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من رمضان  20في الصادر  1-15-85الشريف رقم  الظهيربناء على 

المتعلق  113-14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (  2015يوليوز  7)  1436

جلسته  عقد مجلس جماعة مكناس ،منه116بالجماعات والسيما المادة 

، 2015أكتوبر  07يوم األربعاء  ،العادية لشهر أكتوبر الدورة األولى من

صر البلدي حمرية، على الساعة العاشرة صباحا، بقاعة المؤتمرات بالق

رئيس مجلس جماعة مكناس وممثل السيد السيد د. عبد هللا بووانو  برئاسة

رؤساء األقسام  والسادةعامل عمالة مكناس السيد عمر الجزيري، 

 بالجماعة وهم السادة :والمصالح الداخلية 

 

 ة:  الكاتب العام للجماع    محمد السداسي   -      

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة محمد نجيب          :  -     

 لجماعة مكناس ادريس بدي          : عن الكتابة العامة -     

 رئيس قسم الموارد البشرية بالجماعة  نبيل بامحمد         : -     

 رئيس القسم الثقافي بالجماعة لعوني         : لخالد  -     

 رئيس مصلحة األرشيف :    عبد الكريم الفشان -    

 رئيسة مصلحة  العالقات الخارجية والتعاون بالجماعة  :    لطيفة الطايع        -  

 مدير حديقة الحيوانات بالجماعة :  محمد بن عكي       -    

 ن قسم التعمير بالجماعةععبد الكريم العلواني :  -    

 ن مصلحة الرسوم المتعلقة بالنقل بالجماعةع: رزقي محمد           -

 ن مصلحة تصحيح اإلمضاءات بالجماعةع: التجاني غزاف        -    

 لحسن البوش         : عن قسم الممتلكات والمنازعات -    

 : رئيس مصلحة الشرطة اإلدارية.عبد الحق موسماحي -    

 عبد اإلله مولوع     : مصلحة الملك العام -    

 

 حضور رؤساء المصالح الخارجية وهم السادة:و

 : عن  قسم الجماعات المحلية بالوالية     عبد الكريم البوعزاوي  -    

 كمار : عن المنطقة الحضرية لحمريةوعبد الرحمان أيت ون -    

 

 65العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس :  -

 65:          عدد األعضاء المزاولين مهامهم  -

 65:                    عدد األعضاء الحاضرين  -

 : وهم السادة

 

 الرئـــيس   ـــــو  : ووانــد هللا بـبــع -

 النائب األول للرئيس  ـــبــي  : ـالـــد طــيــرش -



 النائب الثاني للرئيس ــو : كـامــف عــــوســـي -

 النائب الثالث  للرئيس  ــــودي : ـلــيــد مـمـحـم -

 النائب الرابع  للرئيس  ــي : دالــشكـــال دـمـحـم -

 النائب الخامس للرئيس  ــــي : ودالــــبـد الــالـخـ -

 النائب السادس للرئيس  ــــة : ـوجــاء خـــمــــأس -

 النائب السابع  للرئيس سـمـيـرة الــــقـصيــور:  -

 ـــزوز :          النائب الثامن للرئيس لــيـلـــى مــعــــ -

 النائب التاسع للرئيس  الصمد اإلدريسـي : عبد  -

 ـــس :          النائب العاشر مـحــمــد الـــدكـــ -

 ـــي :              كاتب المجلسمـحــمـــد عــــكـــ -

 أمــــــال فـــريــقــــش :           نائبة كاتب المجلس  -

 مستشار  دوي :ـادريس صقلي ع -

 مستشار             مـحـمــد بــحـاميــدي  :     -

 مـحـمـد أشـــــكــــــود :                 مستشار -

 مستشار         عــزيـــز يــعقـــــوبي :  -

 إدريــــــــــس إاللــــة :                  مستشار -

 مستشار  الـعـلـمـــي :                 إدريـــــس  -

 مستشار         :  ويداـمهـل الـإسمـاعي -

 مستشار         ســن تـمـيـمــــــــي :حـ -

 مستشار ـــاللـــي  :                 مـحــمـد فـــ   -           

 مستشار         مـحـمـد الــمـشـــاطي :  -

 مستشار         رشــيـــد مــجــبــــار :  -

 مستشار         أحمـد بـن حـمــيــــدة :  -

 مستشار          عبد الرحمان أفــالك : -

 مستشار         : دبــــال ـــيــاعـــــإسم -

 مستشار         التـهــامــي بـــوخيمة :  -

 مستشارة          إدريـــس الـخروبــي :  -

 مستشار          مـحـمــد بــنــعـــــزو :  -

 مستشار           عبد العـاطي كـــواح :  -

 مستشار   عبد العزيز بلخيـري :  -

 مستشار   ـديــن عـامـر : نـور الـ -

 مستشار   مـحـمـد لـــحــلــــوح : -

 مستشار   عبد الـحـق بنســالــم :  -

 مستشار   عبد الـــمنعم الشهيبة : -

 مستشار   نــــزهــــة الــصـــح :  -

 مستشار لـومغــاري :                   العبـاس ا -

 ة مستشار          ــــال : ــــشـــس قـــإدريـــ -

 مستشار          ي :     ـنـيـه الــفــونـد اإللـبـع -

 مستشار          ــــــــي : ـــوحـــد بـفـــريـ -

 مستشار          ــراني : ي لمــلـوالي عــم -

 مستشار  ـي : ي العثمــانـبـنـد الـبـع -



 مستشار  ـــــدور :ــوكــن بـسـالـحـ -

 مستشار  ــيـــوي : ــاســاج ســحــال -

 مستشار  ـــــالل :ـن عـــد بــمـحـم -

 مستشار           أحــمــد مســغـــــاتــــي :  -

 مستشار           رشــيــد الـــغـــاشـــــي :  -

 مستشار   عـبــد هللا مــشــكـــــور :  -

 مستشار           الـمصـطفــــى سعـــدان : -

 مستشار   مـحـمــد أبـــو الــقــاسـم : -

 مستشار   ـيـنـة حــــــــــــداش : أمـــ -

 مستشار           ي قيطونـي : ـادية إدريسـن -

 مستشار   ــاهـــــــري : ـبـــــدر طــ -

 مستشار   مـحـمــد عــديــــوبــــاه : -

 مستشار   جـــــــواد مـــــهـــــــال : -

 مستشار   لحـســن خــــربـــــوش : -

 مستشار           : حـمـيـد لـــعـــويـســــي  -

 مستشار           خـــالـــد مـعــروفـــــي :     -

 مستشار           جـــــــواد الـــشـــامــي : -

 مستشار           جــــــواد حـــســـنــــي : -

 مستشار           نـــــــوال مـحــســـيـن :  -

 مستشار           المصطفـى المـريـزق : -

 مستشارــــائــــد :                  ــقـهـــشـــام ال -

 مستشارة          نـبــيــلـة بــنــعــمــــــر:   -

 

 0:  عدد األعضاء الغائبين بعذر*

 

 0:  عدد األعضاء الغائبين بدون عذر* 

 

 وقد تضمن جدول أعمال الدورة النقط التالية : 

 لس جماعة مكناس.الدراسة والموافقة على مشروع النظام الداخلي لمج  -1

 انتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم. – 2

والفائض  2016الدراسة والموافقة على مشروع ميزانية السنة المالية  – 3

 التقديري لها.

 .2015الدراسة والموافقة على تحويالت بميزانية السنة المالية  – 4

محلية " مكناس الدراسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية ال – 5

 «. MEKNES AMENAGEMENT» تهيئة "  –

 اث شركة التنمية المحلية " مكناسالدراسة والموافقة المبدئية على إحد – 6

 «. MEKNES PATRIMONE »تراث "  –



ة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس الدراس – 7

 MEKNES ANNIMATION ET» تنشيط وتظاهرات " 

EVENEMENT » 
في إطار المبادرة الوطنية للتنمية  الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة – 8

 –اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية  –البشرية بين كل من عمالة مكناس 

ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء واللجنة الجهوية للتنمية 

يتعلق بإحداث مركز البشرية وجماعة مكناس حول إنجاز مشروع 

 للمصاحبة وإعادة اإلدماج للسجناء السابقين على صعيد عمالة مكناس.

اللجنة  –الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  – 9

من جهة وجماعة مكناس والنيابة اإلقليمية  –اإلقليمية للتنمية البشرية 

للتنمية البشرية من جهة لوزارة الشباب والرياضة بمكناس وجمعية البرج 

أخرى إلنجاز مشروع يتعلق بإحداث ملعب متعدد الرياضات بسيدي 

 مسعود بجماعة مكناس.

