توضيح السيد المندوب االقليمي.   باهضة
الباسيط   - رشيد  بالمدينة، :   السيد  الصحة  و   موضوع  موضوع  اكراهات  فهناك    طنية متشعب، 

وارد البشرية في المدن  اليمكن مناقشتها على مستوى جميع المستشفيات، منها عدم رغبة اشتغال الم
ضع التحتيةالصغرى،  البنيات  لكف  الن.  في  يحز  ما  هو  ن  مع  عدم  فس  والالئق  الصحيح  التعامل 

السير. من جهة اخرى ر ناك سمسهالمواطنين،   بحوادث  المتعلقة  الطبية خصوصا  للشواهد    ة ، شراء 
 ال تبشر بالخير. ،عملية الترقيع التي ال زالت قائمة بالمستشفى االقليمي السالمة

في   بناؤه  تم  الحالي  فالمستشفى  جديد،  اقليمي  مستشفى  لبناء  عقار صحي  اقتناء  يتم  ان  اقترح 
متطلبات  ات ، وكان يقوم بالخدمات بشكل جيد، كما ان طاقته االستيعابية كانت تفوق  ني تاواخر الس

، اما االن ، فالوضع اصبح ال يطاق، نظرا للتزايد السكاني الكثيف ، واقترح ان  آنداك  المدينة واالقليم
معالجتها يمكن  التي  المشاكل  بعض  هناك   . جديد  اقليمي  مستشفى  انشاء  على  الترافع     يا ر ادا  يتم 

الك الميدان الصحي  االساسي  االمر  و،  سكانير والمواعيد جهاز  تكون في    يجب انان الخدمات    في 
 مستوى جيد. 
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الجابري ا - الصحة ككل   وضعية: هناك مالحظة من حيث الشكل، فلكي نناقش    لسيدة سلوى 
هذا  االمر فوق كل هذا، ومشاكل  ساعات او دورة من دورات المجلس، ففال يمكن االنتهاء منها خالل  

مستوى دائما    تطرحالقطاع،   وال  على  كنقطة  و   رلمان بالجهة   ، الصحة  قطاع  دراسة  ان  كما  الوزارة. 
ا لو كانت نقط  ذلذي يستحقه، فحبا ، سوف لن يأخذ الحيز ةالدرو ه بجانب نقط اخرى بجدول اعمال هذ

 في المناقشة.   ، العطاء كل ذي حق حقهعدد قليل من النقط  ي ه الدورة محصورة فهذ
تداخل السالمة،  االقليمي  المسائلالمستشفى  من  العديد  فيه  تعاقب  ،  والتسييرية    يةر االدا  ت  حيت 

االقليميين    العديدعليه   المندوبين  الوقت  و من  ان تعطي  الوصية  الوزارة  اقترح على  وانا  لفترة وجيزة. 
 الكافي لمندوبيها قصد العمل باريحية وبالتالي تقييم فترة عمله بشكل جيد.

ثانية،   المستشفى االقليمي،    تعثر مسألة  المقامة في  الصفقات في آن    والناتجة عناالشغال  تعدد 
ح المقاولة  هذه  تنجزه  ما  بين  ترابط  هناك  الن  االنجاز،  عملية  صعب  مما  ،ومواحّد،  ستنجزه  اليا  ا 

 وهذا التسلل  سبب تعطل االشغال .المقاولة االخرى، 
تخصصها و  التي  بالميزانية  تتعلق  اكراهات  العالميةالدول  هناك  الصحة  فمنظمة  الصحة،  لوزارة    ، ة 

ان يكون   بنس القسم  التفرض  الخام  الداخلي  الناتج  القطاع من  لهذا  ، ونتوفر فقط  %10ة  بمخصص 
 على ابعد تقدير، ومن هنا يتبين العجز الملحوظ في الميزانية العامة للدولة.%6على 
افس  السيد - من  رشيد  نطلب  النتهاء    :  الزمني  االفق  اعطائنا  االقليمي،  المندوب  السيد 

وما المستشف  مصير  االشغال،  ان  كما  السابقة،  نطب  الصفقات   ، الذاتي  التمويل  على  يعتمد  ى 
مطالبة   يتم  خالله  من  والذي  الذاتي  فالتمويل  القطاع،  هذا  في  لالستثمار  الميسورين   استقطاب 

في بعض التخصصات قد    رواعيد، كما ان لوائح االنتظاالم  تأخير  ، فلماذا يتمالفوري المواطن باالداء  
السيد نثمن مجهودات  الخدمات االقليمي  المندوب  تمتد الى شهور، نحن  ، ولكن يجب تحسين جودة 

 وتقليص مدة المواعيد.  
حياني  - فيصل  : في بداية تدخلي، اود ان اشير الى افتقاد المجلس الجماعي، وكتابة    السيد 

بالخصوص، احد    المجلس   ، عرش  فؤاد  بالسيد  االمر  ويتعلق  ركائزها  ،  الحد  المرموقين  الموظفين 
المهني، كما السر  المهنية والمروءة وكتمان  الحسن والكفاءة  الخلق  القدير  نط  صاحب  العلي  لب من 

 بظروف صحية.   رد حسن الرابولي المهندس الجماعي الذي يمالشفاء العاجل للسي
يحتاج ال  بالمدينة  الصحة  فالوضع    وموضوع   ، تشخيص  لالصالح،    بارز الى  ارادة  هناك  ولكن 

تشغيل   في  االسراع  يتم  ان  تطلب  بالعمليات،  يتعلق  فيما  للعيان.  تبرز  بدأت  واضحة  لمسة  وهناك 
انالم كما   ، طاقته  بكامل  الجراحي  االختصاصات    ركب  حاضرين  كون  يبعض  في  اطباؤها  مرة 

هن الن   ، المدة  هذه  من  التقليص  االدارة  من  نطلب  منه،  اكثر  او  تاالسبوع  ال  حاالت  لب  تطاك 
 االنتظار.  
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لتجاوز مشكل   الحل  الصحية هي  المراكز  ان  الى  على    الضغطلتخفيف  و   االكتظاظاشير كذلك 
 القليمي. المستشفى ا

الرئيس، بصفته    لب من السيداخل المدينة لم يعد صحيحا، ونحن نطدان وجود مستشفى اقليمي   
الترافع مستشقى اقليمي جديد، ومن واجبنا كذلك كممثلين الساكنة    داثبا برلمانيا الترافع من اجل احنائ 

 والدفاع في نفس االتجاه. 
لعوينة   - نزهة  اساسي:  السيدة  بامر  يرتبط  المستشفى  ان  كبيرة،  الواقع  مشكلة  وبه    ويتعلق ، 

بالجراحة العامة الى مدينة مراكش  االمر  للذهاب  ، وما يطرحه هذا االنتقال  فالمريض يكون مضطر 
معاناة المريض  من  اسرة  على  اضافية  واعباء  المساعدات  اخرى  باب  فتح  يتم  الحاالت،  هذه  وفي   ،

االشخاص   من  للعديد  العون  لتقديم  التبرعات  لجمع  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  والمساهمات 
الحول ق  لهم  الذين  االطباء  وة  وال  لدى  السماسرة  من  العديد  تدخل  هناك  ماقيل،  الى  باالضافة   ،

 خصوصا عند اجراء العمليات الجراحية.  
الحمري   - الحسن  اقليمي  السيد  مستشفى  احداث  اجل  من  منصبه،  من  كل  الترافع،  يجب   :

 . رسالة لدى الجهات المختصة والوصية على القطاع   جديد، واقترح على المجلس الجماعي وضع
مجدي   - الحميد  ، فنحن ال نخص شخصا معينا، فالمسؤول  في اطار االنتقادات دائما  : السيد 

المشكل المطروح هو ما  ادارته، ان  له، ويتبع توصيات وبرامج  االقليمي هو موظف الحول وال قوة 
، مشكل الصحة  وصل اليه القطاع الصحي بالمدينة، ونحن كمنتخبين، نتحمل مسؤوليتنا في الموضوع

في البالد يجب التصدي له بكل همة وحزم، ليس اليوم فقط بل طيلة الفترة االنتدابية. انا اجزم بان  
يتجهون للعالج  للمستشفى االقليمي قصد العالج، بل  العديد من الحاضرين في هذه القاعة اليذهبون  

الفئة   اين ستذهب  المشكل  لكن  الخاص،  القطاع  المواط  العريضة الى  المستشفى  من  الى  نين؟ طبعا 
الى  االقليمي.   بالنسبة  فقداالصالحية  االشغالاما  طويال،  والتي عمرت  منذ    ،  الى    2011انطلقت 
ولما    ،كل من له يد في ذلك  يجب معاقبة   ، وفي مرفق حيوي، وبالتالي التأخيرات  هذه، لكن  يومنا هذا

 ية بهذا الشأن.  ئال تتم رفع دعاوي قضا 
المستشفى   ان  الى  ان اشير  اود  المحترم،  المندوب  الصحة  كل  ايعاني من مش  االقليمي السيد  في 

والخدمات المتردية ، فهناك تدبير غير سليم بالنسبة للموارد البشرية، هناك من يعمل في المستشفى،  
 مواعيد مع المرضى بالمصحات الخاصة.  بإبرامويقوم 

الغزالي الدين  بدر  اوجه    السيد  اوال:  الجماعي  كلمتي  لوزارة  ثانيا  و ،  للمجلس  االقليمي  للمندوب 
اللجانو الصحة،   نقطة    احث  اي  دراسة  عند  تتم  الدائمة  لو  حبدا  موضوع  ب،  للمرفق  ميدانية  زيارة 

بدقةالنقطة، تقريرها  تكون  كون  نحتى    ، وتعد  وبالتالي   ، ودراية  بينة  وذات  العلى  مستفيضة  مناقشة 
بالمدينةا.  جدوى  يتم مناقشته  ،والصحة عموما   ،ن قطاع الصحة    ت والجماعة انخرط  ،دوما  موضوع 

 في العديد من الشراكات مع المندوبية وحسب امكانياتها طبعا.  
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كانت وجيهة، كما ان هناك  المرافق العمومية والخدمات  بالنسبة للتجهيزات، فمالحظات لجنة  اما  
  ال الصوت الى الجهات المسؤولة. ص الي ، ويجب اشراك جميع المسؤولينضعف في الخدمات 

بالنسبة الختصاصات المجالس الجماعية، فيما يتعلق بالشأن الصحي،    عبد الرحيم عياد :سيد  ال
يتم   القرب، فعندما  فالجماعة متخصصة في خدمات  الى  تكاد تكون محدودة،  اقليمي،  دعوة مسؤول 

، فنحن نبحث عن اجوبة عن اسئلة تطرحها الساكنة، واالسئلة التي يطرحها المجلس هي باسم  الدورة  
النه   االخيرة،  يمثلهاهذه  الذي  و هو  البحث  ،  هو   ، دورنا  كجماعة  يكون  التعاون  سبل  ه ذمع هعن 

 خارجية سواء الصحة او التعليم للرقي بهذا القطاع.  المصلحة ال
جماعة يخص ساكنة قلعة السراغنة، هذا مستشفى اقليمي، للباختصاصنا الترابي     مالحظتي تتعلق

 كمنتخبين للمدينة.  ينا مناقشته الذي يخص ساكنة القلعة، هو الذي يجب عل   والشق
تقدم    : اوالدور مهم جدا في انها  هاالمراكز الصحية، فهذه االخيرة ل، اشير الى  اولى    درجةفي ال

تقوية  التي يجب    ،خدمات لساكنة المدينة حصريا، ويجب ان تكون المناقشة منصبة على هذه المراكز
الترابي او  االطر الصحية العاملة بها، ومن هنا يمكن مناقشة الموضوع من باب االختصاص سواء  

ثانية على مستوى   التنظيمي، هذا من جهة، من جهة  القانون  التي ينظمها  مستشفى  االختصاصات 
المختلين    األشخاصمعاناة من    اصبحت تعرف مزار بويا عمر،  االمراض العقلية، فالمدينة بعد اغالق  

قد وضعت    ،فبنية هذا المستشفى  العقلية،  األمراضوبشكل جيد في مستشفى    لذا يجب التفكير  ، عقليا
فمدة    لهم في الشفاء  أملاو الذين ال  ستقبال المرضى الذين تجاوزوا هذه المرحلة،الللعالج، وليس  

بحيث  العالج   معينة،  مدة  في  تتجاوز  تكون محصورة  بعدهايوما  40او    يوم    30ال  ارجاع   ،    يتم 
 الى عائلته.   المريض

هاب الى المراكز الصحية، فهو يذهب مباشرة الذ   يحبذ، الذي ال  هناك كذلك مشكل ثقافة المواطن  
اي شيء    اولى ان المواطن عند ذهابه لهذه المراكز الصحية، ال يجد  الى المستشفى االقليمي، مسالة

،    بهذه المراكز  والموارد البشرية المتخصصة  توفير االجهزة  وبهذا الصدد ندعوا المندوبية علىيذكر،  
 . المدينة  ةلحمن اجل مصكأحزاب اغلبية ومعارضة  يجب الترافعا لذ

يحملون هم الساكنة،  ، ت تنم على ان اعضاء المجلس الجماعي: جميع التدخالالسيد الرئيس   -
بالنسبة    اما   فهناك اطر صحية تشتغل في صمت، والمستشفى االقليمي يقدم خدماته حسب المستطاع. 

وعة من التجهيزات من ضمنها  تم القيام بزيارة ميدانية في السابق، وتم معاينة مجم  فقد  لجناح الوالدة
الجديدة، كما تمت معاينة الجناح الذي يشتغل حاليا، وقد كانت وضعيته سيئة، واتساءل بدوري    األسرة
النفسية  للتوليد لحد الساعة. مسألة اخرى تتعلق بمستشفى االمراض  الجديد  لم يتم افتتاح الجناح    لماذا

بعدد والعقلية، فبعد اغالق الولي بويا عمر، اصبحت المدينة تعاني من مشكل كبير، ويتعلق االمر  
الى مدينة قلعة السراغنة والتخلي عنهم ، والمشكل ى المستقطبين من مختلف المدن المغربية  المرض

ته العدوانية التي  هو ان المريض العقلي غير مسؤول جنائيا، وال يمكن مؤاخدته عن تصرفاالخطير  
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، لذا اقترح  الخوف الذي يلحقه بالمواطناه المنقوالت، باالضافة الى الدعر و يصدرها تجاه الغير او اتج
 على السيد المندوب ان يرفع هذه المعاناة والتوصيات الى الوزارة المختصة.  

الطبية لالطر  تعزيز    بالنسبة  ونتمنى  كبيرا،  نقصا  تعرف  فهي  االقليمي،  بالمستشفى  والممرضين 
باالطر   العمل على المستشفى  التخصصات، كما اضم صوتي لالخوان قصد  الطبية واضافة بعض 

ب  كما اتساءل عن المكتب الصحي االقليمي، والذي يجاحداث مستشفى اقليمي جديد وبموقع جديد.  
 . ور المنوط به  احداثه فعليا، حتى يقوم بالد

في هذه المندوبية بالمدينة، نطالب اشراك المجلس الجماعي  بالنسبة للقوافل الطبية، الذي تنظمها  
 القوافل ، الن الشأن الصحي يعني الجميع.  
ية في شخص للمستشفى االقليمي، فممثل السلطة االقليم  وبالنسبة للوضع والوصف المزري والبيئي

 حلول من جهته. اليحمل وزر هذا القطاع، ويبحث عن السيد عامل االقليمي، 
الضو  اللقاء  االقليمي  المندوب  السيد  الى  الكلمة  وتنوير    ءونعطي  االعضاء  السادة  اسئلة  على 

 . المجلس 
للصحة - االقليمي  المندوب  للمجلس    السيد  كبيرة  تحية  جميع  :  خالل  ومن  الجماعي، 

الصحة  التدخالت وزر  حمل  على  تنم  فكلها  طرف،  مواطنين،    من  منتخبين،  مسؤولين،  الجميع، 
 التالية :  ق في هذا العرض الموجز الى النقطوسأتطر 

 . وضعية المشاريع  -
 وضعية الموارد البشرية   -

 * وضعية المستشفى االقليمي :   
هنا يجب ان اذكر ان هذا المشروع هانى من التعثر لمدة طويلة، حيث انطلقت االشغال في سنة  

اترت على السير  ، لكن سجلت عدة تاخيرات  2015، وكان من المفروض ان تنتهي سنة  2011
تجهيز  العادي للمشروع، اما االشغال التقنية المتعلقة بالربط بالتيار الكهرباي، عملية الترصيص،  

لربط  اما ا،  2015دع االموات، التكييف المصعد، فلم تستأنف االشغال الى في اواخر سنة  مستو 
اواخر   في  اال  تبدا  فلم  الطبية  السوائل  الشركة 2016باشغال  تخلي  الى  التاخير  اسباب  وتعود   ،

 المكلفة، بانجاز الكهرباء وعدم اتمامها لالشغال، وارتباط جميع الحصص بحصة الكهرباء.  
يتم االنتهاء من االشغال، ومنذ استالمي  ورغم تع  اقب خمس مناديب على هذا المشروع، لم 

في انجاز المشاريع،    ةالمندوبية االقليمية، تم العمل على فسخ العقود مع المقاوالت المتأخر لمهام  
تسجيل   لحماية  مع  والضوابط  القوانين  من  بمجموعة  الرتباطها  العملية،  بهذه  القيام  في  صعوبة 

السلطة.  الت  المقاو  استعمال  العروض   ومؤخرامن كل شطط في  بطلب  المتعلقة  االظرفة  فتح  تم 
 . 2022فبراير  15بتاريخ  دراسة التقنية الالمتعلقة ب 
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اعالن    الى  االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزارة  مندوبية  بادرت  فقد  التجهيزات،  يخص  فيما 
رقم   العروض  مصالح    2022يونيو    23بتاريخ    2022/ 10طلب  مختلف  تجهيز  اجل  من 

بالذكر،    المستشفى ومصلحة  واخص  والطفل  االم  قسم  و  االنعاش  مصلحة  و  الجرحي  المركب 
والمستعج تجهيز  الت،  االنعاش  تم  االشغال،  انتهاء  انتظار  وفي   . الالزمة  والتجهيزات  بالمعدات 

 شفى اللة خديجة. بمست وقاعتين قاعة ثالثة بالمركب الجراحي بمستشفى السالمة 
،  2017بالنسبة لوضعية مستشفى االمراض العقلية والنفسية، فهذا المستشفى تم تدشينه سنة   

المتعلقة و  السالمة  لمعايير  مطابقته  عدم  وبسبب  لكن  المرضى،  يستقبل  ان  المفروض  من  كان 
والتي كانت من  ،  2018شتنبر    12، وهو ما وقفت عليه لجنة وزارية بتاريخ  بالمرضى والعاملين 

،  2022يناير    24ة، وقد استأنفت االشغال بتاريخ  دة تأهيل المستشفى لتحقيق المطابقتوصياتها اعا
 لحد اآلن.    %60وقد بلغت نسبة انجاز االشغال 

 : يمكن االشارة الى النقط التالية :   تعزيز العرض الصحي* 
بشراكة مع الجمعية الحسنية بانجاز  تأهيل المركز الصحي االجتماعي، حيت قامت المندوبية      -1

بترويض العيون، الترويض الحركي، تصحيح النطق و  عدة اشغال وتجهيز المركز بمعدات خاصة 
 عالج االسنان.  

جهاز  -2 بالصدى،  الفحص  كجهاز   ، تجهيزات  بعدة  االنجابية  للصحة  الجامعي  المركز  تجهيز 
 الكشف عن سرطان الرحم. 

واعاد  -3 لتهيئة  مشروع  الصحية    ةهناك  المراكز  المركز   التاليةتأهيل  السل،  داء  تشخيص  مركز   :
 كز الصحي الحضري الهناء.  ر الصحي الحي االداري، المركز الصحي الحضري العرصة، الم

 برمجة بناء مراكز صحية باحياء النور ، السالم والهدى.   -4
 اقليمي للصحة.    هناك مشروع لبناء مختبر -5

 لمندوبية بمايلي : : قامت ا على مستوى الخدمات* 
قدره    - مالي  بغالف  الدم،  تصفية  هذه    8.923.200.00شراء خدمة  من  حاليا  ويستفيد  درهم، 

  2021مارس    03شخصا، وقد بلغ عدد حصص تصفية الدم منذ بداية الصفقة بتاريخ    95الخدمة  
 حصة.   8471ما مجموعه  2022ابرل  02الى غاية 

ى والمراكز الحضرية، فقد قامت المندوبية بتفويت صفقة  ولتعزيز الخدمات الصحية على المستشف
التمريضية   والعالجات  االداري  التسيير  ودعم  والتوجيه  االستقبال  بقيمة    50ب  خدمات  مستخدما 

 درهم.   2.819.844.00اجمالية تبلغ 
قدره   مالية  غالفا  المندوبية  خصصت  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  تاهيل  برنامج  اطار  وفي 

منها    100.000.00 استفاذ   ، السمع  آالت  لشراء  موجهات  سنويا،  وضعية    50درهم  في  شخص 
 شادة. 
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 : * اما بالنسبة للشراكات
ا    - المركب  تجهيز  في  ساهمت  وقد  البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة  اجهزة  فهناك  لجراحي، 

البولية المسالك  بجراحة  خاص  جهاز  االصطناعي،  التنفس  اجهزة  بجراحة التخدير،  خاص  جهاز   ،
 العيون. 

 تجهيز المختبر باجهزة حديثة.  -
 تجهيز المركز المرجعي للصحة االنجابية.   -

 : توقيع اتفاقية من اجل بناء الصيدلية االقليمية.   مجلس الجهة* 
استقرار وتعاون وانسام،  وبالرجوع الى الموارد البشرية، خصوصا  على مستوى المسؤولية، فهناك  

بالنسبة    وهذا يتعكس على العمل، كما ادعو جميع المتدخلين، للقيام بزيارة لالطالع على المجهودات
االروبي   والبنك  الصحة  وزارة  بين  شراكة  نتيجة  كان  المشروع  فهذا  االقليمي،  المستشفى  لتأهيل 

من االصالحات والتهيئة ، مدينة الصويرة ومدينة    لالستثمار، فهناك اقليم استفادت بعض مستشفياتها 
هو معروف فعندما يمون قلعة السراغنة، واقليم احدثت فيها مستشفيات جديدة كمدينة الجديدة. وكما  

 االمر يتعلق بالتهيئة واالصالحات ، تكون االمور اكثر عسرا من البناء من جديد. 
وتوفير وعاء العقاري الصحي ،  وانا بدوري اقترح ان يتم الترافع على احداث مستشفة اقليمي جديد،  

 حتى لو انتهت االشغال الحالية بالمستشفى السالمة. 
ف للتجهيزات،  بنبالنسبة  االنعاش  مصلحة  تجهيز  تم  للسيد  قد  كان  وقد  العقلية،  االمراض  ستشفى 

استقباال  كوفيد على  فترة  المصلحة طيلة  هذه  اشتغلت  وقد  المجال،  هذا  في  مهم  دور  االقليم    عامل 
 لمرضى المصابين، و لحد الساعة، الزالت تقدم  خدمات االنتعاش في الحاالت الصعبة.  

اما على مستوى المشتفى االقليمي، فقد تم تشغيل مصلحة االنعاش وقاعة الصدمات، كما ان قسم 
ومسيرين   كمسؤولين  نرى  ونحن  الئقة،÷  في وضعية  اصبح  تحسنت  المستعجالت  نسبيا  االمور  ان 

 ونطمح لالفضل في المستقبل.  
االستشفا المركز  عن  التحدث  مستشفىئوعند  يشمل  فهو  السراغنة،  قلعة  مستشفى  تماللت،    ي 

السراغنة،   قلعة  االقليمي  المستشفى  فقط  وليس  وسيدي رحال  الذي  العطاوي  المريض  ان  يعني  مما 
 يتعذر استقباله بالمدينة، يمكن نقله الحدى هاته المستشفيات.  

تتوفر على على ثالث قاعات  بالنسبة للمركب الجراحي ، فقد انطلق العمل به حاليا، قلعة السراغنة 
 بمستشفى تماللت.    02بمستشفى االمراض النفسية والعقلية،  01مستفى االقليمي،  بال 02

على   التخصص  هذا  في  طبيبين  تعيين  وسيتم  اشكال،  بها  فيوجد  العامة،  للجراحة  بالنسبة  اما 
مستوى الجهة، منصب واحد منها بمدينة قلعة السراغنة، كما اشير الى انه تم التفكير باالشتغال عن  

 طبيب وطبيبة.   560، بسبب هجرة االطباء للخارج حيت وصل عدد الى السنوي  طريق العقد
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لمستشف ابالنسبة  لتوصيات  ى  تبعا   ، الهيكلة  العادة  يخضع  فهو  اشرت،  فكما  العقلية،  المراض 
ت تم  وقد  والخارجية،  الداخلية  للتهيئة  اشغال  فهناك  بالمعاينة،  قامت  التي  الوزارية  سنة  اللجنة  دشينه 

كرامة    2017 عملية  طريق  خالل  عن  االمر  هذا  تم  وقد  عمر،  بويا  الصالح  الولي  اغالق  بعد   ،
ال غير، بحيث لم يكن هذا المستشفى قط بديل الستقبال المختلين او المرضى عقليا، والعالج   الصدفة

محاربة االدمان،  . اما فيما يخص احداث مركز لبهذا المستشفى يكون لفترة معينة وليس بصفة دائمة
 فنحن نعمل مع السيد العامل في هذا االطار.  

بدة   - رجاء  ، قاعة تم تجهيزها اثناء  : قاعة االنعاش المتواجدة بمستشفى االمراض العقلية  السيد 
جائحة كورونا، اتساءل هل سيتم االحتفاظ بها، او سيتم ترحيلها الى المستشفى االقليمي؟ كما اتساءل  

احد يتم  ال  بمختلف  لماذا  المصابين  في عدد  ارتفاع  تعرف  فالمدينة  بالمدينة،  لالنكولوجيا  مركز  اث 
 السراطانات والكل يعالج خارج االقليم.  

المندوب    - بمستشفى    قليميالاالسيد  المتواجدة  االنعاش  تاريخ االوبئة، وقاعة  : نحن ال نعرف 
الكدية، يجب الحفاظ عليها، كما انه االصالحات المنجزة حاليا بهذا المستشفى، التشمل هذه القاعة.  

النكولوجيا، فهو يتطلب اعتمادات ضخمة واطباء متخصصين اليمكن التفكير فيه  احداث مركز لاما  
 حاليا.  

الخليفيالسيد    - بعض  : هناك مسالة تطرح على صعيد التجهيزات الطبية، التي تنقصها    سمير 
التركيب، كجهاز   عند  القلب،  االجزاء  اخرى  كشف  المندوبية مؤخرا، وهناك مسألة  به  توصلت  الذي 

ويت االقليمي،  بالمستشفى  الصيانة  لتقني  وجود  فال  بالصيانة،  الشركات  تتعلق  على  فقط  االعتماد  م 
خصصة، مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الصيانة، علما ان المجلس الجهوي للحسابات قد اثار مسألة  المت

الصيانة في تقريره االخير، علما ان الصيانة التي يتوفر عليها المستشفى تتعلق فقط بجهاز السكانير،  
 كما ان اجزاء التغيير ال تتوفر دائما.  