اللجنة  –الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  – 10

من جهة وجماعة مكناس من جهة أخرى إلنجاز  –اإلقليمية للتنمية البشرية 

يز فضاءات للعب األطفال بالحدائق العمومية مشروع يتعلق بتهيئة وتجه

 بجماعة مكناس.

الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس والمكتب  – 11

الوطني للسكك الحديدية حول إنجاز منشأتين فنيتين قنطرتين للراجلين 

 تين بجماعة مكناس.ابمدينة مكناس بكل من حي عين الشبيك والبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ) كاتب المجلس ( السيد محمد عكي :

ن والمستشارات، الحضور الكريم، بعد والسيد الرئيس، السادة المستشار

يتبين أن النصاب مكتمل االطالع على الئحة توقيع السادة األعضاء 

 باستثناء عدم توقيع أحد المستشارين.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 اب القانوني النعقاد الدورة متوفر فقط.سألت هل النص

 

 ) كاتب المجلس ( السيد محمد عكي :

 السيد الرئيس، النصاب القانوني متوفر.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 بعد اكتمال النصاب القانوني نعلن عن افتتاح الدورة.

 كلمة السيد الرئيس:

السالم على موالنا رسول هللا وعلى آله بسم هللا الرحمان الرحيم، والصالة و

تأخر الذي وصل إلى نصف ساعة، وسنحرص في الوصحبه، نعتذر عن 

الجلسات المقبلة أن يحترم الموعد المحدد في الدعوة مع هامش تأخر ال 

 يتجاوز ربع ساعة.

وقبل أن نشرع في دراسة جدول أعمال هذه الدورة، أطلب منكم أن نقرأ 

شهداء المغاربة الذين توفوا أثناء أداء مناسك الحج الالفاتحة على أرواح 

، 27والذين بلغ عددهم كما ورد ذلك في بالغ وزارة الشؤون الخارجية 

كل الشهداء المغاربة أو العرب أو  أرواح علىالفاتحة وطبعا نحن سنقرأ 

 المسلمين الذين استشهدوا في تلك البقاع المقدسة.

 ) قراءة الفاتحة (

ن، السيدات والسادة والسلطة، السيدات والسادة المستشارالسيد ممثل 

السيدات والسادة رجال رؤساء األقسام والمصالح الداخلية والخارجية، 

 اإلعالم، السادة الحضور الكرام، السالم عليكم ورحمة هللا.

بالجماعات نعلن افتتاح هذه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق 

النصاب القانوني، وقبل الشروع في دراسة ومناقشة  الجلسة بعد اكتمال

جميع السيدات  نيابة عنجدول أعمال هذه الدورة أغتنم هذه المناسبة ألتقدم 

والسادة المستشارين  إلى كل سكان هذه المدينة الفاضلة، التي وضعت ثقتها 

 فينا لخدمتها واالستجابة لمتطلباتها الكثيرة والمتنوعة، وسنعمل يدا في يد

 جميعا على تحقيقها.

الحضور الكريم، كما ينص على ذلك القانون الجديد  ،ها السيدات والسادةتأي

منه، الذي يلزم الرئيس عند بداية كل دورة أن يقدم  106وخاصة الفصل 

تقريرا إخباريا عن األعمال التي قام بها في إطار الصالحيات المخولة له، 

رئيس لهذا المجلس كولم يمر على انتخابنا ولو أننا في بداية الوالية الحالية 

 الموقر سوى حوالي شهر.

استسمح السادة األعضاء ألخبركم بأنه يتم توزيع محافظ على السادة 

المستشارين وهي تضم وثائق ومستندات تهم هذا المجلس، وأطلب من 



اإلدارة أن تبدأ التوزيع باإلخوان الذين ليسوا في التسيير وندع األغلبية إلى 

 اآلخر.

  السيدات والسادة المستشارون، أذكركم بأن أنشطتنا كانت كثيرة ومتنوعة

، انصبت في مجملها على التعرف على رؤساء األقسام والمصالح اإلدارية

واألعوان داخل  إضافة إلى كافة الفصائل النقابية الممثلة للموظفين

لقاءات مع الجماعة، لمعرفة مطالبها وهمومها وحاجياتها، وكذلك عقدنا 

رؤساء المصالح الخارجية، وعلى رأسها الوكالة الحضرية ومحافظي 

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بكل من منطقة حمرية واإلسماعيلية، 

ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما عقدنا 

نظافة، وتدارسنا جلسة عمل مع مديري شركات التدبير المفوض لقطاع ال

معهم مختلف التدابير الخاصة بالنظافة أيام عيد األضحى التي مرت في 

أجواء حسنة، كما كانت لنا جلسة عمل مع السيد المدير المؤسس لشركة " 

سيتي باص " تناولنا فيها دراسة مستجدات الدخول المدرسي والجامعي، 

ا في هذا الصدد سمة الغالبة فيه هي االكتظاظ، واتخذنالوالذي كانت 

 عدد من المقرات مجموعة من اإلجراءات وعلى رأسها وضع الجماعة

تسجيل التالميذ ، ليتمكن مستخدمو هذه الشركة من رهن إشارة الشركة 

هذه اإلشكالية تم حلها حاليا وبقيت ان والطلبة في أحسن الظروف، وأظن 

الى، كما كانت لنا أخرى اتفقنا أن نتدارسها مستقبال إن شاء هللا تع إشكاالت

ة والجمعوية والرياضية وعلى رأسها نيهيئات المدالقاءات مع عدد من ل

فرع  –بعض الجمعيات التابعة للنادي المكناسي بفروعه ) فرع كرة القدم 

 وفرع السباحة إلخ ...(. –وفرع الكرة الحديدية  –كرة الطائرة 

اءات أخرى على وبهذه المناسبة نخبر السادة األعضاء بأننا سنعقد لق

استدعاء كل المصالح الخارجية تحت إشراف السيد الوالي أو العامل، إللقاء 

عروض أمام مجلسكم الموقر لمعرفة البرامج الخاصة بالقطاعات التي 

لنوحد جهودنا في سبيل وضع برنامج الجماعة أو يمثلونها بتراب الجماعة، 

فوتني هذه الفرصة كذلك ما كان يسمى مخطط تنمية الجماعة، وال أريد أن ت

وباألخص الوكالة المستقلة لتوزيع  ةالخارجيألشكر وأنوه بكل المصالح 

الماء والكهرباء والوقاية المدنية والسلطة المحلية والمصالح الجماعية على 

ناجح والفعال على إثر األمطار الموسمية الغزيرة، والتي رغم تدخلهم ال

نها مرت بسالم، وبهذا الخصوص بعض الخسائر الطفيفة هنا وهناك فإ

سنبرمج عرضا حول واقع وآفاق هذا القطاع بالمدينة، ورغم الجهود 

الكبيرة التي قدمتها كافة القطاعات المعنية فالزالت آثار هذه األمطار 

في ظرف زمني لم يتجاوز  رمليمت 57حجمها قارب  ظاهرة، ألنالغزيرة 

ار بارزة في بعض األحياء الساعتين. ولهذا الزالت مخلفات هذه األمط

ونحن نعمل على معالجتها بالوسائل المتوفرة لدى الجماعة والوكالة، إلى 

حدود هذه الساعات وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه األمطار مرت بسالم 