المستشفيات االمراض النفسية والعقلية، فاالمراض العقلية  مالحظة حول  السيدة سلوى الجابري: -
واذا   انتشارا،  اكثر  مستشفى    مثال  أردناهي  عن  فهدا  الحديث  بمراكش،  العقلية  لالمراض  السعادة 

، كما ان  بل التعاسة هي الموجودة، فهناك ظروف مزرية لالستشفاء  ،المستشفى ال عالقة له بالسعادة
، كما ان المريض عند تحسن حالته يجب ان  لإليواءلالستشفاء وليس  هي  هذا النوع من المؤسسات  

واسرته، حتى يمكن منح مكانه لمريض آخر ، كما اقترح بدوري احداث مركز لمعالجة    يعود الى اهله 
 في مستشفى االمراض العقلية بكدية الجمالة، نظرا للحاالت الكبيرة للمدمنين.   االدمان

تم  ي: هناك بعض االمور المتعلقة بغياب االطباء ، ماهي االجراءات التي   جديالسيد الحميد م  -
القيام بها في مثل هذه الحاالت؟ وهناك انعدام لالدوية . ايضا مشكل التدفئة والتبريد، ومسألة المرافق  

 الصحية. 
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االقليمي  - المندوب  العمومية،    السيد  الوظيفة  موظفي  على  يطبق   ، االطباء  على  يطبق  ما   :
القانو ه اتباعها حسب  ة ، فهناك عزوف من طرف االطباء،  ن، ورغم وجود مرونناك مساطر يجب 

اطر  وه وهناك  وطنيا،  مطروح  اشكال  عاليءوكفا ذا  نزاهة  وذات  صمت  في  تشتغل  وبالنسبة  ات  ة. 
المساعدة   بنظام  مرتبطة  ومداخيل  ذاتية ضعيفة،  مداخيل  المادية،  بالوضعية  ارتباط  فلها  للتجهيزات 

ية راميد، ويعتمد المستشفى من جانب آخر على اعانات الوازرة، ولكنها محدودة، لذا يجب التفكير  الطب
 في الشراكات.  

لالدوية   بالنسبة  تعقد  اما  التي  هي  الصحة  ووزارة  بالمغرب،  الدوائية  السياسة  يخص  فاالمر 
بتق نحن  ونكتفي  التجهيز،  وشركات  االدوية  شركات  مع  تكون  يم  د الصفقات  ال  قد  ولكن  الطلبيات، 

، تقع مسالة عدم توفر المخزون في العديد من الحاالت، وال يمكننا عمل اي شيء    %100االستجابة  
 في هذا المجال.  

 
 وبعد استنفاد المناقشات بشأن هذه النقطة خرج المجلس بالتوصيات التالية : 

ــي  - ــفى اقليمـ ــداث مستشـ ــدل احـ ــن اجـ ــحة مـ ــر الصـ ــة ووزيـ ــيس الحكومـ ــيد رئـ ــى السـ ــتمس الـ ــع ملـ رفـ
 بمواصفات حديثة تليق بمدينة قلعة السراغنة

 ية مؤهلة ومتخصصة. دعم المستشفى االقليمي الحالي بالتجهيزات الطبية الالزمة، وبموارد بشر  -
 دعم العرض الصحي على مستوى المدينة، ببناء مستوصفات صحية باالحياء الجديدة.  -

 
العادية    إن الدورة  في  المجتمع  السراغنة،  قلعة  لمدينة  الجماعي   ماي لشهر    الثانية المجلس 

الصحة  وضعية قطاع  المتعلقة  ، وبعد دراسة النقطة  2022ماي    05، المنعقدة بتاريخ    2022
 على مايلي:   أسفرتعملية التصويت  أنالتصويت العلني، وحيث  إلىوبعد اللجوء  بالمدينة،

            
 :    المصوتون بنعم   -               

 ال احد :   المصوتون بال   -  
 : ال احد    الممتنعون   -  
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 ان التصويت :  بي

 23:  الحاضرين   األعضاءعدد  -
 23:  المعبر عنها  األصواتعدد  -
 

 الممتنعون  الرافضون   الموافقون  

الحاج آيت  الدين  فنتاس    -نور  الصالح –ياسين  الرحيم  عبد   -عبد 
عبد الرحيم  -رشيد افس-فيصل حياني   -المكي الداهي   -الرحيم عياد 

زهيرة    -سلوى الجابري   -الحسن الحمري   -بدر الدين الغزالي  -مؤدن
مطاوع    -  بوجديان افس  –لطيفة  بنعدي  -الزهرة  فاتحة    -عثمان 
بدة  -الرافعي الماحي   -سرين حضريةن  -وفاء عابد -  رجاء  -حمزة 

الزهيد  الباسيط    -زكرياء  الرزاق اشليح -نزهة لعوينة    –رشيد  -عبد 
 . الحميد مجدي

 
 ال احد

 
 ال احد
 
 
 

 
 يقرر مايلي : 

 
لمدينةجماعالمجلس  الصادق          السراغنة    ي  الحاضرين أعضاء    بإجماعقلعة  المجلس 

 :  على   عملية التصويت ، أثناء
ــتمس  -  ــع ملـ ــىرفـ ــيد إلـ ــن اجـــ  السـ ــحة مـ ــر الصـ ــة ووزيـ ــيس الحكومـ ــداثل رئـ ــفى  إحـ ــيمستشـ  إقليمـ

 بمواصفات حديثة تليق بمدينة قلعة السراغنة
 الحالي بالتجهيزات الطبية الالزمة، وبموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة.  اإلقليميدعم المستشفى  -
 الجديدة.  باألحياءدعم العرض الصحي على مستوى المدينة، ببناء مستوصفات صحية  -

 
 
 

 

 : المجلسكاتب توقيع                            توقيع رئيس المجلس :   
 عبد الرحيم مؤدن            
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 وضعية قطاع التعليم بالمدينة :  الثالثةالنقطة -
    

 العرض : 
 

الرئيس  -  العمومية    :  السيد  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  طرف  من  النقطة،  هذه  دراسة  تمت 
 نعطي الكلمة لرئيسة اللجنة، قصد تقديم تقريرها في الموضوع.  والخدمات،

لطيفة مطاوع- بعد تقديم السيد ممثل قطاع التعليم بالمدينة لعرضه في الموضوع، اثار  :    السيدة 
 اعضاء اللجنة االكراهات التي ال زال يعاني منها القطاع التعليمي والمتمثلة في النقاط التالية :  

 مسألة االكتظاظ .  -
 مشكل البنايات المفككة.  -
 وجود بنيات تحتية دون مستوى في بعض الحاالت. -
 مشكل المرافق الصحية ببعض المدارس.   -
 عدم مراعاة عامل القرب عند تسجيل  للتالميذ.  -
 غياب االمن بالمؤسسات التعليمية.   -
 جمود التوظيف وغياب التكوين.  -
 مشكل النظافة والحراسة.  -
 ضعف نسبة تغطية التعليم االولي بالمدينة.  -
التعل  - المؤسسات  استفادة ساكنة محيط  المبرمة مع  تفعيل  يمية من مالعبها، تطبيقا لالتفاقية 

 اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية . 
المؤسسات   - تدبير  مجالس  اجتماعات  لحضور  الجماعي  المجلس  اعضاء  استدعاء  عدم 

 التعليمية.  
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 : المناقشة
 
على أن  جماعة    كدؤ أنقطة المتعلقة بوضعية قطاع التعليم بالمدينة ،  بالنسبة لل    :السيد الرئيس  -

واالحترام،   التقدير  من  تستحق  ما  إعطاؤها  يجب   ، دستورية  مؤسسة   ، السراغنة  عدم ل  بالنظرو قلعة 
والتعليم   الوطنية  التربية  لوزارة  اإلقليمي  المدير  السيد  هذه   شخصيا   والرياضة   األوليحضور  ألشغال 

، تنقيصفهذا    الدورة  المجلس،    ايعتبر  قيمة  تأجيلو  من  في  اقترح  حين    التداول  الى  النقطة  هذه 
 القطاع مستقبال.  اهذمشاكل شخصيا لتدارس    اإلقليميحضور المدير 

ا - رشيد  األولي  :  لباسيطالسيد  والتعليم  الوطنية  التربية  مندوبية  ممثل  إبعاد  تم  لماذا  أتساءل 
  مؤسساتي  كان من الواجب ان يتخذ هذا القرار بشكل جماعي و ؟ ، و من أشغال هذه الدورة والرياضة

 عبر التصويت عليه. وذلك 
الرئيس - األغلبية :    السيد  من طرف  جاء  التأجيل  المجلس  قبول  لمكتب  اجتماع  وهو    ،  في 

ديمقراطي االخير   ، إجراء  الجماعي من طرف هذا  المجلس  قيمة وكيان  احترام  إلى عدم    فذلك راجع 
 ، ،  والرأي مطروح للتصويت.  

مجدي   - الحميد  أ   :السيد  يتكلم بصوتهم دون    غلبيةهناك حجر على رأي  فالرئيس  المجلس، 
 استشارتهم وموافقتهم.  

 
لشهر فبراير  األولى  المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية    إن
وضعية قطاع التعليم  ب المتعلقة  ، وبعد دراسة النقطة  2022فبراير    07، المنعقدة بتاريخ    2022

 على مايلي:   أسفرتعملية التصويت  أنالتصويت العلني، وحيث  إلىوبعد اللجوء  ،  بالمدينة 
            

 23:   المصوتون بنعم   -               
 02:   المصوتون بال   -  
 : ال احد    الممتنعون   -  
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 ان التصويت :  بي
 

 23:  عدد االعضاء الحاضرين   -
 23:  عدد االصوات المعبر عنها  -
 

 الممتنعون  الرافضون   الموافقون  

الحاج   آيت  الدين  الصالح-نور  الرحيم  عياد   -عبد  الرحيم    -عبد 
الداهي افس  -المكي  حياني  -رشيد  مؤدن   -فيصل  الرحيم  -عبد 

  –لطيفة مطاوع    –زهيرة بوجديان  -سلوى الجابري   -الحسن الحمري 
افس  الرافعي  -بنعديعثمان    -الزهرة  بدة  -فاتحة   وفاء عابد -رجاء 

حضريةن- الغزالي    -سرين  الدين  الخليفي    –بدر  نعيمة    –سمير 
 . الحميد مجدي-عبد الرزاق اشليح-  عصام الطالعي -معروف

 رشيد الباسيط   -
 نزهة لعوينة   -
 

 

 
 

 ال احد

 
 

 يقرر مايلي : 
 

  أثناءالمجلس الحاضرين  أعضاء    بإجماعقلعة السراغنة  لمدينة    ي جماعالمجلس  الصادق         
   . تأجيل هذه النقطة الى دورة الحقةعلى   عملية التصويت ، 

 
 
 

 :كاتب المجلس توقيع                            توقيع رئيس المجلس :   
 عبد الرحيم مؤدن            
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 دعم الجمعيات الرياضية  : الرابعةالنقطة -
    

 العرض : 
 

الرئيس  :  لقد تمت دراسة هذا النقطة من طرف اللجنة المكلفة  بالشؤون االجتماعية  -  السيد 
، ونعطي الكلمة لرئيسة  المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، واللجنة    والثقافية والرياضية
الموضوع.  ها في ي، قصد تقديم تقرير  بالشؤون االجتماعية والثقافية والرياضيةاللجنة المكلفة   

افسالسيدة    - ،     :  الزهرة  النقطة  هذه  الدعم    بخصوص  وبسبب ضعف  لها  اجتماع  أول  وفي 
المخصص لهذه الجمعيات هذا الموسم بسبب ظروف الجائحة،  قررت اللجنة االعتماد على النتائج  

ا للموسم  بالنسبة  الدعم، والتزاماتها  الدعم، الواردة في ملفات طلبات  لحالي، وذلك لالستفادة من هذا 
وفي ثاني اجتماع لها أكدت على ضرورة مراجعة وتجويد دفتر التحمالت واتفاقية الشراكة التي تربط  
الجماعة بهذه الجمعيات. وفي االجتماعين األخيرين وبعد اطالع أعضاء اللجنة على تفريغات ملفات  

الرياضية المنضوية تحت لواء ا للرياضة لسنة  دعم الجمعيات  الملكية  تفريغات  2022لجامعات  ، و 
و   ملفاتها  إلتمام  للجمعيات  اللجنة  منحتها  التي  اإلضافية  المهلة  بعد  الملفات  لهذه  متممة  إضافية  
المتمثلة في الوثائق المطلوبة وتقديم تبريرات الدعم السابق و النتائج المحققة حسب التقرير األدبي اذ  

عية رياضية،و بعد التداول بشأنها و تبادل اآلراء و المقترحات تم تسجيل  جم  18تقدمت لهذا الدعم  
 التوصيات التالية:   

جمعية    16الموافقة على دعم الجمعيات الرياضية التي توفرت فيها الشروط المطلوبة وعددها   -
 رياضية.  

النهضة الرياضية السرغينية لكرة   - الطائرة و جمعية  استبعاد جمعيتين رياضيتين وهما جمعية 
 الوداد الرياضي السرغيني للتكواندو لعدم توفرها على الشروط الموضوعية المطلوبة . 