على مدينتنا القديمة وبناياتها التي صمدت ولكن إلى متى ستصمد، أيضا 

به بما في ذلك السلطات المحلية  فالبد لمجلسنا ولكافة الفرق المتواجدة

والمركزية أن تمد يد المساعدة والدعم للتدخل في هذا القطاع والذي تفوق 

والمصالح الخارجية، وبالنسبة إمكانيات التدخل فيه، كل إمكانيات الجماعة 

لنا كنا يقظين في هذه الظروف وحاولنا أن نوجه جهودنا في اتجاه حركة 



سة في هذه الظروف وأيضا كانت أعيننا ترصد السير والجوالن لتكون سل

وخاصة الدور اآليلة للسقوط وخاصة أن عددها يفوق وضع المدينة القديمة 

المصالح المختصة، وتجدر  ذي أعدتهكما هو محدد في اإلحصاء ال ةالمائ

الجماعة د حالتين في هذه المرحلة، ومصالح نتم الوقوف عاإلشارة إلى أنه 

 عن كتب. يقظة وتتابع األمور

باختصار شديد بعض األنشطة التي قمنا بها خالل هذه  هأيها السادة هذ

الفترة إضافة إلى اجتماعات مكتب المجلس والذي عقد خمسة لقاءات 

األعمال الذي بين أيديكم ويتضمن وثائق مهمة ومن ضمنها أفرزت جدول 

 أن أذكر بأن مكتب خلي للمجلس، وهنا اسمحوا ليمشروع النظام الدا

المجلس اتخذ العشرات من القرارات ال يسمح الوقت لتالوتها وستصلكم إن 

شئتم، حول أهم ما قام به المكتب خالل هذه الفترة انسجاما مع القانون 

منه الذي ينص على ضرورة تقديم الرئيس  106التنظيمي وخاصة الفصل 

أثقل التي قام بها المكتب بصفة عامة، وال أريد أن لتقرير حول األعمال 

اجتماعات تناول فيها  5عليكم وسأخبركم باختصار بأن مكتب المجلس عقد 

 :ما يلي

اإلبقاء على األقسام  المكتب قررفيما يتعلق بهيكلة المصالح واألقسام أوال  

العشرة مع تعديالت على المصالح إلى حين إنجاز نوع من االفتحاص 

، كما 2016ن فاتح يناير المالي واإلداري وسيعمل بالمنظار الجديد بداية م

ناقش المكتب النظام الداخلي في ثالثة لقاءات وأفرزت لجنة لذلك برئاسة 

األخ رشيد طالبي وطلب منه المكتب أن يفتح قنوات التواصل مع اإلخوان 

غير الموجودين معنا في هذا التسيير من أجل إغناء مسودة النظام الداخلي 

لية، والتي أدخلنا عليها في المكتب نا مسودة من وزارة الداخدقبل أن تر

تعديالت مهمة، والمشروع اآلن هو بين أيديكم ومازال قيد الدراسة 

والمناقشة إلضافة ما يمكن إضافته، النقطة الرابعة التي توقف عندها 

المكتب هي الميزانية وهي جاهزة، ولكن احتراما للنظام الداخلي وبعدما 

هذه الميزانية التي  درسناللجنة، س تعيين على توالتصويتصادقون عليه 

ناقشناها مرتين بمكتب المجلس ومن طرف لجنة ترأسها األخ يوسف 

بعد  عكامو إلدخال التعديالت عليها وسنضعها رهن إشارة لجنة المالية

بدأ االشتغال، كذلك كان من أعمال هذا المكتب اختيار رئيسها ونائبه، لكي ت

 1477أخفيكم أن الجماعة تتوفر على  تتبع عدد من صفقات الجماعة، وال

مصلحة، وقمنا بزيارة لعدد من  40أقسام في  10موزعون على  اموظف

مرافق هذه الجماعة، ووقفنا على الوضعية وتبين أنها وضعية ال تفرح أحدا 

سواء المواطنين أو المستشارين أو الموظفين، حيث الحظنا أن الكراسي 

 ق الصحية غير موجودة.افمهترئة والمر مهترئة والمكاتب

من بين القرارات التي اتخذها المكتب هو إلغاء جميع التعيينات التي 

غشت إلى حدود انتخاب الرئيس  22تزامنت مع الحملة االنتخابية، من 

الجديد، بل هناك مذكرات صدرت بعد انتخاب الرئيس الجديد، ولذلك قرر 

جدوى منها وال نرى  ا ال نرىنالمكتب إلغاء كافة هذه التعيينات، ألن

ضرورة قانونية تستوجبها أيضا وقف أعضاء المكتب على الصفقات ومن 

بينها الصفقة الكبرى التي أعدها المجلس السابق وبدأ في االشتغال عليها 

ودخل في صفقة مع مكتب الدراسات، وهذا األخير أنجز ما  2013منذ 



أساسا، وأنا ة أنجزه وهناك مالحظات على هذه الصفقة من طرف اإلدار

كرئيس وكمكتب لم نتخذ موقفا بعد حول هاته الصفقات، ولكن أنا أتكلم 

معكم هنا بكل وضوح هناك مالحظات على هذه الصفقات ونحن بصدد 

 18الصفقة ب  يهتحديد كيفية التعامل معها، فمكتب الدراسات رست عل

ونحن لم أن المشروع كبير وهام للمدينة،  ربمامليون الدرهم، وهذا يعني 

نأت إليقاف الصفقات ولكن ال يمكننا أن ندع األمور تستمر وفيها إشكاالت 

 قانونية، أثارها اإلخوان الموظفون الذين سهروا على تتبع هذه الصفقة.

إخواني المستشارين هذه بعض القرارات التي اتخذناها وبعض األمور التي 

 :قمنا بها ونحن نشتغل عليها وأنهي كالمي بمالحظتين 

نشتغل بمنهجية جديدة قوامها التعاون سواء سالمالحظة األولى : وهو أننا 

داخل األغلبية أو داخل المجلس ككل أو داخل المكتب أو في عالقة المكتب 

وهذا عنواننا التعاون القة المكتب مع باقي المستشارين، مع الرئيس، وفي ع

لية ومع المجلس مع السلطة المح عالقة ينطبق كذلك علىالتعاون 

المواطنين ومع المصالح الخارجية وأيضا مع الموظفين، وصلتني عدة 

تنقيل فالن أو مس واتصاالت تقول لنا إياكم واالنتقام من الموظفين، وإياكم 

التقيت بنقابات الموظفين والتزمت فالن، أخبر السادة األعضاء أنني 

المدينة شخصيا معهم بأن نتعاون على الصالح العام وعلى خدمة هذه 

وتقدمها وازدهارها وتنميتها، وكان كالمي واضحا مع الموظفين وقلت لهم 

بأنكم موظفون بجماعة مكناس، همكم وهدفكم وأولوياتكم هو رفع منسوب 

تنمية هذه المدينة وليس منسوب أي حزب بما في ذلك الحزب الذي انتمي 

ننتقم من أحد  الوقوف بحزم عند األمور، ولن في إليه، ولذلك نحن لن نتردد

ولن نحول أو ننقل أي أحد في أي مكان إال من أجل مصلحة المدينة هذا 

 العنوان األول الذي ألححنا عليه.

العنوان الثاني، وهذا األمر أقوله اآلن نحن اليوم نسير هذه المدينة ولنا يقين 

بأن التحديات واإلكراهات واألولويات كبيرة والبد من مجهود كبير لكي 

 دينة مكناس، وهذا يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه.تنهض م

رئيس المجلس والمكتب عاتق  والمسؤولية الكبيرة واألولى ملقاة على

 وأيضا الجميع مطالب ببذل الجهد سواء داخل المجلس أو خارجه.