 توزيع المبلغ المرصود لدعم الجمعيات الرياضية على الشكل التالي :  -
              

مبلغ الدعم المقترح   الفريق أو النادي  ر . ت  
 بالدرهم 

 480.000.00 لكرة القدمالوداد الرياضي السرغيني   1
 200.000.00 الوداد الرياضي السرغيني للريكبي  2
 75.000.00 الوداد الرياضي السرغيني لكرة الطائرة  3
 30.000.00 الوداد الرياضي السرغيني للكرة الحديدية  4
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 50.000.00 الوداد الرياضي السرغيني لكرة السلة 5
 100.000.00 اللعاب القوى الوداد الرياضي السرغيني   6
 12.500.00 نادي الدرجات السرغيني  7
 25.000.00 نادي الفتح الرياضي السرغيني لكرة القدم المصغرة  8
 40.000.00 نادي اإلشعاع الرياضي السرغيني لكرة القدم النسوية  9

 20.000.00 الوداد الرياضي السرغيني للدراجات الهوائية   10
 70.000.00 النادي البلدي لكرة القدم 11
 12.500.00 نادي المجد لسباق الدراجات الهوائية  12
 15.000.00 جمعية االولمبيك   13
 25.000.00 االتحاد الرياضي للكرة الحديدية   14
 30.000.00 جمعية أمجاد الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم النسوية   15
 15.000.00 جمعية تساوت العاب القوى    16

 1.200.000.00 المجموع العام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 :   المناقشة

       
الخليفيالسيد   - تم :    سمير  الذي  المعيار  لكن  الجماعة،  بميزانية  اكراهات  بوجود  نعلم 

االخذ بم اجل توزيع الدعم على الفرق الرياضية، كان عليه ان يأخد بعين االعتبار نتائج الفرق  
الرياضي  الوداد  لفريق  المخصص  فالدعم  المدينة،  الرياضية هي وجه  فالجمعيات   ، الرياضية 

نة مع النتائج التي يحققها هذا الفريق، وهي نفس المالحظة  غير كاف مقار   السرغيني الريكبي  
 بالنسبة لنادي االشعاع الرياضي لكرة القدم النسوية والنادي البلدي لكرة القدم.  

الرئيس   - السرغيني    :السيد  الرياضي  الوداد  فريق  يحققها  التي  النتائج  حول  معك  اتفق 
الثقافية  للريكبي،   بالتنمية  المكلفة  اللجنة  طرف  من  المقدم  االقتراح  على  االبقاء  واقترح 

درهم من الدعم المخصص لنادي الوداد   40.000.00واالجتماعية والرياضية، مع خصم مبلغ  
ضافته الى الدعم المخصص لنادي الوداد الرياضي السرغيني  الرياضي السرغيني لكرة القدم وا

 للريكبي.  
س لدي اي تحفظ حول الدعم المقترح لهذه الفرق الرياضية، لي :السيد عبد الرزاق اشليح   -

الرياضية   الجمعيات  دعم  عدم  عن  اتساءل  جميع  ،  لكنني  واكبت  اثناء  وقد  الدائمة،  اللجان 
مناقشتها لهذا الدعم وتبين لنا وجود جمعيات او نوادي نشيطة حققت القابا معينة، واخرى غير  

، كانت وثائقها غير مكتملة وعلى  بارزة ونتائجها غير مستقرة، ولكن عند تقديم طلبات الدعم  
تبين وجود عدة نقائص    اساسها تمت مراسلتهم من جديد على اساس تتمة الملفات، وبعد التفريغ 

ومع ذلك لم يتم اقاء اي جمعية، ولدي مالحظة اخرى تتمثل في وجود عدة جمعيات لها نفس  
التخصص، فلماذا ال يتم التفكير في خلق فيديرالية او مكتب مديري وتمكينهم جميعا من دعم  

 مشترك.  
الزهرة افس   - مسالة تم استبعادها واعتماد المرونة في معالجة كل الملفات، وقد تم    : السيد 

النوادي   تقديرات وبرامج  الجماعة، فمن الصعب  االعتماد على  به  التي توصلت  الجمعيات  او 
 علينا الحكم على جمعية ما قيامها بتلك االنشطة المتوصل بها ام ال.  

الجابري   - لوى  م حقيقة    : السيد  كبير  مجهود  بدل  بالتنمية  تم  المكلفة  اللجنة  طرف  ن 
تم الوصول الى وضع مقترح الدعم  بعد جهد جهيد في  االجتاماعية والثقافية والرياضية، بحيث  

افق وضع معايير معينة من اجل االستفادةى من   الرياضية، في  الجمعيات  تلك  تفريغ ملفات 
الد بالنقص من  القاضي  المقترح  اوافق على  اخرى ال  لنادي  الدعم، ومن جهة  المخصص  عم 
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القدم لكرة  السرغيني  الرياضي  ويلعب  الوداد  الوطنية،  البطولة  في  متقدمة  مراتب  يحتل  فهو   ،
 في التنسيط الرياضي بالمدينة.   ادوارا طالئعية 

مجدي   - الحميد  طريقة دعم الفرق الرياضية غير عقالنية، اذ يجب التفكير جيدا    :السيد 
معايير محددة   وستتمكن  في وضع  علمية،  تنقيط  كاالعتماد على طريقة  الدعم  تقديم  ، الجل 

حتى النوادي الجديدة من نسبة معينة من الدعم، كما ان مسالة غياب التواصل مع الجمعيات  
ر مقبولة، يجب ايضا مراعاة مقاربة من النوع من ذوي  واشراكهم اثناء وضع تقديرات الدعم غي 

 االحتياجات الخاصة ونسا وغيرهم في تحديد هذا الدعم.  
الباسيط   - رشيد  بالتنمية    : السيد  المكلفة  اللجنة  به  قامت  الي  المجهود  انكار  يمكن  ال 

الملفات ومعالج  كانت مهمة في طرح  االشتغال  فمدة  والرياضية،  والثاقفية  بكل  االجتماعية  تها 
بالنظر   قليل  الرياضية  الفرق  لهذه  المخصص  الدعم  ان  فقد كان عمل مؤسسي، وبما  شفافية، 

الميزانية   ضعف  التوزيع،  الى  طريقة  في  االختالف  بعض  هناك  كان  السنة،  لهذه  الجماعية 
نواة   الدعم  هذا  يكون  حتى  وفلسفة  رؤيا  للمجلس  تكون  ان  الواجب  من  كان  رأيي  وحسب 

منى دخول بعض الفرق الرياضية الكبيرة في عملية االستثمار بل انتظار الدعم.  وات االستثمار،  
على   اشعاع  تعطي  والتي  المجدة  الرياضية  الفرق  دعم  على  التركيز  ينبغي  اخرى  جهة  من 

 واقترح دعم الفرق التالية بمبلغ :  ،  حمل اشارة المجلس الجماعي و  المستوى الوطني
 درهم  25.000.00:  السرغيني لكرة الريكبي فريق الوداد الرياضي  -
 درهم   20.000.00:  وفريق الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم  -
   درهم 20.000.00:      النادي البلدي  -

 ل :    تقليص الدعم المخصص  من خالل  وذلك
 درهم .  15.000.00يصبح جمعية تساوت اللعاب القوى    -
 درهم .  15.000.00يصبح    جمعية االولمبيك              -
 درهم  15.000.00يصبح جمعية امجاد الوداد الرياضي السركيني لكرة القدم  -
 درهم.   20.000.00فريق الوداد الرياضي السرغيني يصبح  -
بدة  السيد   - حبدا لو تم الزيادة في مقترح الدعم المخصص لريكبي، رغم ضعف  :    رجاء 

  80تلقى دعم يقدر ب  الميزانية، خصوصا وان فريق الوداد الرياضي السركيني لكرة القدم لديه  
 . من مجلس الجهة   مليون سنتيم

الغزالي   - الدين  بدر  للجنة المختصة، جد  اعتقد ان مقترح الدعم المقدم من طرف ا  :السيد 
، فهناك جمعيات حديثة  لكن ال بد من الرتركيز في المعايير المعتمدة في منح هذا الدعممهم، و 
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اخرى   ومعايير  واالقدمية  النتاج  تعتمد  رؤية  في  التفكير  يجب  مجد،  غير  وهذا   ، دعمها  ويتم 
 مثل لتوزيع هذا الدعم، وبالتالي تجاوز هذه الطريقة الكالسيكية المعتمدة في ذلك.  ا

الخليفي   - سمير  االمر    : السيد  ويتعلق  البطولةوااللفقاب  تنافس على  اندية الزالت  هناك 
القدم لكرة  البلدي  والنادي  للريكبي  السرغيني  الرياضي  الوداد  و بفريق  الرياضي  ،  اإلشعاع  نادي 

النسوية القدم  لكرة  االسرغيني  القدم، وما دمنا في  لكرة  السرغيني  الرياضي  الوداد  لفريق  طار  ، خالفا 
 المادي القمقدم لها. تدبير ازمة، فيجب دعم ذووا االولويات من خالل رفع مستوى الدعم 

عياد   - الرحيم  عبد  : هذه المنحة هي فقط الجل تدبير التنشيط الرياضي ، فالفرق  السيد 
او عن طريق   منتخبة  اخرى سواء مؤسسات  البحث عن موارد  في  تجتهد  ان  يجب  الرياضية 

للفرق الرياضية، وقد قام    لسنوات يبقى المجلس الجماعي ، المانح الوحيدشراكات، فالمالحظ و 
بتطويره والزيادة فيه، وفي هذا االطار كان يقوم بمقابالت بمقابالت مع االندية وعلى ضوها تم  

التطبيق على ارض الواقع، وجود    لشراكة،  وقد تبين بعد عمليةا  انجاز دفتر تحمالت واتفاقية
ليوم  عدة نتواقص واختالالت يجب تصحيحها، وهو االمر الذي سنسعى اليه من خالل الدعوة  

التربية   لوزارة  االقليمية  المديرية  من  مسؤولين  وحضور  الرياضية،  الفرق  بمشاركة   ، دراسي 
من وذلك  ايضا،  متخصصين  وبحضور  والرياضة،  االولي  والتعليم  توضيح    الوطنية   اجل 

الترابي  االمور   التسويق  يتم  بواسطته  والذي  الدعم،  هذا  صرف  حسن  على  يحث  فالقانون   ،
اتفاقية   طريق  عن  يتم  الثقافية  الجمعيات  دعم  ان  الى  االشارة  وتجدر  الرياضة.  عبر  للمدينة 
طريق   في  واخرى  استفادت  جمعيات  هناك  بحيث  االجتماعية،  التنمية  وكالة  مع  شراكة 

. واخيرا ومن اجل تفادي النقاش والغموض، ينبغي الحضور الجتماعات اللجن الدائمة  ةاالستفاد
المصداقية تحري  دائما  نحاول  اننا  رغم  صعب،  امر  الجميع  وارضاء  الخصوص  فهذه بهذا   ،

 المنح المقدمة هي منح مساعدة فقط.  
الطالعي السيد   - باضافة مبلغ    :عصام  الرئيس  السيد    40.000.00اضم صوتي القتراح 

لنادي   المخصص  بالدعم  المساس  دون  لكن   ، للريكبي  السرغيني  الرياضي  الوداد  لفريق  درهم 
 الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم.  

االقتراحات ينبغي ان تكون معللة باالسباب واال فاالمر يبقى رهين  :   الحميد مجديالسيد   -
 جية فقط.  المزا
الرئيس :   - ، وقد  مجلس الجماعي  للتصويت  السنعرض مقترحات السادة االعضاء  السيد 

 كالتالي :  جاءت 
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االول   - المقدم    :المقترح  الدعم  مبلغ  الرياضتخفيض  الوداد  القدم    يفريق  لكرة  السركيني 
الوداد الرياضي  لدعم المخصص لفريق  ل  والمبلغ المطروح، واضافته  درهم    40.000.00ليصبح  

 .  السرغيني للريكبي
 .25صوتا من اصل   20وقد حاز هذا المقترح  على 

 : االحتفاظ بنفس الدعم   المقترح الثاني -
 . 25صوتا من اصل    01وقد حاز هذا المقترح  على 

 المقترح الثالث :   -
 درهم  25.000.00:  فريق الوداد الرياضي السرغيني لكرة الريكبي  -
 درهم   20.000.00:  وفريق الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم  -
   درهم 20.000.00:      النادي البلدي  -

 ل :    من خالل  تقليص الدعم المخصص وذلك
 درهم .  15.000.00يصبح جمعية تساوت اللعاب القوى    -
 درهم .  15.000.00جمعية االولمبيك            يصبح  -
 درهم  15.000.00جمعية امجاد الوداد الرياضي السركيني لكرة القدم يصبح  -
 درهم.   20.000.00فريق الوداد الرياضي السرغيني يصبح  -

 .25صوتا من اصل   02وقد حاز هذا المقترح  على 
 المقترح الرابع :  * 
 درهم ،   40.000.00لفريق الوداد الرياضي السرغيني للريكبي :  -
 درهم  48.000.00نادي الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم :  -

 . (01) ، وامتناع صوت واحد 25من اصل  (01) صوت واحد وقد حاز هذا المقترح  على 
   
يكون    الجماعي  وهكذا  والقاضي  قد  المجلس  االول،  المقترح  على  المطلقة  باالغلبية  صادق 
المقدم  ب الدعم  مبلغ  الرياضلتخفيض  الوداد  ليصبح  السرغ  يفريق  القدم  لكرة  يني 