قلت لهم،  بأنني اليوم التقيت ببعض الفعاليات االقتصادية، وهنا أقول لكم

أمس الحاجة إليكم وإلى كل الطاقات المكناسية، سواء  هاته المدينة هي في

في الخارج أو بالداخل سواء في الرياضة في الفن في الثقافة في االقتصاد 

في االستثمار المدينة في حاجة إلينا جميعا، ولكن البد من توفير الجو لكي 

نشتغل جميعا، ونحن كرئيس وكمكتب عملنا على تهيئ أرضية للنظام 

، نحن منفتحون على كل هي عنوان للتعاون كما ينبغي أن يكونالداخلي و

المالحظات حول هذا النظام حتى يكون في المستوى، وبالتالي يراعي 

المصلحة العامة، ويستحضر مساهمة الجميع كل من موقعه شكرا لكم، هذه 

من القانون التنظيمي، مرة أخرى  106باختصار كلمة الرئاسة طبقا للمادة 

 االرتباك الحاصل في توزيع المحافظ. أعتذر على

السيدات والسادة المستشارون المكتب قرر أن يضع بين أيديكم محفظة 

تتضمن العشرات من الوثائق الهامة سواء القانونية أو التنظيمية أو التدبيرية 

بما فيها القرار الجبائي والقرار التنظيمي " ضابطة البناء " وغيرها من 



عة وضعية الجماعة، سواء لجماعة ليتمكن الجميع من متابالوثائق التي تهم ا

 ن الجدد أو القدامى.المستشارو

السيدات والسادة المستشارون قبل أن نشرع في أشغالنا أذكركم بالنقط 

 نقطة. 11المدرجة في جدول األعمال المرسل إليكم ويتضمن 

ونوابهم ، ثم انتخاب اللجان ورؤساءها  أولها تهم النظام الداخلي للمجلس 

هم بعض التحويالت في الميزانية ، ونقطة ت 2016سنة  ميزانيةدراسة و

الحالية ، كما يتضمن  جدول األعمال نقط أخرى  سبق للمجلس أن تدارسها 

وقرر تأجيل البث فيها إلى حين استكمال المعطيات حولها وهي واردة من 

في إطار المبادرة نقط مستعجلة تهم اتفاقيات  4سلطة الوصاية ، إضافة إلى 

إذا سمحتم قبل أن نشرع في العمل وطبقا للقانون  . نية للتنمية البشريةالوط

ساعات للنقطة  04عليكم أن نحدد جدولة زمنية لهذه الجلسة وهي ،  حأقتر

بعد  نستأنفهااألولى ، وساعة واحدة للنقطة الثانية ونختم هذه الجلسة لكي 

أردتم ولم يكن هناك أي مشكل لدى أي عقد لجنة المالية الجتماعها وإذا 

مستشار أو فريق ، بالنسبة للنقط الواردة من السلطة والمتعلقة بشركات 

سبق للجهة أن وافقت عليها التنمية التي سبق للمجلس أن ناقشها ، وهي 

والجماعات األخرى المعنية وافقت عليها ، بينما مجلسنا لم يتخذ موقفا 

رضها مجددا عليكم بعد ما غيرنا العنوان الخاص نهائيا منها، ونحن اآلن نع

بالشكل التالي : الموافقة المبدئية على إحداث شركات التنمية  هاحيث طرحنا

يمكننا ان نضمن مواقفنا في الهياكل الخاصة بهذه الشركات  ونحن بعد ذلك 

إشكاالت هذه  ، من مساهمة مالية ومجلس إداري: صحيح أن هناك

، ولعلمكم أن هذا النوع من التدبير ليس جديدا بل الشركات ويمكن حلها

. والقانون التنظيمي الحالي  2002نص  عليها الميثاق الجماعي السابق منذ 

يشير إلى إحداث وكالة . ولهذا فشركات التنمية المحلية بعد إحداثها ستتحدد 

التمثيلية فيها حسب حجم المساهمة. وبعد اإلحداث ستعرض علينا التفاصيل 

     خاصة بالتسيير سيتم الفصل فيها مستقبال.  ال

بالنسبة لباقي النقط التي أرسلت لكم هي األخرى وصلتنا على وجه 

االستعجال من طرف السلطة وبلغناها لكم وتهم باتفاقيات تتعلق بالمبادرة 

ندرس هذه النقط الواردة من  مانعوإذا لم يكن لديكم  البشرية.الوطنية للتنمية 

والثانية ، ثم  أولىبقي على الجلسة مفتوحة نتدارس فيها النقطة السلطة ون

يخص  بعد اشتغال اللجنة المالية نجتمع مرة أخرى ، هذا مقترحي فيما

  أشغال هذه الجلسة ، وإذا كان هناك نقاش حول هذا األمر فمرحبا . 

  القانون . والكلمة للدكتور ادريس قشال .نفتح الئحة التدخالت وفق 

 

 ظام:نقط ن

 

 ) مستشار( السيد د. ادريس قشال  :

السالم عليكم ، السيد الرئيس ، السيد ممثل السلطة ، إخواني المستشارين 

والمستشارات السادة الحضور الكرام، نشكر السيد الرئيس على كلمته 

، والكل هنا الحترام  القانون ونحن معه فيما يخص احترام ةالمستفيض

اد الدستوري مع ما يريده المواطن المكناسي ، القانون ونحن كفريق االتح

وفي الدورة السابقة صوتنا أخالقيا على السيد الرئيس احتراما للساكنة 



رغم تصويتنا عليكم  ، ونحن كفريقالمكناسية التي أعطتكم األغلبية المطلقة

كرئيس سنكون في المعارضة وهذا سنعبر عنه في مراسلة إدارية ، 

، ونحن معكم فيما يتعلق باحترام القانون ، وسنعمل  وستكون مواقفنا بناءة

 على حماية المجلس من االنزالقات القانونية . 

م القانون ر، وسنحتمعارضة بناءةد لكم أننا سنكون كالسيد الرئيس نحن نؤ

وسنحمي مصالح المواطنين وسنعمل على ازدهار مدينتنا، السيد الرئيس 

رات ال تحترم القانون قد تفوت على أنتم تعلمون انه في حالة اتخاذ قرا

الجماعة فرصا كثيرة ، وقد تحرمها من استثمارات مهمة . ولهذا ينبغي ان 

 نحرص جميعا على احترام القانون . 

السيد الرئيس بالنسبة للرسالة التي وجهتموها لنا نجد أنها تتضمن جدولين 

الثاني نقط و 07، األول يتضمن  2015لألعمال خاصين بدورة أكتوبر 

نقطة، فعال أن هناك نقطا أدرجتموها على شكل استدراك  11يتضمن 

واألول توصلنا به في اآلجال القانونية المنصوص عليها في القانون 

منه، أما االستدراك فكان من الواجب إرساله  35التنظيمي وال سيما الفصل 

توجيه ، حيث ينبغي وفي األجل القانوني وطبق القانون في الجدول األول 

استدعاء إلى المستشارين يحدد تاريخ ومكان انعقاد الدورة داخل أجل عشرة 

أيام بواسطة إشعار مضمون، كما ينبغي أن يكون هذا اإلشعار مرفقا 

، وهذه األمور لم ، لكل جلسة من الجلساتولة الزمنيةداألعمال والجبجدول 

 لمرسل إلينا.االجدول يتم التقيد بها في االستدعاء و

ولهذا ينبغي إرساله لنا ول األعمال األول ال وجود للجدولة الزمنية فيه، فجد

أيام، وجدول األعمال الثاني يتضمن نقطا لم ترسل لنا في ظرف  10في 

العشرة أيام المنصوص عليها في القانون، ولهذا أنا أطعن في شرعية هذا 

 الجدول، هذا من جهة.

لقانون، البد من استحضار من جهة ثانية إذا كنا نحرص على احترام ا

تجتمع كل لجنة :» من القانون التنظيمي التي تنص على ما يلي  28المادة 

دائمة بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو ثلث أعضائها لدراسة 

القضايا المعروضة عليها، تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس 

تها مع مراعاة مقتضيات لزوما على اللجان الدائمة، المتخصصة لدراس

 .«... 37و 36المادتين 

وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لمسألة عرضت عليها، يحق للمجلس أن 

 يتخذ مقررا بدون مناقشته للتداول أو عدم التداول في النقطة.

جدول األعمال البد من عرض  ةن، إذا أردنا شرع78بالنسبة لي المادة 

اء نقطتين، وهما الدراسة والموافقة على باستثنجميع النقط على اللجان 

مشروع النظام الداخلي للمجلس، وانتخاب رؤساء اللجان وهذا األمر ينص 

القانون على طريقة انتخابهم، ومن هنا أعتبر جدول األعمال غير قانوني 

من القانون التنظيمي،  28و 35من جميع النواحي اعتمادا على المادة 

 الالئحة الثانية. واحتفظ بحقي في الكالم في

 

 ) رئيس المجلس ( د. عبد هللا بووانو :السيد 

 شكرا السيد المستشار والكلمة للسيد المستشار العباس الومغاري.

 



 ) مستشار ( نقطة نظام السيد العباس الومغاري :

المرسلين، السيد بسم هللا الرحمان الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

المستشارين الحضور الكريم، أنا بدوري سأغني الرئيس المحترم إخواني 

 هذا النقاش الذي سيكون بدون شكر مفيدا للجميع إن شاء هللا تعالى.

ألنكم كما ورد في تدخل السيد المستشار قبلي، أقول لكم بأنكم محظوظون 

، وسيساهم ستجدون في هذا المجلس فريقا آخر سينبهكم للجوانب القانونية

ما جاء في تدخلكم وبناء على معرفتي الخاصة بكم في أشغال المجلس، وك

فأنتم تحرصون دائما على احترام القانون، ولهذا أعقب على ما قلتموه 

بخصوص الهيكلة اإلدارية التي قلتم بصددها بأنكم ستحافظون عليها كما 

هي عليه إلى حين القيام بافتحاص مالي وإداري لها من طرف جهاز 

ر وزير الداخلية حول صيغ التنظيم اإلداري خارجي وإلى حين صدور قرا

للجماعات، وبذلك أقول لكم بأن االختصاص يعود للمجلس في المصادقة 

على الهيكلة اإلدارية، واتفق معكم فيما يخص توزيع المهام الذي هو من 

 اختصاص الرئيس، أما فيما يتعلق بالمصادقة على الهيكلة فهو أصبح

منكم أن تقدموا للمجلس الهيكلة الجديدة منوطا بالمجلس، ولهذا ألتمس 

كالم الللمصالح في أقرب وقت، مع العلم أن الوضع الحالي أصبح يقتضي 

عن مديرية أو مديرية عامة للمصالح وعن مدير أو مدير عام للمصالح 

التنظيم  بإخراج اإلسراععوض الكاتب العام للجماعة، ومجددا أطلب منكم 

ماعة ليتخذ المجلس القرار المناسب فيه، وبعثه العام للهياكل اإلدارية للج

التأشير عليه، ليتمكن رؤساء األقسام والمصالح من  للسلطة المحلية قصد

 االستفادة من التعويضات الممنوحة لنظرائهم في إدارات أخرى.

بجدول األعمال المعروض علينا اليوم، عندي من ناحية أخرى، فيما يتعلق 

، أولها هو أنه اليوم لم يعد هناك مجال عدد من المالحظات بخصوصه

للحديث عن جدول أعمال إضافي، وهذا ممنوع في القانون إضافة إلى أننا 

توصلنا بها البارحة أي يوم واحد قبل انعقاد الدورة، وليتضح بأنها غير 

قانونية، ومسطرة إعداد جدول األعمال واضحة، وجدول األعمال األول 

نيا، ألننا توصلنا به في األجل القانوني، كما أن المرسل إلينا نعتبره قانو

يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة،  20المسطرة تقتضي أن يبعث للسيد العامل 

 20والحال أن المدة الفاصلة بين انتخاب الرئيس وانعقاد الدورة تقل عن 

يوما، ولهذا فيما يخصني كمستشار ليس عندي مشكل بينما جدول األعمال 

لطة يطرح مشكال ألنه لم يحترم المسطرة القانونية، وهذا األمر المرسل للس

خارج عن إرادة الجميع ألن أجندة االنتخابات لم يحددها رئيس الجماعة، 

ولكن حددتها وزارة الداخلية وبذلك ستقبل مصالحها جدول األعمال 

 المرسل إليها استثناء.

للعامل إلدراج نقط السيد الرئيس ما يهمني هو أجل ثمانية أيام المخصصة 

في جدول األعمال أو تعديله أو رفضه، وأظن أن هذه النقط االستدراكية 

كان من الالزم إدراجها في إطار اآلجال المنصوص عليها في القانون، 

لينا بأننا نقول بأن النقط االستدراكية غير وهنا أريد منكم أن تسجلوا ع

 بأنها مخالفة للقانون.حن نقول قانونية، ونحن لن نكلف أنفسنا بمناقشتها، ون

خاصة بالنقط االستدراكية. أما فيما يخص  السيد الرئيس هذه مالحظات

جدول األعمال تكلمتم عن دراسة نقطتين في هذه الجلسة وهما النقطة 



المتعلقة بدراسة النظام الداخلي للمجلس، والنقطة الثانية تتعلق بانتخاب 

ون هذه العملية من الناحية القانونية، رؤساء اللجان، وال أعرف كيف ستدبر

وبالنسبة لي هذا األمر غير مقبول قانونيا، ألن النظام الداخلي ال يصبح 

ساري المفعول إال بعد مصادقة العمالة عليه واألجل المحدد لذلك ثمانية 

أيام. وهناك حل لهذه القضية، وكنت أتمنى لو تم التعامل مع هذه األمور 

 ا في غنى عن كل الكالم الذي قيل.نكبمقاربة تشاركية ل

رنا إلى العمل بهذا الشكل حتى نبين للجميع ما رالسيد الرئيس، نحن اضط

 هو قانوني وشكرا لكم السيد الرئيس.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

شكرا لألخوين الكريمين على تدخالتهما، أظن أن التواصل ضروري ألنه 

ل للتفاهم وللعمل، وأنا جد سعيد ألنكم راسلتمونا سيفسح لنا المجا

كما أنني سعيد عندما تكلمتم عن كونكم  منسقهوأخبرتمونا باسم فريق وباسم 

ذهب، وسعيد كذلك للعمل بالمقاربة ال معارضة بناءة ونسجل هذا األمر بماء

التشاركية التي ينبغي أن تظهر في النظام الداخلي، نأتي اآلن إلى الجوانب 

 تمت عملية االنتخاب 2015شتنبر  04قانونية، وحتى ال أطيل عليكم يوم ال

، تمت عملية تسليم وتسلم السلط، ومن الناحية 2015شتنبر  25يوم 

القانونية لم يتم تحديد تاريخ بداية مهام الرئيس، وهنا أثير حادثة واحدة، 

لي حيث رفضت إمضاء أية وثيقة قبل تسلم السلط وهذا من حقي، ويضمنه 

فنحن نحاسب على ما بعد مرحلة القانون، وإذا كان هناك مجال للمحاسبة 

اجتمعنا كمكتب بعد ثالثة أيام من تاريخ تسلم  هنا أننا وأشيرتسلم السلطة، 

السلط، وقررنا عقد الدورة في تاريخ اليوم، وبالنسبة لي الحرج الذي طرح 

ا بالنسبة للسلطة هو احترام اآلجال الخاصة باستدعاء أعضاء المجلس، أم

 04وباعتبارها مساهمة في هذا الوضع حيث هي من قررت تاريخ 

كموعد تسليم السلط،  2015شتنبر  25وهي من حددت تاريخ  2015شتنبر

وبذلك فإن اإلكراه الزمني كان حاضرا في مسطرة إعداد جدول األعمال، 

ينبغي وهي تتفهم هذه اإلكراهات وقد طلبنا منها تزويدنا بالنقط التي 

إضافتها بجدول األعمال، واقترحت علينا النقط الثالثة الخاصة بإحداث 

هذا  .شركات التنمية المحلية، وتمت إضافتها وأرسلنا جدول األعمال لكم

األخير كان ينبغي أن يتضمن مذكرة واحدة تتعلق بالنظام الداخلي، وحددنا 

ل بممثلي لجنة لمدارسته وكلفت شخصيا النائب األول ليربط االتصا

األحزاب المشاركة في هذا المجلس وباألخص السادة وكالء اللوائح، وربما 

وقع خلل في التوقيت بحيث جاء اإلخوان ولم يجدوا السيد رشيد طالبي، 

ومع ذلك نقر بأننا نعمل بالمقاربة التشاركية، والنظام الداخلي اشتغلنا عليه 

بمسودة من وزارة  كمكتب وكإدارة جماعية، بعد ذلك بأسبوع توصلنا

الداخلية وتبين لنا بأنها كانت مهمة ومتقدمة واعتمدنا عليها وتبنيناها، في 

حين أننا لم نتوصل بأية مالحظات من قبل الفرق األخرى الممثلة في 

 المجلس.

القانوني فيما يتعلق بالنقط االستدراكية، نعتبر بأن جدول نرجع للجانب 

من لسبعة نقط فهو قانوني، وأنا فقط األعمال الذي أرسل إليكم والمتض

استشرت معكم فيما يخص النقط التي تم تدارسها في المجلس السابق، 



واإلخوان يقولون بأنه ينبغي تطبيق القانون، وأنا مع ذلك. ولهذا سندرجها 

وطبقا للقانون التنظيمي  ،في مهام اللجان بعد انتخابها، انتهى الموضوع

ئيس وبتعاون مع المكتب، يعد مشروع النظام تنص على أن الر 32المادة ف

هذا األمر إذ أدرجنا ونحن قمنا باخلي، ويعرضه في أول دورة للمجلس، الد

جدول األعمال الحالي قانوني، وبالنسبة للجدولة نقطة النظام الداخلي و

نعمل بها ألننا أدرجناها ضمن مشروع النظام ان  الزمنية لم يكن ممكنا

رسه اليوم، ونحن اقترحنا فيه أن تبدأ أشغال الدورات الداخلي الذي سنتدا

من العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، بحيث سيكون الحيز الزمني 

ساعات، مع إضافة الزمن الخاص بالتوقيعات المؤقتة، ولهذا  06لكل جلسة 

ال مجال لتحديد الجدولة الزمنية للجلسات، وما دمنا لم نناقش بعد النظام 

ي، ولهذا لم نحدد سلفا جلسات الدورة والجدولة الزمنية، وفي بداية الداخل

 كالمي اقترحت عليكم صيغة العمل وفق الظروف التي نحن فيها اآلن.