  الوداد الرياضي السرغيني للريكبي درهم ، واضافته  للدعم المخصص لفريق    440.000.00
 .  240.000.00ليصبح 
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 مايلشهر    الثانيةالمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية    إن
بتاريخ    2022 المنعقدة  النقطة  2022  ماي  05،  دراسة  وبعد  على  بالمتعلقة  ،  دعم  المصادقة 

الرياضية اللجوء    الجمعيات  وبعد  العلني، وحيث    إلى،  التصويت    أن التصويت  على   أسفرتعملية 
 مايلي:  

 20:   المصوتون بنعم   -               
 05:   المصوتون بال   -  
 ال احد :    الممتنعون   -  

 
 ان التصويت :  بي

 
 25:  عدد االعضاء الحاضرين   -
 25:  عدد االصوات المعبر عنها  -
 

 الممتنعون  الرافضون   الموافقون  

الحاج   آيت  الدين  الصالح-نور  الرحيم  عياد   -عبد  الرحيم    -عبد 
الداهي افس  -المكي  حياني  -رشيد  مؤدن   -فيصل  الرحيم  -عبد 

  –لطيفة مطاوع    –زهيرة بوجديان  -سلوى الجابري   -الحسن الحمري 
افس  بنعدي  -الزهرة  الرافعي  -عثمان  بدة  -فاتحة   وفاء عابد -رجاء 

حضريةن- الغزالي    -سرين  الدين  الخليفي    –بدر  نعيمة    –سمير 
 . معروف

 رشيد الباسيط   -
 نزهة لعوينة   -
عصام الطالعي   -
 عبد الرزاق اشليح -
 الحميد مجدي-

 

 ال احد 
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 يقرر مايلي : 
لمدينة جماعالمجلس  الصادق          السراغنة    ي  المجلس  عضاء  أل  المطلقة  باألغلبيةقلعة 

 دعم الجمعيات الرياضية ، وذلك على الشكل التالي : على   عملية التصويت ، أثناءالحاضرين 

ر . 
 ت 

مبلغ الدعم المقترح   الفريق أو النادي 
 بالدرهم  

 440.000.00 الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم  1
 240.000.00 الوداد الرياضي السرغيني للريكبي  2
 75.000.00 الرياضي السرغيني لكرة الطائرة الوداد  3
 30.000.00 الوداد الرياضي السرغيني للكرة الحديدية 4
 50.000.00 الوداد الرياضي السرغيني لكرة السلة  5
 100.000.00 الوداد الرياضي السرغيني اللعاب القوى  6
 12.500.00 نادي الدرجات السرغيني  7
 25.000.00 السرغيني لكرة القدم المصغرة نادي الفتح الرياضي  8
 40.000.00 نادي اإلشعاع الرياضي السرغيني لكرة القدم النسوية 9

 20.000.00 الوداد الرياضي السرغيني للدراجات الهوائية   10
 70.000.00 النادي البلدي لكرة القدم  11
 12.500.00 نادي المجد لسباق الدراجات الهوائية  12
 15.000.00 جمعية االولمبيك   13
 25.000.00 االتحاد الرياضي للكرة الحديدية   14
 30.000.00 جمعية أمجاد الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم النسوية   15
 15.000.00 جمعية تساوت العاب القوى   16

 1.200.000.00 المجموع العام 
 

 :المجلستوقيع كاتب                            توقيع رئيس المجلس :   
 عبد الرحيم مؤدن             
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 كنانيش التحمالت المتعلقة بالمرافق الجماعية تعديل : الخامسةالنقطة - 
 العرض : 

 

الرئيس  - الموارد    :  السيد  مصلحة  تعمل  القوانين،  مواكبة  إطار  تحيين  في  على  المالية 
المعطى ،   إلى ذلك، وتبعا لهذا  بالمرافق الجماعية، كلما دعت الضرورة  المتعلقة  التحمالت  كنانيش 
بعض  تعديل  تم  كما  القانونية،  النصوص  من  مالئمتها  قصد  الديباجة  همت  المقترحة  فالتعديالت 

 .04الى  01فصول كنانيش التحمالت من 
 لتحمالت المتعلق بأعضاء لجنة طلب العروض.تعديل الفصل األول من كنانيش ا -1

تعديل الفصل الخامس المتعلق بالضمانة المؤقتة مع إضافة كفالة مالية تبقى رهن إشارة   -2
 الجماعة طيلة مدة الكراء أو االستغالل. 

في   -3 حاليا  والمحدد  الجماعية  المرافق  لكراء  الزمنية  بالفترة  والمتعلق  السابع  الفصل  تعديل 
 سنة واحدة.  

 عديل الثمن االفتتاحي لكراء المرافق الجماعية السالفة الذكرت -4

لطيفة مطاوع  - تطبيقا لمبدأ الحكامة وتحسينا لالداء الجماعي، تبين للمجلس ضرورة :    السيدة 
من   سواء  العمل،  بها  الجاري  للقوانين  الجماعية  بالمرافق  الخاصة  التحمالت  كنانيش  مالئمة  تحيين 
هذا  وفي  الفصول،  بعض  مضامين  او  القانونية  الديباجة  بتغيير  وذلك  المضمون،  او  الشكل  حيث 

 تعديالت تخص كنانيش التحمالت التالية :  وارد المالية باقتراح االطار قامت مصلحة الم
 مرفق مستودع الدراجات والسيارات ومرفق الدخول والوقوف بالسوق االسبوعي بالمدينة.  -1
 مرفق محطات الوقوف داخل المدينة.   -2
 مرفق تسجيل البيوعات العمومية. -3
 مرفق السوق االسبوعي لوقوف السيارات المستعملة.  -4
 مرفق االسواق اليومية )الجوطيات(  -5
 كناش التحمالت المتعلق بكراء الدكاكين التجارية.  -6

  بالنسبة للديباجة :* 
رقم   - المرسوم  في    2.17.451ادخال  االول    04الصادر  نونبر    23الموافق    1439ربيع 

العم  2017 المحاسبة  نظام  بسن  من  المتعلق  بدال  ومجموعاتها،  المحلية  للجماعات  ومية 
 .       2010يناير  03، الموافق 1431محرم  17الصادر في  02.09.441المرسوم رقم 
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المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   06.47القانون رقم   -
بتاريخ    01.07.195 القعدة    19الصادر  تغيير  2007ونبر  ن  30الموافق    1428ذي  وقع  كما   ،

رقم   بالقانون  رقم    27.20وتتميمه  الشريف  الظهير  بتنفيذ  جمادى    16بتاريخ    01.20.91الصادر 
 . 2020دجنبر 31الموافق  1442االولى 
   بالنسبة للفصول : •
 تعديل الفصل االول المتعلق بلجنة طلب العروض.  -
بالضمانة   - المتعلق  الخامس  الفصل  اشارة  تعديل  رهن  تبقى  مالية  كفالة  اضافة  مع  المؤقتة، 

 الجماعة طيلة مدة الكراء اواالستغالل.
سنة  - في  المحددة  الجماعية  المرافق  هذه  لكراء  الزمنية  بالفترة  المتعلق  السابع  الفصل  تعديل 

ية  واحدة لتصبح ثالث سنوات تماشيا مع البرمجة الثالثية للميزانية ، ومن اجل تخفيض التكلفة السنو 
 المتعلقة بطلبات العروض.

 اقتراح الثمن االفتتاحي لكراء هذه المرافق الجماعية.  -
التجارية،   • الدكاكين  بكراء  المتعلق  التحمالت  بكناش  المتعلقة  القانونية  الديباجة  تعديل  تم  كما 

وكذلك الفصل التاسع منه ، والذي ينص : على انه ال يمكن للمتعهد في اي حال من االحوال 
يتنا اال  ان  تغييرات  او  اصالحات  اية  عليه  يدخل  وان  استأجره،  الذي  الملك  عن  للغير  زل 

 بالموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي. 
عن   • المستفيد  اداء  شريطة  الغير  لفائدة  المحل  عن  التنازل  للمكتري  يحق   : المقترح  التعديل 

 التنازل مبلغ جزافي لفائدة الجماعة ، وفق الجدول التالي :  
 مرفق كراء الدكاكين التجارية والمنازل التابعة لجماعة قلعة السراغنة 

الثمن الجزافي   المرافق الجماعية 
المقترح من طرف  

 لجنة التقويم 
 بالدرهم 

من   الثمن المقترح
طرف اللجنة  
 المختصة  

 بالدرهم 

 مالحظات 

 من واجبات الكراء  %10زيادة  50.000.00 25.000.00 دكاكين السوق الجماعي موالي اسماعيل المركزي  
 من واجبات الكراء  %10زيادة  30.000.00 10.000.00 دكاكين السوق الجماعي موالي اسماعيل الخبازين 
 ن واجبات الكراء م %10زيادة  30.000.00 5000.00 دكاكين السوق الجماعي موالي اسماعيل الداخلي 

 من واجبات الكراء  %10زيادة  30.000.00 10.000.00 دكاكين السوق الجماعي البهجة 
 من واجبات الكراء  %10زيادة  30.000.00 10.000.00 دكاكين السوق الجماعي المسيرة
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 من واجبات الكراء  %10زيادة  50.000.00 20.000.00 دكاكين سوق الجملة 
 من واجبات الكراء  %10زيادة  20.000.00 3.000.00 دكاكين المجزرة  

 من واجبات الكراء  %10زيادة  20.000.00 5.000.00 دكاكين الساحة الفضية  
 من واجبات الكراء  %10زيادة  400.000.00 400.000.00  مقهى ومطعم المنتزه  

 من واجبات الكراء  %10زيادة  30.000.00 30.000.00 مقهى سوق الجملة  
 من واجبات الكراء  %10زيادة  100.000.00 20.000.00 منازل بلوك الحرشة 

 من واجبات الكراء  %10زيادة  100.000.00 20.000.00 منازل القلعة الراشية  
 من واجبات الكراء  %10زيادة  100.000.00 20.000.00 فيال المجزرة

 المرافق الجماعية التابعة لجماعة قلعة السراغنة  
 ثمن الكراء الحالي  المرافق الجماعية    

 بالدرهم  
 سنويا

الثمن المقترح من  
طرف لجنة التقويم  

 سنويا بالدرهم

 الثمن المقترح  
 بالدرهم 

 20.000.00 16.000.00 25.000.00 االسواق النمودجية اليومية )الجوطيات(
 300.000.00 260.000.00 330.000.00 محطات وقوف الدراجات والسيارات  

والوقوف   والدخول  والسيرات  الدراجات  مستودع 
 بالسوق االسبوعي  

320.000.00 300.000.00 320.000.00 

العادية  للدراجات  العمومية  البيوعات  تسجيل 
 والنارية بالسوق اليومي  

170.000.00 150.000.00 17.000.00 

 16.000.00 16.000.00 23.000.00 السوق االسبوعي لوقوف السيارات المستعملة 
حين   204.000.00 204.000.00 المسبح الجماعي  الى  تأجيلها  تم 

 دراسة تقنية اعداد 
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 :   المناقشة

       
حياني السيد   - بعمليات       :   فيصل  القيام  عند  فالجماعة  الجماعية،  بالدكاكين  يتعلق  فيما 

مدخول  اضافة  اقتراح  من  البد  فكان  مداخيل،  اية  على  تحصل  ال  المكترين  بين  والتنازل  التفويت 
 الى السومة الكراية.   %10جزافي لفائدة الجماعة، وكذلك اضافة 

افس - رشيد  رغبتهم في االستغالل   عند عدمالمنطق هو ان مستعملي هذه الدكاكين    :  السيد 
  للمرفق، يجب عليهم التنازل هن ذلك للجماعة وليس للشخص اآلخر.

الرئيس : - ماليين المقترح للدكاكين المتواجدة بسوق    5بالنسبة للثمن الجزافي المحدد في    السيد 
، فهو مرتفع جدا في حالة تنازل المساغل لفائدة الغير، اما بالنسبة للمحطة الطرقية  سماعيلموالي ا

 فيمكن الرفع من قيمة هذه التنازالت.  
-  : الباسيط  رشيد  هنا  السيد  ان  اذ  غموض،  فيه  االمر  مع قانونيا  الجماعة  تلتزم  امور  ك 

اصال تجاريا من حقه تحقيق الربح، فما دام  المكترين منها، باالضافة الى ان هذا المكتري قد اسس  
معقولة االضافة  تكون  ان  فينبغي  الرئيس،  موافقة  شرط  او    5000.00  هناك    10.000.00درهم 

درهم. نالحظ  فرقا شاسعا بين لجنة التقويم واللجنة الدائمة المختصة فيما يخص هذا المبلغ، واتساءل  
 حول شمول هذا االجراء لالكرية القديمة.  

- : الحمري  الحسن  ا  السيد  تحويل  عند  مبلغ  اي  فرض  من    ستغاللاليمكن  الدكاكين  هذه 
لسوق موالي  وبالنسبة  الكراء.  ثمن  في  الزيادة  ويمكننا  قانونيا،  الحق  لنا  ليس  بحيث  شخص آلخر، 

 اسماعيل ، فمشروع اعادة هيكلته الزال بعيدا، وبالتالي ال يمكن التفكير فيه حاليا.  
- : الرئيس  تبقى غير    السيد  الكراء،  المحددة في عقود  المدة  العامة في ما يخص  ذا  القاعدة 

 اهمية ولو كانت منصوص عليها في العقد.  
-  : الطالعي  ن االفتتاحي، وفي حالة وجود مشارك وحيد، هل ستكون  بالنسبة للثم  السيد عصام 

تلغي حق التشاور بين اعضاء  الجماعة ملزمة باعطائه الصفقة ، خصوصا وان المذكرة في هذا الباب 
 لجنة طلب العروض.