 14قانوني ويحترم القانون التنظيمي  رة أخرى، أقول بأن جدول األعمال م

دراك مصطلح االستل وبالنسبة ، فيما يتعلق بالنقط االستدراكية األربعة113-

هل هو قانوني أم ال، فالقانون التنظيمي يتكلم على الدورة العادية والدورة 

تتحدث عن النقط اإلضافية التي تقترحها السلطة  37االستثنائية، لكن المادة 

وحدد لها آجاال، صحيح أن اآلجال لم يحترم ألننا أمام وضعية استثنائية 

طة أيضا لم تحترم اآلجال حترم هذه اآلجال والسلنلم جعلت أننا كجماعة 

لالكراهات السابق ذكرها، وبالنسبة للنقط اإلضافية أجلها هو ثالثة أيام 

ساعة وكتبنا فيها بأنها  48أيام، والجماعة أبلغتها لكم في  10وليس 

تقبلوا فليس لدينا أي مانع، لم مستعجلة، وإذا قبلتم بمناقشتها فال بأس وإذا 

وم واحد مع العلم أن هذه الدورة ظروفها وبذلك فإن الخالف بيننا هو ي

 استثنائية.

أما فيما يتعلق بمدى قانونية النقطة الثانية، علما أنني لم أرد الخوض في 

السيد العباس  إلىالتفاصيل القانونية ألن فيها الكثير مما يقال، وأتوجه 

يتحدث عن إحداث  25مادة الالقانون التنظيمي في  وأقول بأن ،الومغاري

تين وهما : اللجنة المكلفة بالمالية والميزانية والبرمجة، واللجنة المكلفة لجن

بالمرافق العمومية، وهاتين اللجنتين ال تحتاجان إلى مصادقة السلطة على 

لنقطة الثانية للمناقشة، حيث اقترحت أن اإحداثهما، ومن هنا جاء عرض 

نائبه، وإن اتفقنا نمر النتخاب رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة و

على انتخاب رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية فال بأس، وإذا اتفقتم 

ها فال مانع لدي ريثما نتوافق على اللجنة المخصصة لفريق ئعلى إرجا

المعارضة، هذا باختصار كل ما يمكن قوله عن مدى قانونية مناقشة النقطة 

فيما يخص إحداث اللجنتين  الثانية وبكل وضوح لن انتظر قرار السلطة

ا، ألن القانون التنظيمي يعلو على النظام الداخلي، ألن مالسالف ذكره

البرلمان من أقره، وبذلك أؤكد مرة أخرى على أن النقطة الثانية قانونية، 

وسنعمل وأيضا باقي النقط قانونية، وأنا احترم خبرة اإلخوان وتجربتهم، 

ضها على اللجان إلى ما بعد انتخاب هذه دع النقط التي تتطلب عرنعلى أن 

اللجان وسنعمل فقط على طرح النقطة األولى والنقطة الثانية بمقتضى 

فهي أيضا قانونية ولن أنتظر من أحد أن يقول لي غير ذلك،  25المادة 

السادة األعضاء، بما أننا بصدد أول دورة لهذا المجلس، وبما أن المجالس 



نعقد في نفس الفترة، فإنها موضوعة أمام هذه كلها على الصعيد الوطني ت

االكراهات، وإذا أردتم أن تكون جماعة مكناس تشكل استثناء من أصل 

مجلس عمالة وإقليما،  81جهة ومن أصل  12ل صجماعة، ومن أ 1503

 فال مانع لدي.

السادة األعضاء نفتح الئحة ثانية وقبل ذلك أعطي الكلمة للسيد المستشار 

 بدر طاهري.

 

  ) مستشار (  السيد بدر طاهري :

السيد الرئيس في البداية أهنئكم على التقرير الذي أخبرتم فيه المجلس بما 

ألنكم من خالل تدخلكم الذي قمتم به خالل مدة شهر، ونحن نفتخر بذلك 

السابق قارب نصف ساعة، ذكرتمونا بما قمتم به من عمل بخالف المجلس 

قام به  ما ىعل ليطلعنادقائق  10لكلمة لمدة الذي كان فيه الرئيس يتناول ا

 خالل سنة كاملة.

كذلك هنيئا لكم بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتموها في جميع القرارات 

التي اتخذتموها ومنها جدول األعمال الذي بين أيدينا والنظام الداخلي، ومن 

تم أخذها بعين هذا المنبر أخبر السادة األعضاء أننا كفريق قدمنا تعديالتنا و

االعتبار، كذلك هنيئا لكم بقرار االفتحاص الذي قررتم اتخاذه إزاء التسيير 

المالي واإلداري للجماعة ألنه سيعفينا من تحمل المسؤولية الخاص 

بالتسيير السابق، ولكن السيد الرئيس عندي تخوف فيما يخص الحفاظ على 

 فيها.نفس الهيكلة اإلدارية، إذ البد من إعادة النظر 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

إذا كنتم بصدد الحديث في إطار نقطة نظام أرجو احترام ذلك، وإذا كان 

األمر يتعلق بتدخل، فأنا اعتذر منكم ألوضح بعض األمور المتعلقة بالهيكلة 

 118اإلدارية ألني نسيتها في تدخلي، الهيكلة كما هي محددة في المادة 

عرضها على المجلس ليتخذ قرارا بشأنها، وما اتخذناه كقرار هو  ينبغي

اإلبقاء على الهيكلة الحالية علما أننا بصدد إعداد دفتر تحمالت خاص من 

بمخرجات أجل دراسة الوضعية اإلدارية والمالية للجماعة، فيما يتعلق 

الدراسة أساسا ما هي المهام الموجودة حاليا، وما هو اختصاص رئيس 

تياجاتنا من كل ذلك، سم ورئيس المصلحة ورئيس المكتب، وما هي احالق

 وبذلك فالدراسة ستحدد مكان أي موظف في اإلدارة.

هذا  تعلمونفكما  بالجماعة، المدير العام أو مدير المصالحيخص تعيين فيما 

 نحيسنحيط المجلس علما التعيين يحتاج لقرار وزير الداخلية، وبالتالي 

  .  تعيينالتوصل بهذا ال

 

 ) مستشار(  السيد بدر طاهري :

بعض التخوف لدي ولكن د شكرا السيد الرئيس على التوضيح والذي بد

وفي انتظار قرار وزير الداخلية حول تعيين المدير العام أو مدير المصالح. 

ألقسام اأثناء إعادة هيكلة  الذي هو النزاهة  أرجو مراعاة المعيار األساسي

التي لمسته الساكنة المكناسية في  ة ، وذلك تبعا للمعقوليمصالح الجماعالو

شخصكم السيد الرئيس حيث وضعت ثقتها فيكم . ولهذا ومن أجل استرجاع 



تعيين الموظفين  فيمصداقية المجلس ال بد من استحضار معيار النزاهة 

والصفقات التي  تالتعييناخاصة بعد  الجماعية افتحاص المصالح وفي

بإعادة النظر  االنتخابية السابقة للمجلس ولهذا أثمن قراركم واكبت المرحلة

 في هذه التعيينات إلى حين إيجاد حلول أخرى . 

سر العالقة يحتى ن تا، فنحن سنقوم بمجهوداتاألعمال جدولأما فيما يخص 

مال هذه الدورة له طابع ما بين المجلس والسلطة ، ولهذا فإذا كان جدول أع

. خاصة وأننا مناقشة النقط المدرجة به فيرى مانعا ، فنحن ال ناستعجالي

نتفهم بأن هذه الدورة هي أول دورة للمجلس ونتفهم عدم احترام اآلجاالت 

القانونية خاصة وأن الفرق هو يوم واحد وخاصة كذلك أننا نعتبر هذه الفترة 

 . ولكن يجب تفادي هذا المشكل في الدورات المقبلة . انتقاليةفترة 

 