 المذكرة ليست بقانون، ونحن نتبع مسطرة المزاد العلني.  : السيد الرئيس  -
 

 التصويت.على أنظار المجلس قصد  النقطة هذه وبعد استنفاد المناقشات تم عرض
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العادية    إن الدورة    مايلشهر    الثانيةالمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في 
بتاريخ    2022 المنعقدة  النقطة  2022  ماي  05،  دراسة  وبعد  كنانيش   تعديلالمتعلقة  ب ، 

الجماعية بالمرافق  المتعلقة  اللجوء    ،  التحمالت  وحيث    إلىوبعد  العلني،  عملية    أنالتصويت 
 على مايلي:   أسفرتالتصويت 

 22:   المصوتون بنعم   -        
 02:   المصوتون بال   -  
 00:    الممتنعون   -  

 
 ان التصويت :  بي

 24:  عدد االعضاء الحاضرين   -
 24:  عدد االصوات المعبر عنها  -
 

 الممتنعون  الرافضون   الموافقون  

الحاج  آيت  الدين  الرحيم  -نور  عياد   -الصالح عبد  الرحيم    -عبد 
الداهي افس  -المكي  حياني  -رشيد  مؤدن   -فيصل  الرحيم  -عبد 

  –لطيفة مطاوع    –زهيرة بوجديان  -سلوى الجابري   -الحسن الحمري 
افس  بنعدي  -الزهرة  الرافعي  -عثمان  بدة  -فاتحة   وفاء عابد -رجاء 

حضريةن- الغزالي    -سرين  الدين  الخليفي    –بدر  نعيمة    –سمير 
  . معروف

 
 سمير الخليفي  -
 الحميد مجدي  -

 
 

 ال احد

 
 يقرر مايلي : 

السراغنة    لمدينة  يجماعالمجلس  الصادق          ألقلعة  المطلقة  المجلس  عضاء  باالغلبية 
   على   عملية التصويت ، أثناءالحاضرين 

 
 :المجلستوقيع كاتب                            توقيع رئيس المجلس :   

   عبد الرحيم مؤدن             
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بالمسبح :  السادسةالنقطة  - المتعلق  التحمالت  كناش  على  والمصادقة  الدراسة 
  الجماعي 

 
 العرض : 

العمومية     : السيد الرئيس -  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  طرف  من  النقطة،  هذه  دراسة  تمت 
 لرئيسة اللجنة ، قصد تقديم تقريرها في الموضوع. نعطي الكلمة  والخدمات،

مطاوع السيدة    - ميدانية  :    لطيفة  بزيارة  اللجنة  قامت  الجماعة،  مداخيل  من  الرفع  اجل  من 
 الكارثية التي آل اليها المسبح الجماعي و جميع مرافقه .  الوضعيةللمرفق المذكور، ووقفت على 

تبادل   مكتب  ضرورة    على  اللجنة    اكدت  واالقتراحات،    اآلراءوبعد  او  مختصة  لجنة  إيفاد 
دراسات مختص، العداد تشخيص تقني دقيق ، واقتراح حلول معالجة االضرار التي لحقت هذا  

د حتى يؤدي دوره على احسن وجه، ويقدم خدماته  المرفق وكيفية تهيئته لبث الروح فيه من جدي 
 لها.   الحاجةللمرتفقين ، ويكون موردا لتنمية مداخيل الجماعة التي هي في امس 
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 :   المناقشة

       
دراســة  إعــدادالــى حــين  التــداول فيهــا  تأجيــلبخصــوص هــذه النقطــة ، فقــد تــم :  مالحظــة-

   مكتب دراسات مختص. طرف  من  ،لهذا المرفقتقنية  
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ملعب  :  السابعةالنقطة  - بتسيير  المتعلقة  الشراكة  اتفاقية  على  والمصادقة  الدراسة 
               1القرب بحي عواطف

 
 العرض : 

الرئيس  -  القرب عواطف    :  السيد  ملعب  تسيير  اطار  التي  1في  المشاكل  ولتجاوز   ،
، تم  2طرحت سابقا على صعيد تسيير مالعب القرب المتواجدة باحياء ، جنان بكار، عواطف  

حسب    1اقتراح عقد اتفاقية شراكة مع جمعية تؤسس لهذا الغرض لتسيير ملعب القرب عواطف  
 االتفاقية التي بين ايديكم.  

الكلمة    قصد   نعطي   ، والرياضية  والثقافية  االجتماعية  بالتنمية  المكلفة  اللجنة  لرئيسة 
 تقديم تقريرها في الموضوع. 

افس  السيدة    - يناير    18بخصوص هذه النقطة ،تداولت اللجنة في اجتماع لها بتاريخ  :    الزهرة 
تماعية  في مستهل نقاشها  لوضعية المرافق االج  1حول كيفية تدبير ملعب القرب عواطف    2022

والثقافية والرياضية بالمدينة ،وأكدت على ضرورة إيجاد صيغة أفضل للتدبير والتي يمكنها أن تضمن  
بتاريخ   الملعب  لهذا  ميدانية  بزيارة  قامت  كما   ، الملعب   هذا  وفي 2022فبراير    18الحفاظ على   ،

لها بتاريخ   ات  2022مارس    17اجتماع  الملعب عبر  تدبير هذا  فاقية شراكة مع  اتفقت على ضرورة 
الراغبة في ذالك . وبعد عرض مشروع   3جمعية تؤسس لهذا الغرض من الجمعيات التابعة للحي رقم  

على أنظار أعضاء اللجنة ،و بعد مناقشة مشروع هذه    1اتفاقية شراكة لتسيير ملعب القرب عواطف  
الحاضرين كما تم عرضه بعد    االتفاقية وتبادل اآلراء و المقترحات بشأنها تمت الموافقة عليها بإجماع

التي صادقت عليه    2022ابريل    21دلك على أنظار اللجنة المكلفة بالتعاون الدولي والشركات بتاريخ  
 باإلجماع . 
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 :   المناقشة

 
تحديــد اوقــات يجب احترام الساكنة القريبة من الملعــب، كمــا يجــب :    الحميد مجديالسيد    -
 اللعب. 

ثالثــة لــدي مالحظــة شــكلية، وهــي ان هــذه االتفاقيــة تتضــمن :  عبــد الــرحيم عيــاد الســيد  -
اطــراف، المجلــس الجمــاعي، والجمعيــة واللجنــة المحليــة للتنميــة البشــرية، لــذلك فكــل طــرف البــد ان 

منى نجاح هذه االتفاقية، ونطالب الجميع بايفاد مالحظات لتداركها فــي تكون له التزامات محددة. نت 
 حينها.  

بالنســـبة للمـــادة الثانيـــة مـــن هـــذه االتفاقيـــة، والمتعلقـــة بالمـــدة :  بـــدر الـــدين الغزالـــيالســـيد  -
الزمنية المحددة في سنة واحدة فهي غير كافيــة. ولــدي مالحظــة اخر ــة حــول تحمــل الجمعيــة نفقــات 
الصــيانة، اعتقــد بانــه امــر مكلــف وغيــر مقبــول. امــا بخصــوص لجنــة التتبــع والتقيــيم، فيجــب تحديــد 

 المقصود بها بشكل دقيق ومضبوط.
االتفاقيـــة تــم وضـــعها عـــن حســـن نيــة،  فهـــي قابلـــة للتجديـــد :  عبــد الــرحيم عيــاد الســيد  -

لنفســها بحــق الفســخ، طبقــا تلقائيــا، اال فــي حالــة وجــود اخــالل بــالمرفق العــام، فــان الجماعــة تحــتفظ 
 لمضمون المداة السابعة. 

تدبير المالعب بالمجانية، امر غير مقبول، ويجــب تضــمينه فــي الجانــب :   السيد الرئيس  -
 المتعلق باستغالل الملعب.  

، حيــث : اذا كــان مــن المفتــرض ان ال تكــون  مفتوحــة للجميــع الســيد عبــد الــرزاق اشــليح -
ستكون للجمعية مداخيل من مساهمات تغطية قصد القيام الصــالح الملعــب وتــدبير بعــض االمــور، 

 تظاف له مساهمة المجلس الجماعي.  
، تســـاعد علـــى تغطيـــة بعـــض : المســـاهمة ســـتكون رمزيـــة جـــدا الســـيد عبـــد الـــرحيم عيـــاد -

ن االثمنـــة المرتفعـــة ســـتكون مخالفـــة لنشـــاط المرفـــق، ولفلســـقة المبـــادرة المحليـــة الحاجيـــات فقطـــك، ال
، تاهيئــة للتنمية البشرية، وهي منطق االحياء، ولدينا رؤية مستقبلية لتوسيه هذا العرض بكل المدينــة

 ملعب عواطف، ومستقبال ستشمل ملعب في جنان بكار.  
 التصويت.على أنظار المجلس قصد  االتفاقيةوبعد استنفاد المناقشات تم عرض 
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العادية    إن الدورة    مايلشهر    الثانيةالمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في 
بتاريخ    2022 المنعقدة  النقطة  2022  ماي  05،  دراسة  وبعد  والمصادقة  ب المتعلقة  ،  الدراسة 

القرب بحي   بتسيير ملعب  المتعلقة  الشراكة  اتفاقية  اللجوء    ،على  العلني،    إلىوبعد  التصويت 
 على مايلي:   أسفرتعملية التصويت  أنوحيث 

            
 23:   المصوتون بنعم   -               

 00:   المصوتون بال   -  
 00:    الممتنعون   -  

 
 

 ان التصويت :  بي
 

 23:  عدد االعضاء الحاضرين   -
 23:  عدد االصوات المعبر عنها  -
 

 الممتنعون  الرافضون   الموافقون  

 
 
  

 
 

 ال احد

 
 

 ال احد
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 يقرر مايلي : 

 
المجلس الحاضرين  أعضاء    بإجماع قلعة السراغنة    ي لمدينةجماعالمجلس  الصادق         

        1على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسيير ملعب القرب بحي عواطف  عملية التصويت ،   أثناء
 . 
 

 
 :المجلستوقيع كاتب                            توقيع رئيس المجلس :   

   عبد الرحيم مؤدن         
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العجز  :  الثامنةالنقطة  - لتغطية  التجهيز  بميزانية  مبرمجة  مشاريع  اعتمادات  الغاء 

 الحاصل بميزانية التسيير.  

     
 العرض : 

 
، توصلت مصالح الجماعة، بمراسلة  2021بعد حصر الميزانية برسم سنة  : السيد الرئيس  - 

 من السيد عامل االقليم، تنص على برمجة النفقات االجبارية التالية :  
 دفعات لفائدة الجماعات الترابية التضامن .  -
 دفعات لفائدة نظام المساعدات الطبية راميد .  -

بميزانية التجهيز ، منها اعتمادات متبقية من مشاريع    ولتغطية هذه النفقات تقرر الغاء اعتمادات
 منجزة، واعتمادات مخصصة لمشاريع الرصيد المخصص لها غير كاف لتغطيتها.  

، قصد تقديم تقريرها في  المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  نعطي الكلمة لرئيسة اللجنة  
 الموضوع.

الجابري  السيدة    - ، تم االلتزام بالنفقات االجبارية التالية،  2021خالل السنة المالية  :    سلوى 
 رغم عدم توفر السيولة الكافية:  

 المبلغ بالدرهم  النفقات االجبارية الملتزم بها 
   2.214.900.00 دفعات لفائدة الجماعات الترابية التضامن

 549.425.65 دفعات لفائدة نظام المساعدات الطبية راميد 
 2.764.325.64 المجموع 

 
يقدر   تتوفر على رصيد  الجماعة  ان  العلم  ،    425.038.83مع  مبرمج  غير  درهم، 

، وعلى هذا فالخصاص في 2020دجنبر    31والذي يمثل الفاض الحقيقي المتوفر خالل  
درهم، وبالتالي وجب الغاء اعتمادات بميزانية التجهيز    2.339.281.81السيولة يقدر ب  

اعتمادات التسيير الملتزم بها والمرحلة من سنة    لبعض المشاريع او جزء منها قصد تغطية
 ، كما هو مبين في الجدول التالي :    2022الى سنة   2021
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 االعتماد المتبقي  االعتماد المقترح  االعتماد المتوفر عنوان المشروع 

 400.000.00 360.519.61 760.519.61 الدراسات والمساعدات التقنية  
 214.874.20 125.276.66 340.150.86 استكمال بناء المحجز الجماعي 

 400.000.00 307.220.56 707.220.56 اشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية  
 - 210.000.00 210.000.00 اقتناء جرار مجهز بصهريج  

 - 124.120.00 124.120.00 اقتناء سيارات نفعية  
 - 215.320.55 215.320.55 اقتناء وتركيب عتاد االشارات  

 - 16.849.09 16.849.09 اشغال بناء وتاهيل ملعب الريكبي  
الحي   بمنطقة  وبناءالطرق  تهيئة  متكامل:بناء  مشروع 

 الصناعي )منطقة المتالشيات( 
438.913.00 438.913.00 - 

 - 200.000.00 200.000.00 اشغال استغالل المطرح العمومي بالمدينة 
الدراسة   مصاريف  ذلك  في  بما  العمومي  المطرح  تاهيل 

 والتتبع 
141.067.34 141.067.34 - 

 400.000.00 200.000.00 600.000.00 حفر،تجهيز،وصيانة اآلبار المتواجدة بالحدائق العمومية
  2.339.286.81  المجموع 
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 :   المناقشة

 
فاثنــاء حصــر الميزانيــة الجماعيــة، وارســالها  هــذه النقطــة صبخصــو :  رشــيد افــسالســيد  -