 ) مستشار( دريس قشال :السيد ا

أنكم راسلتم فرق المجلس للمساهمة  أشرتم السيد الرئيسمن خالل عرضكم 

اآلن من خالل  ونمعكم في تهيئ مشروع الميزانية بمقترحاتهم ثم تؤكد

أجوبتكم أنكم في غنى عن اقتراحات المعارضة بهذا الخصوص . ولكن بين 

، أن تهيئ مشروع بارةون واضح ألنه يشير بصريح العهذا وذاك فالقان

. وبالتالي رف الرئيس والمكتب المسير للمجلسالميزانية يكون من ط

ضاء علم يستطع السادة أنتأسف أنه يعرض على المجلس لمناقشته. ولكن 

 ذكرها.لهذه األخطاء القانونية التي تم  -السيد الرئيس –المكتب تنبيه 

ضبط القانون  بضرورة مرة يذكرنا –السيد الرئيس –أن  حقيقة،وأستغرب 

 ةومر القانون.خاصة وأن الربع األول من عرضه كله يحث على تطبيق 

، ما ، ألنه في نظرهكما شاء على مقاسهيناقض القانون ويفصله أخرى 

وهذا غير منطقي  انوندامت السلطة قد تفهمت الوضع ، فذلك يبيح خرق الق

فال  مبرر.ة ليست السلطة المحليوتفهم  مبرر،. ولهذا فضيق الوقت ليس 

زال أمامنا الوقت لمناقشة هذه النقط والتي تحمل في طياتها مصلحة هذه 

المدينة والمصلحة العامة ككل. فنحن لسنا ضد هذه النقط وال ضد مشورة 

السلطة ولكن نحن مع تطبيق القانون واحترام القانون بإلزامية تكوين اللجن 

قبل طرحها بجدول أعمال بها المتعلقة  أوال ومناقشة النقط من خاللها

تنص " تعرض النقط  113.14من القانون التنظيمي  28فالمادة  .الدورة

لزوما على اللجن " ولهذا   -وليس النقط التي سبق إدراجها (  -)المدرجة 

يجب تكوين اللجن وإعادة طرح هذه النقط على اللجن من أجل مناقشتها 

ذا إذا كانت لدينا غيرة عليها . مناقشة مستفيضة لصالح هذه المدينة ، ه

مصلحة أكيدة للمواطنين وتجب  صة وأن هذه النقط تحمل في طياتهاخا

ومن طرف هؤالء األعضاء الجدد المنتخبين  لسجممناقشتها من طرف ال

في هذا المجلس ، الذين تعتبر مساهمتهم مساهمة فعالة لمستقبل هذه المدينة 

من القانون  28خرق المادة  . ولهذا أطلب من كاتب الجلسة تسجيل

يكون هذا اإلشعار مرفقا  » الذي يؤكد منه 35التنظيمي وكذا خرق المادة  

 » تنص 28فالمادة « بجدول األعمال والجدولة الزمنية لجلسة الدورة 
تعرض النقط المدرجة في جول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة 

ن في طرح نقط لم يتم دراستها في والخرق يتمثل اآل «المختصة لدراستها 



اللجان. هذه األخيرة التي لم تتكون بعد ولهذا فالسيد الرئيس ما دام يلح 
لجهات ا بطرح الموضوع على على تطبيق القانون من الممكن االتجاه

أن يقوم »تنص على  35المختصة للبث في هذه النازلة كذلك المادة 

 «اعة مكان انعقاد الدورةالرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وس
( أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد 10بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم ) 

وهذا النص من القانون التنظيمي وضع لتطبيقه لتفادي تفصيله  «الدورة 

 االنزالقات تفادي على مقاس السيد الرئيس ، ونحن هنا كمعارضة لصد
  من طرف الرئيس ومكتبه المسير. الممكنة 

فالخطأ هو عدم استكمال العشرة أيام وعدم وضع الجدولة الزمنية وبالتالي 
 . ن لم يتم تطبيقه لعقد هذه الجلسةفالقانو

 
 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

من القانون التنظيمي لتبرير طرحه  25لقد استدل السيد الرئيس بالمادة 

ولهذا سوف  الدورة.مال بجدول أع «إحداث اللجان الدائمة للمجلس » نقطة

انتخاب  وهو:السيد الرئيس وأعرض عليه اقتراحا تبعا لذلك أتبنى طرح 
للمجلس. فهل باإلمكان اللجان الدائمة قبل المصادقة على النظام الداخلي 

تلبية هذا الطلب ما دام هناك استعجال بضرورة مناقشة نقطة الدراسة 
؟ فهل باإلمكان طرح  2016ية مشروع ميزانية السنة المال والموافقة على

من  25، ألن المادة ال يمكن ويستحيل ذلك قانونا بأنههذا االقتراح ؟ أجيب 

يحدث مجلس  »القانون التنظيمي الذي استدل به السيد الرئيس فبالفعل 

، أن ال نقف عند هذا السطرولكن يجب  «الجماعة ، خالل دورة يعقدها 

بعد مصادقته على نظامه  » : اليألن السطر الذي بعده يؤكد على الت

، قبل تكوين انون الداخليالمادة تلزمنا بالمصادقة على القف  «الداخلي

ستدل السيد يأن  . ولهذا فنحن ال نقبلاللجان، كما ينص عليه القانون
كذلك فقط   كما تحدثتم السيد الرئيس .الرئيس بمادة ال عالقة لها بالموضوع

( أيام 3، مع االقتصار على ثالثة )م واحدأن الفرق هو يو لعقد الجلسة
ونحن الستدعاء أعضاء المجلس وهذا مناف لقانون عقد الدورة العادية 

 أماعليكم. الستثنائية وأظن أنه اختلط األمر لدورة اا لسنا بصدد عقد
بخصوص النقطة الثانية المطروحة بجدول أعمال الدورة فهي تتعلق 

نوابهم . ولهذا أؤكد من الناحية القانونية ، بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة و
أنه ال يمكن انتخاب رؤساء اللجن ونوابهم ، ألن هذه اللجان لم تشكل بعد 

، ألنه سيتم انتخاب األعمال الحالي عن إحداث اللجان ولم يتحدث جدول
رئيس اللجنة غير موجودة ، ولهذا يجب تشكيل اللجان قبل انتخاب رئيسها 

 ونائبه . 
 

 ) مستشار( د فريد بوحي :السي
حسب ما ورد في جدول أعمال الدورة العادية في نقطته الثانية المتعلقة 

جب أن يكون المقرر المتخذ فيبانتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم 



إذا تم االنتخاب يجب انتخاب اللجان كلها وهذا طة. ويتماشى مع ديباجة النق
، وبما أن هذا األخير يعلو على النظام  يالتنظيمال ينسجم مع روح القانون 
كون صيغة النقطة تتعلق بانتخاب رئيس لجنة تالداخلي للمجلس فيجب أن 

 المالية . 
التنمية والواردة بجدول  بخصوص الثالث نقط المتعلقة بشركات أما

نني ال زلت فإاألعمال والتي تم طرحها اآلن على أنها نقط مستعجلة، 
التي تم طرحها في المجلس السابق خالل دورته أنها نفس النقط  أتذكر

األخيرة ، وأتذكر كذلك أن فريق العدالة والتنمية آنذاك قد طلب بإلحاح 
 لمحليةإرجاء النقط إلى دورة أخرى ، خاصة وأن مشروع شركة التنمية ا

شارك في وضع استراتيجيتها وبالتالي ليس لنا أية فكرة سواء على نلم 
ولهذا تم طلب إرجاء هذه النقط على أساس تقديم  أهدافها أو تصميمها.

المقرر وغيرها المتعلقة بهذه النقط التخاذ  المعطياتعرض حول هذه 
خاصة وأننا اآلن في مجلس جديد  في دورة الحقة المالئم بشأنها

بمستشارين جدد. وبالتالي تتنافى صفة االستعجالية على هذه النقط الثالث 
المحلية ألن أغلب المستشارين ال يعرفون شيئا عن المتعلقة بشركة التنمية 

هذا بغض النظر عن كونها تجب  حيثيات وجودها عن استراتيجيتها
 مناقشتها خالل اللجان الدائمة والتي لم تتكون بعد . ولهذا أقترح تأجيلها

 .  إلى حين توفر هذه المعطيات
 العرض:

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو :
ف الفرق السياسية المكونة للمجلس، على التعاون مع مختل لقد أكدت فعلبال

م بعملي كرئيس ، وكيفية كيفية التشاور للقيا يعلولكن أنا ضد من يفرض 
اون ككل ، فهذا ما ال أحبذه ولكن أحبذ فكرة التعاألعمال وضع جدول

ارين ، بما في ذلك التعلم من المواطنين والمستشوفكرة التواصل مع الجميع
والشيوخ والنساء واألطفال. فانا ال أعتبر نفسي كامال. لهذا أتقبل والشباب 

مشورة الجميع وأتقبل التواصل مع الجميع ، في إطار من االحترام  بما 
في ذلك استعمال الخطاب الذي يجب أن تكون مصطلحاته بها نوع من 

 االحترام لنا جميعا . 
نه لم يتم ذكرها ألنها منصوص إلجلسات ، فابخصوص عدم ذكر عدد  أما

فالمقترح  هاعليها في النظام الداخلي حيث سيتم ذكر عدد الجلسات وتوقيت
هو: بداية الجلسة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد 
الزوال . ولهذا لم أذكر توقيت الجلسة وعدد الجلسات إلى حين المصادقة 

 شفويا حين بداية الجلسة الحالية ذلك على النظام الداخلي. وقد اقترحت
أربع ساعات لمناقشة النقطة األولى وساعة ونصف لمناقشة النقطة الثانية. 
ولهذا فاالحتجاج في هذا الشأن مردود، ألنه وكما قلت منصوص عليه في 