لــم تلتــزم قصــد التاشــير مــن طــرف الســيد العامــل، تبــين ان هنــاك مجموعــة مــن النفقــات االجباريــة 
 بها الجماعة والمحددة في :  

   درهم  2.214.900.00بمبلغ   دفعات لفائدة الجماعات الترابية التضامن  -  
 درهم  549.425.65بمبلغ    دفعات لفائدة نظام المساعدات الطبية راميد -

 .درهم  2.764.325.64وبذلك يكون مجموع المصاريف الملتزم مع عدم توفر السيولة  هو  
الفــاض الحقيقــي  درهــم، كرصــيد بــدون اعتمــادات، وهــو   425.038.83وبعد خصم مبلغ كرصيد  

 درهم.  2.339.286.81و  اصبح العجز ه  2020دجنبر    31المتوفر خالل  
اعتمـــادات مشــاريع او جـــزء منهــا مـــن ولتغطيــة اعتمــادات هـــذا التســيير الملتـــزم بهــا، وجـــب الغــاء 

، كمـــا هـــو مفصـــل بالجـــدول الـــذي 2022الـــى ســـنة  2021التجهيـــز والمرحلـــة مـــن ســـنة ميزانيـــة 
 رحه مكتب المجلس، واللجان الدائمة المختصة بعد وضع اعتبارات واولويات عديدة.  اقت 

هذا المقرر يتميز منذ البداية بعدم الموضوعية، اتساءل لمــاذا تــم :    الحميد مجديالسيد    -
انتقـــاء الســـيد العامـــل لهـــذه النفقـــات دون غيرهـــا، فهنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن النفقـــات االجباريـــة، ولـــم يـــتم 

. كــذلك الشــأن بالنســبة ين االعتبار كالديون وتنفيذ القرارات واالحكام الصادرة ضد الجماعةاخدها بع
لمســألة الرواتــب والتعويضــات الممنوحــة للمــوارد البشــرية الجماعيــة، فهنــاك مجموعــة مــن المــوظفين 

ــنة  ــذ سـ ــنة  2007منـ ــن  2012وسـ ــذا النـــوع مـ ــن نـــرفض هـ ــبهم االخـــرى ؟؟؟؟ . نحـ ــتم اداء رواتـ ــم يـ لـ
 االنتقائية في التعامل مع ملفات لها نفس طابع االلزامية من طرف السلطات المحلية. 

ترحيــل اعتمــادات مــن ميزانيــة التجهيــز بشــكل كلــي او جزئــي، :    عبد الرحيم اشــليحالسيد    -
للمجلــس، الن العمالــة انطالقــا مــن  عــة، ولــم تكــن اختيــارا ذاتيــامســالة يتبــين انهــا امليــت علــى الجما

برنامجهــا فرضــت لــك. فقــد كــان علــى المجلــس الجمــاعي البحــث عــن مــوارد اخــرى مــن اجــل تغطيــة 
االجبارية الملتزم بها، او تغطيته مــن الــدعم الممنــوح مــن طــرف الجهــة،   العجز الحاصل في النفقات

ــودة بميزانيــــة  ــاء المبــــالغ المرصــ ــى الصــــالحية للمجلــــس وابقــ ــى حالهــــا. يجــــب ان تعطــ التجهيــــز علــ
 ان يكون قراره مستقال. الجماعي  
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ــيد  - ــسالســ ــيد افــ ــر الميزانيــــة :   رســ ــدي، فحصــ ــيد الحميــــد مجــ ــاءل الســ ــا علــــى تســ جوابــ
ــاطر  ــو الـــذي يوافـــق عليهـــات، نحـــن نحتـــرم المسـ الجماعيـــة، هـــو مـــن اختصـــاص الســـيد العامـــل، فهـ

وعندما تبين لــه بــان المجلــس الجمــاعي لــم يلتــزم بــاداء نفقــات القانونية، وراي السيد العامل ملزم لنا، 
ــية ذلــــك، واليــــوم  ات اولويــــة، تــــم تنبيهنــــا الــــىذ اجباريــــة ــا بخصــــوص قضــ نلتــــزم بتــــدارك االمــــر. امــ

ــغال  ــليح، فهـــو مجانـــب للصـــواب بـــدليل حضـــوره الشـ ــا الســـيد عبـــد الـــرزاق اشـ االمـــالءات التـــي اثارهـ
لعــتم كــذلك علــى ط، وقــد اجلســات اللجــان، وتمــت مناقشــته وتوضــيح االمــور، وتعاملنــا بكــل اريحيــة

الغاء اعتمــادات بميزانيــة التجهيــز الجميع على  استقر راي  شرح مستفيض،بعد  وثائق ذات الصلة، و 
لــم يملــي علينــا اي احــد لبعض المشاريع او جزء منها قصــد تغطيــة اعتمــادات التســيير الملتــزم بهــا، و 

 اي قرار، واذاكان لكمة اقتراح آخر فلتتفظلو به والمجلس سيد نفسه.  
وال يرضــى ان تملــى عليــه اي قــرارت مــن اي : بالفعل المجلس سيد نفســه،   السيد الرئيس  -

ــم البحـــث عـــن هـــذه الفصـــول بعـــد نقـــاش جهـــة،  ــا، فقـــد تـ وســـنحتفظ بكـــل هـــذه التحـــويالت فـــي مكانهـ
الســـالفة  مســـتفيض وعلـــى مضـــض، مـــن اجـــل تغطيـــة العجـــز المتبقـــي فـــي المصـــاريف الملتـــزم بهـــا 

ل قصد المصادقة على الميزانية، بعد تنبيهنا من طــرف الذكر، والمجلس مطالب بالبحث على الحلو 
 نفقات اجبارية بالميزانية.    السلطات المحلية على عدم برمجة

ــتحقات ال ــارة الـــى ان تســـديد مسـ ــو امـــر وتجـــدر االشـ ــائية حاليـــا هـ ــام القضـ ــة مـــن االحكـ جماعـ
مــوارد ماليــة مســتحيل، لكننــا مطــالبون بادائــه بعــد تــوفر الســيولة عــن طريــق الترافــع او البحــث عــن 

 ، ونحن مستعدون حاليا للوفاء باالتفاقات الودية.  اخرى 
حــدد اختصاصــات المجلــس الجمــاعي، وقــد  113.14: القــانون التنظيمــي  الســيد الباشــا -

من هذا القانون  118نص كذلك على قانون الرقابة االدارية على مالية الجماعات المحلية، والمادة 
 واضحة بهذا الشأن، بحيت تخضع الميزانية الجماعية لتاشيرة السيد العامل.  

فــي حالــة كانــت الظــروف مواتيــة واالعتمــادات وبخصــوص النفاقــت االجباريــة، فهــي ملزمــة 
، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لجماعــة قلعــة الســراغنة، فتبقــى مســالة المالية متوفرة، اما فــي حالــة العجــز  

االولويــات هــي الطريقــة المتلــى لمعالجــة بعــض النفقــات الملتــزم بهتــا، وهــو االمــر الــذي اهتــدى اليــه 
، كما ان النفقات المتعلقة بــالموارد البشــرية تــدخل ايضــا انيةالسيد العامل قبل التاشير على هذه الميز 

 في هذا االطار.  
وبخصــوص التــزام الجماعــة بتنفيــذ االحكــام القضــائية كنفقــات اجباريــة، فهــو امــر صــعب فــي 
ــام  ــة االحكـ ــا وان قيمـ ــا، خصوصـ ــذا الغـــرض حاليـ ــي بهـ ــوفرة ال تفـ ــادات المتـ ــة، الن االعتمـ ــذه الحالـ هـ
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ــدا ويصـــ  ــع جـ ــائية مرتفـ ــى القضـ ــنتيم 4ل الـ ــارات سـ ــدة مليـ ــي عـ ــل فـ ــيد العامـ ــع السـ ــيق مـ ــاك تنسـ . وهنـ
 مجاالت مهمة سيكون لها االثر الكبير على المدينة في القريب القادم. 

: مقتــرح مكتــب المجحلــس فيمــا يخــص هــذه النقطــة، تمــت مناقشــته   السيد ســلوى الجــابري   -
ان وضـــع مقترحـــات تلـــك بحيـــث تبـــين داخـــل اللجنـــة المكلفـــة بالميزانيـــة والشـــؤون الماليـــة والبرمجـــة، 

 التحويالت تم على اساس ثالثة معايير،  
 المعيار االول : الغاء اعتمادات متبقية من مشاريع منجزة.   -
 المعيار الثاني : الغاء جزء من بعض اعتمادات المشاريع. -
، والتي يتبين باعتبــار االولويــات اوال ، انهــا المعيار الثالث : الغاء بعض االعتمادات كليا  -

 اصبحت غير ذات االولوية حاليا.  
ــا  خــــالل ســــنة  ، فنعتبــــر ، مــــع عــــدم تــــوفر الســــيولة2021وبالنســــبة للمصــــاريف الملتــــزم بهــ

الــدفعات المخصصــة لفائــدة نظــام المســاعدات الطبيــة راميــد مــن االولويــات، ونــتفس الشــيء بالنســبة 
مــــردوده كبيــــر ومهــــم علــــى لمجموعــــة الجماعــــات الترابيــــة التضــــامن ، فالــــدور المنــــوط بهــــا ســــيكون 

يد منــه المدينــة، لــذلك فــالمبلغ الملتــزم بــه يــدخل ايضــا فــي اطــار االولويــات، فهــو مشــروع كبيــر تســتف
 الجماعة وسيخلص المدينة من مشاكل المطرح الجماعي الحالي. 

الســيد العامــل هــو اكثــر رشــدا وحكامــة فــي تســيير ميزانيــة جماعــة  الســيد رشــيد الباســيط : -
هـــي ايضـــا نفقـــات قلعـــة الســـراغنة، وهـــو مـــن يتـــولى معالجـــة مشـــاكلها كلهـــا. واعتقـــد بـــأن االتفاقيـــات 

م مراعاتهــا عنــد وضــع الميزانيــة، فهــذا خطــأ ارتكبــه المجلــس نتيجــة ســوء اجبارية، وال اعلم لماذا لــم تــت 
اتســـاءل هـــل مـــن الضـــروري تعـــويض ذلـــك الـــنقص مـــن ميزانيـــة التجهيـــز، واعتقـــد انـــه مـــن التـــدبير. 

االفضــل االبقــاء علــى االعتمــاد المخصــص للتهيئــة الخارجيــة للمجطــة الطرقيــة، والبحــث عــن مقتــرح 
 صل المخصص للمحروقات وكذلك دعم الجمعيات متال.  تمويل آخر من فصول اخرى ، كالف

ــيد افـــس - ــيد رشـ ــنة  السـ ــالل سـ ــا خـ ــزم بهـ ــاريف الملـ ــي المصـ ــل فـ ــز الحاصـ ــة العجـ : تغطيـ
، يكون بحكم القانوتن من ميزانية التجهيز، وتبك النفقــات المــذكورة هــي منفصــلة عــن ميزانيــة 2021

التجهيز. كما ان ميزانية التسيير التي لم يتم صرفها، خالل هذه الســنة ســوف يــتم الغاؤهــا، وســتكون 
 ة، والذي سيرحل الى ميزانية التجهيز.  في فائض الميزانية المقبل

: نطرح على انظار المجلس الجماعي، مشــروع اعتمــادات المشــاريع المــراد   السيد الرئيس  -
الغاؤها بميزانية التجهيــز، لتغطيــة العجــز الحاصــل بميزانيــةت التســيير، والــذي تــم اقتراحــه مــن طــرف 

   اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
 التصويت.على أنظار المجلس قصد  برمجة النفقات االجباريةوبعد استنفاد المناقشات تم عرض 
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العادية    إن الدورة  في  المجتمع  السراغنة،  قلعة  لمدينة  الجماعي   ماي لشهر  الثانية  المجلس 
الغاء اعتمادات مشاريع  ب المتعلقة  ، وبعد دراسة النقطة  2022ماي    05، المنعقدة بتاريخ    2022

التصويت   إلىوبعد اللجوء    ،مبرمجة بميزانية التجهيز لتغطية العجز الحاصل بميزانية التسيير.  
 على مايلي:   أسفرتعملية التصويت  أنالعلني، وحيث 

            
 21:   المصوتون بنعم   -               

 02:   المصوتون بال   -  
 00:    الممتنعون   -  

 
 

 ان التصويت :  بي
 

 23:  عدد االعضاء الحاضرين   -
 23:  عدد االصوات المعبر عنها  -
 

 الممتنعون  الرافضون   الموافقون  

 
 
  

 الحميد مجدي  -
 عبد الرزاق اشليح  -

 
 

 ال احد
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 يقرر مايلي : 
 

 أثناءالمجلس الحاضرين  أعضاء    بإجماع قلعة السراغنة    ي لمدينة جماعالمجلس  الصادق         
 ، التصويت  لتغطي على    عملية  التجهيز  بميزانية  مبرمجة  مشاريع  اعتمادات  العجز  الغاء  ة 

   الحاصل بميزانية التسيير، وذلك على الشكل التالي : 

 
 

 :المجلستوقيع كاتب                            توقيع رئيس المجلس :   
   عبد الرحيم مؤدن         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المراقبين  :  التاسعةالنقطة  - فرقة  بإحداث  يتعلق  تنظيمي  قرار  على  والمصادقة  الدراسة 

 وتحديد مهامهم في مجال الشرطة االدارية التابعة للجماعة.
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 العرض : 

 
مجموعة من الظهائر الشريفة التي تنظم المؤسسات المضرة والمزعجة   بناء على : السيد الرئيس  - 

والخطيرة، والمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجوالن، وحماية اصالح البيئة، وشروط استثباب 
االمن وضمان سالمة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية، وتدابير التفتيش من حيث السالمة  

 جودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية او ذات االصل الحيواني.  وال
بكل االعمال   القيام  المحلفين بزي رسمي موحد قصد  للمراقبين  المعطيات وجب احداث فرقة  لهذه  وتبعا 
والمهام اليومية التي من شأنها تتبع وتفعيل قرارات المجلس الجماعي، قصد ضمان الوقاية الصحية والنظافة  

 الحضري لجماعة قلعة السراغنة.   وحماية البيئة والسكينة العمومية وسالمة المرور داخل نفوذ تراب المدار
في    و تقريرها  تقديم  قصد  والخدمات،  العمومية  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  لرئيسة  الكلمة  نعطي 

 الموضوع.

المعطيــات المتعلقــة بهــذه النقطــة، والتــي  علــىبعــد ان اطلعــت اللجنــة :      لطيفة مطاوعالسيدة    -
 اقتنــاء بقــع ارضــية فــي التجزئــات والمخصصــة للتجهيــزات العموميــة، الحتضــان مرافــق تتعلــق بضــرورة

اداريـــة تابعـــة للجماعـــة، لكـــون جميـــع المكاتـــب الفرعيـــة للحالـــة المدنيـــة وتصـــحيح االمضـــاءات موجـــودة 
الطــار تــم اقتــراح اقتنــاء القطعــة االرضــية المســماة بملحقــات اداريــة تابعــة للســلطة المحليــة، وفــي هــذا ا

متــر مربــع، الكائنــة  706مســاحتها  48443/22" بتصــميم التجزئــة ذات الرســم العقــاري  8"تجهيــز رقــم
 قلعة السراغنة. 2بتجزئة النور 

الموافقـــة علـــى اقتنـــاء هـــذه أعضـــاء اللجنـــة  اقتـــرحوبعـــد تبـــادل اآلراء والمالحظـــات واالقتراحـــات ، 
مكتــــب فرعــــي للحالــــة المدينــــة وتصــــحيح االمضــــاءات ومطابقــــة النســــخ البقعــــة االرضــــية ، الحتضــــان 

 ، طبقا لمعايير هندسية ومعمارية حديثة.الصولها بالملحقة االدارية الثانية
 
 

 :   المناقشة
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ايــديكم، يــأتي فــي اطــار مشــروع القــرار التنظيمــي، الــذي بــين :  عبــد الــرحيم عيــادالســيد  -
وما انخراط الجماعة في مجال الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وبغض النظر عن الــزي الرســمي 

يحـــيط بـــه مـــن قـــوانين ونصـــوص تنظيميـــة، هنـــاك اعتبـــارات اخـــرى، لهـــذا االمـــر تـــدخل فـــي اطـــار 
ت المحليــة، برنامج النجاعة التي تستفيد منــه الجماعــات نقــدا مــن طــرف المديريــة العامــة للجماعــا

 وبالتالي يجب تفعيل هذه العملية والمؤطرة بمجموعة من النصوص التنظيمية.  
، طرحــه هــي مبــادرة حســنة، رغــم تفعيــل فرقــة المــراقبين هــذه  :الســيد بــدر الــدين الغزالــي  -

صـــــعوبة تنزيلهـــــا علـــــى ارض الواقـــــع، اذ يجـــــب عليهـــــا التمييـــــز بـــــين الرقابـــــة والمراقبـــــة والصـــــفة 
ليســت بالســهلة، وتتطلــب احتــرام االختصاصــات الموكولــة الدارات اخــرى  الضــبطية، وهــي مهمــة

 وتجنب التداخل فيما بينها.  
بتشــكيل فرقــة المــراقبين هــذه، بــل اؤكــد علــى اليجــب االكتفــاء  :السيد عبــد الــرزاق اشــليح   -

مشــاكل كثيــرة فيمــا يخــص تفعيلهــا، مــن اجــل االســتجابة لتطلعــات الســاكنة ، المدينــة التــي تعــرف 
 الباعة الجائلين، وكذلك استغالل الملك العمومي من اجل ضبط االمور وزجر المخالفين.  

ــاد  - ــرحيم عيـ ــد الـ ــيد عبـ ــين خيـــ  :السـ ــة مـــن بـ ــذه الفرقـ ــد تشـــكيل هـ ــيقوم عنـ رة المـــوظفين، سـ
 المجلس الجماعي بوضع برامج تكوينية لهم، من اجل تحديد االختصاصات والمهام.  

 
العادية    إن الدورة  في  المجتمع  السراغنة،  قلعة  لمدينة  الجماعي   ماي لشهر  الثانية  المجلس 

بتاريخ    2022 المنعقدة  النقطة  2022ماي    05،  دراسة  وبعد  والمصادقة  الدراسة  ب المتعلقة  ، 
االدارية   الشرطة  مجال  في  مهامهم  وتحديد  المراقبين  فرقة  بإحداث  يتعلق  تنظيمي  قرار  على 

على    أسفرتعملية التصويت    أنالتصويت العلني، وحيث    إلىوبعد اللجوء    ،  التابعة للجماعة
 مايلي:  

            
 23:   المصوتون بنعم   -               

 02:   المصوتون بال   -  
 00:    الممتنعون   -  

 
 

 ان التصويت :  بي
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 23:  عدد االعضاء الحاضرين   -
 23:  عدد االصوات المعبر عنها  -
 

 الممتنعون  الرافضون   الموافقون  

 
 
  

 
 ال احد

 
 

 ال احد

 
 يقرر مايلي : 

 
 أثناءالمجلس الحاضرين  أعضاء    بإجماع قلعة السراغنة    ي لمدينة جماعالمجلس  الصادق         

على قرار تنظيمي يتعلق بإحداث فرقة المراقبين وتحديد مهامهم في مجال    عملية التصويت ،
    .  الشرطة االدارية التابعة للجماعة

 
 

 :المجلستوقيع كاتب                            توقيع رئيس المجلس :   
   عبد الرحيم مؤدن         

 
 
 
 
 
 
طلب اقتناء قطعة ارضية من اجل احتضان مكتب فرعي للحالة المدينة  :  العاشرةالنقطة  -

     .وتصحيح االمضاءات ومطابقة النسخ الصولها بالملحقة االدارية الثانية

 العرض : 
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تعلمون بان الجماعة تقــدم خــدماتها للمــرتفقين ، فيمــا يتعلــق بالحالــة المدنيــة   :  السيد الرئيس  - 

والمصــادقة علــى االمضــاءات والنســخ الصــولها، فــي ملحقــات تابعــة اداريــا للســلطة المحليــة ، وفــي هــذا 
االطار تم اقتراح اقتناء قطعة ارضية مخصصة اصال للتجهيزات العمومية، بالمنطقة المسماة " تجهيز 

قلعــــة الســـراغنة ، مــــن اجــــل  2بتجزئــــة النـــور  22/48443ميم التجزئــــة، ذات الرســـم العقــــاري " بتصـــ 8
تخصيصــها الحتضــان مكتــب فرعــي للحالــة المدينــة وتصــحيح االمضــاءات ومطابقــة النســخ الصــولها 

 بالملحقة االدارية الثانية ، لتقديم خدمات للساكنة في ظروف احسن.  
فـــة بـــالمرافق العموميـــة والخـــدمات، قصـــد تقـــديم تقريرهـــا فـــي نعطـــي الكلمـــة لرئيســـة اللجنـــة المكل و

 الموضوع.
في اطار النجاعة التي تعتمدها الجماعة ، من اجل تجويد الخدمات :    لطيفة مطاوع  السيدة    -

الجــل هيكلــة قطــاع الشــرطة االداريــة وتنزيلــه وتكييفــه علــى ارض الواقــع، قــررت الجماعــة احــداث فرقــة 
المراقبين بزي رسمي وتحديد مهامهم في مجــال الشــرطة االداريــة التابعــة لجماعــة قلعــة الســراغنة، وذلــك 

 قا للقوانين الجاري بها العمل. للقيام بدورهم طب
وبعد عــرض مشــروع هــذا القــرار التنظيمــي علــى انظــار هــذه اللجنــة، اوصــت اللجنــة علــى احــداث 

 فرقة المراقبين وتحديد مهامهم في مجال الشرطة االدارية التابعة للجماعة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 :   المناقشة

 
 :    المكي الداهيالسيد   -
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اسجل بارتياح واشد على ايدي الجهــة التــي وفــرت تلــك البقعــة  :السيد عبد الرزاق اشليح  -
 ، وبذلك الثمن الرمزي. االرضية

 
 
 
 

العادية    إن  الدورة  في  المجتمع  السراغنة،  قلعة  لمدينة  الجماعي    مايلشهر  الثانية  المجلس 
بتاريخ    2022 المنعقدة  النقطة  2022ماي    05،  دراسة  وبعد  قطعة  ب المتعلقة  ،  اقتناء  طلب 

النسخ   ومطابقة  االمضاءات  وتصحيح  المدينة  للحالة  فرعي  مكتب  احتضان  اجل  من  ارضية 
الثانية االدارية  بالملحقة  اللجوء    ، الصولها  وحيث    إلىوبعد  العلني،  عملية    أنالتصويت 

 على مايلي:   أسفرتالتصويت 
            

 23:   المصوتون بنعم   -               
 ال احد :   المصوتون بال   -  
 ال احد :    الممتنعون   -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ان التصويت :  بي
 

 23:  عدد االعضاء الحاضرين   -
 23:  عدد االصوات المعبر عنها  -
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 الممتنعون  الرافضون   الموافقون  

 
 
  

 
 ال احد

 
 

 ال احد

 
 

 يقرر مايلي : 
 

لمدينةجماعالمجلس  الصادق             السراغنة    ي  الحاضرين أعضاء    بإجماعقلعة  المجلس 
اقتناء قطعة ارضية من اجل احتضان مكتب فرعي للحالة المدينة  على    عملية التصويت ،   أثناء

اة  ــــــــــــلمسمبالمنطقة ا ،  ة الثانيةـــــــــــــــــ وتصحيح االمضاءات ومطابقة النسخ الصولها بالملحقة االداري 
 . قلعة السراغنة   2بتجزئة النور  22/48443" بتصميم التجزئة، ذات الرسم العقاري 8" تجهيز 

 
 

 :المجلستوقيع كاتب                            توقيع رئيس المجلس :   
   عبد الرحيم مؤدن         
 
 
 
 
 
 
 
المرفوعــة الــى صــاحب الجاللــة الملــك محمــد بعــد ذلــك اســتمع الحاضــرون الــى نــص البرقيــة  

 السادس نصره هللا وأيده وفيما يلي نص هذه البرقية .
موالي صاحب الجاللــة والمهابــة ، أميــر المــؤمنين جاللــة الملــك محمــد الســادس الســالم علــى 

 مقامكم العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته .
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اب العـــرش العلـــوي المجيـــد ، يتشـــرف بعـــد تقـــديم عبـــارات اإلخـــالص واالحتـــرام والتعلـــق بأهـــد
خــديم األعتــاب الشــريفة ، رئــيس المجلــس الجمــاعي لمدينــة قلعــة الســراغنة، بمناسبـــة انتهـــاء أشغـــال 

 يــــوم يــــومللمجلس الجماعي لمدينــة قلعــة الســراغنة، المنعقـــدة   2022ماي  لشهر    الثانيةالدورة العادية  
أصالة عن نفسه ونيابة عــن كافــة المستشــارين  ، 2022ماي    05، الموافق   1443شوال    04  الخميس

وسكان هذه المدينة الغيورة ، أن يرفــع بكــل إجــالل واحتــرام إلــى الجنــاب الشــريف   الجماعيبالمجلس  
 للسدة العالية باهلل ، أسمى آيات الطاعة والوالء ، وأزكى مشاعر الوفاء مشفوعة بخالص المحبة .

هـــده المناســـبة ، للتأكيـــد للمقـــام العـــالي بـــاهلل ، عـــن تجنـــدنا الـــدائم وراء جاللـــتكم  وإننـــا لنغتـــنم 
للسير وفق منهجكم القويم وحكمتكم الرشيدة ، للدفاع عن المكتسبات الوطنية والمساهمة فــي التنميــة 
 االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة لهــدا البلــد األمــين ، حتــى تتحقــق للشــعب المغربــي ، درجــة الرقــي

والســـؤدد ، التـــي ترضـــاها جاللـــتكم لـــه ، ويتبـــوأ وطننـــا العزيـــز المكانـــة الرفيعـــة والمرموقـــة بـــين األمـــم 
 المتقدمة .

حفظ هللا جاللتكم بعنايته الربانية ، وأمد في عمــركم وأبقــاكم ذخــرا عزيــزا ألبنــاء شــعبكم الــوفي 
ملكــي األميــر الجليــل ورمــزا لعــزة ورخــاء هــده األمــة ، وأقــر عيــنكم بــولي عهــدكم  صــاحب الســمو ال

موالي الحسن وشد عضــدكم بشــقيقكم المبجــل صــاحب الســمو الملكــي األميــر مــوالي الرشــيد، وأحــاط 
 بعنايته الربانية سائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة ، انه سميع مجيب.

 والسالم على مقامكم العالي باهلل ورحمة هللا تعالى وبركاته. 
 .  بعة مساءالراورفعت الجلسة على الساعة  

 
 : الجلسةتوقيع   كاتب                         توقيع رئيس المجلس :   

    عبد الرحيم مؤدن       
 

 

 

 

 