 النظام الداخلي. 
أما بخصوص سجل محضر هذه الجلسة فانا المسؤول عليه ، وال يسمح 

جيه الكالم لكاتب المجلس، وذلك طبقا للقانون، أما ألي مستشار تو
من القانون التنظيمي  39بخصوص المادة التي أشرت إليها فهي المادة 

والتي تنص على ما يلي : ) تدرج بحكم القانون في  37وليس المادة 
جدول أعمال الدورات النقط اإلضافية التي يقترحها عامل العمالة أو اإلقليم 



. على أن يتم تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا ه. وال سيماأو من ينوب عن
( أيام ابتداء من تاريخ توصل 08، داخل أجل ثمانية ) يس بهائإشعار الر

 .  ( العامل بجدول األعمال
بخصوص النقط المستعجلة التي تم ذكرها في مالحظات السيد  أما

هي األربع  إنماالمستشار فريد بوحي فهي ليست متعلقة بشركة التنمية ، و
والواردة من السلطة المحلية ، والتي لم  اإلضافيةاألخرى االستدراكية  نقط

بخصوص النقطة  أمانحترم بخصوصها اآلجاالت نظرا للظرفية الخاصة. 
الثانية من جدول أعمال هذه الدورة المتعلقة بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة 

نظيمي يتحدث على لجنتين ولذلك ونوابهم . فال بد من القول ان القانون الت
في جدول األعمال، وال بد وضعت نقطة تتعلق بانتخاب رؤساء اللجن 

جماعة المتواجدة في أنحاء  1503كذلك من التأكيد على أنه وعلى صعيد 
 :نبرمجت في أول جدول أعمالها نقطتيالمملكة  كلها بدون استثناء قد 

 عة مكناس . الموافقة على النظام الداخلي لمجلس جما -
  .وانتخاب رؤساء اللجن الدائمة -

ومدينة مكناس لن تكون استثناء عن هذه الجماعات بخصوص انتخاب 
اللجان. لذلك وضعنا في جدول األعمال النقطة األولى والتي تتعلق بمناقشة 
النظام الداخلي وذلك طبقا للقانون، ألنه يجب عرضه على أنظار المجلس 

بخصوص باقي النقط فلكم واسع النظر في تأخير في أول دورة له. أما 
مناقشة البث فيها إلى حين تكوين اللجن وطرحها عليها طبقا للقانون . أما 
حاليا فنحن مطالبين بعرض النقطة األولى من جدول أعمال الدورة 

للمناقشة . وأدعوكم قبل ذلك لمناقشتها. ولهذا أعرض عليكم النقطة األولى 
لساعات التي يجب تخصيصها لمناقشة النقطة األولى للتصويت حول عدد ا

 أقل.وقد اقترحت في البداية أربع ساعات فمن يوافق على هذا االقتراح أو 
إذن يتبين أن الكل متفق على جدولة أربع ساعات أو أقل لمناقشة النقطة 

  األولى.
 المناقشة:

 ) مستشار( السيد الحاج ساسيوي :
فيما  الكريم.الحضور  ن،والمحترمن وشارالسادة المست الرئيس،السيد 

بداية إلى أنني ، فأشير التي سجلتها حول النظام الداخلي يخص المالحظات
وأخرى تهتم بالمضمون  اطابعا شكلي: مالحظات تكتسي قسمتها إلى قسمين

مشروع النظام الداخلي، سواء خالل  لتهيئفحسب المراحل التي تم ذكرها 
أيدينا   بين وحسب المشروع الموضوعغيره .  اجتماع المكتب المسير أو

، لم يتضح لي أي إبداع أو جدية القول ، من خالل كل هذه المراحل فيمكن
تقريبا عبارة عن  بين أيدينا فهوفي إخراج مشروع النظام الداخلي الذي 

، حيث تم الحفاظ ما هو موجود في الجريدة الرسميةلنسخة طبق األصل 
في نظري ال يرقى  واإلمالئية والتعبيرية وهذاية حتى على األخطاء اللغو

-2. وأحيلكم على بعض األخطاء اللغوية في المواد التالية : لما كنا ننتظره
وهي أمثلة أسوقها لضرورة االرتقاء بهذه  8-13-15-21-55-75

ولكن األهم من ذلك هو جانب الوثيقة في التعامل معها وصياغتها. 
أتمنى اجتهادا أكثر ففي المادة  وقد كنتي، مضمون مشروع النظام الداخل
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المتعلق بالجماعات ، درس مجلس جماعة مكناس هذا النظام الداخلي الذي 
أعده رئيس المجلس ... ( تم إغفال الصيغة التالية : ) بتعاون مع المجلس 

 القانون التنظيمي ولهذا يجب إضافتها .  من 32( تبعا للمادة 
فتنص على ما يلي : ) يجب على كل عضوة أو عضو  22أما المادة 

( فحسب قراءتي القانونية ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة بالمجلس أن
البسيطة للقانون التنظيمي، يتضح لي أن هذا ) االنتساب ( اختياري 

ولذلك  لجنتين.ن مرتين وال يترأس فقط يجب أن ال ينضم للجنتي قانونيا،
 التي أعطاها له القانون التنظيمي.فالنظام الداخلي شرح بعض الصالحيات 

: ) ال يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس ان يتولى 23ففي المادة 
اضح في هذه المادة رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة( هناك إطناب و

ألكثر من لجنة دائمة ( تماء : ) ال يحق ألي عضو االنحيث يجب القول
فيه ويجب حذف الصيغة األخيرة في  اإلطناب. وال يجب فهذا واضح

كذلك هناك عدم احترام الخصوصية وغياب االجتهاد كما في  23المادة 
وغيرها من المواد األخرى يعني هذا أن هذه المواد  60والمادة  25المادة 

لتالي فهي ال تحترم منسوخة كما هي واردة في الشبكة الرقمية وبا
 هذا المجلس .  ةخصوصي

: ) يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو من 92المادة 
المجلس بناء على طلب منه وذلك إما مباشرة مع اإلشهاد بالتوصل أو عن 
طريق البريد اإللكتروني .( أقترح بخصوصها ان تكون على الشكل التالي 

المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل : ) يسلم رئيس المجلس نسخة من 
ما بصفة إ( يوما الموالية الختتام الدورة ، وذلك 20يوما أو )  15أجل 

مباشرة مع اإلشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد اإللكتروني( ولهذا 
فالمحضر يجب أن يتوصل به المستشار دون وضع طلب لذلك، ألنني 

 ع عليها . أعتبره من الوثائق العادية التي يمكن االطال
مالحظة أخرى وهي غياب باب خاص بالمكتب المسير ينص على وقت 
اجتماعات المكتب وهذا ضروري التنصيص عليه في النظام الداخلي. 

التكوين المستمر .( وهذا االقتراح  تكذلك هناك غياب ) خطة تدبير دورا
يصب في ضرورة وضع تصور للتكوين المستمر الذي أصبح معطى 

انب التكوين المستمر.( وهذا االقتراح يصب في ضرورة أساسي إلى ج
إلى جانب  اوضع تصور للتكوين المستمر الذي أصبح معطى أساسي

وأشكر السادة التكوين الذاتي، وفي األخير، أشكر السيد الرئيس 
المستشارين وأتمنى التوفيق للجميع ، ويدا في يد من أجل الوصول بمدينة 

  مكناس إلى أعلى المستويات.
 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو :
ال بد أن أشير من الناحية المنهجية ، بأننا وألجل وضع مشروع النظام 
الداخلي بين يدي السادة المستشارين في الوقت المحدد ، فإننا قد اشتغلنا 
بطريقة مستعجلة ، ولكن وبعد إرسال النسخة إلى السادة أعضاء المجلس ، 

 مالحظات :  4ن جديد كمكتب وتم اقتراح اجتمعنا م



، وكم مرة يجتمع فة مادة تنص على اجتماعات المكتبأوال حول إضا
المكتب، وكيف يتخذ قراراته . فكل هذه المعطيات لنا تصور فيها . ويجب 

 إضافتها في مشروع النظام الداخلي ، 
ها ثانيا : إضافة تصور حول لجنة التقصي وهي األخرى اقترحنا بخصوص

 أربع مواد خاصة . 
 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :
هل نناقش  سنناقش،على تدخلكم األخير السيد الرئيس أتساءل ماذا  بناء

أم  اآلنالنظام الداخلي الموجود بين أيدينا بدون اإلضافات التي اقترحتها 
صل ماذا ؟ فالذي نعرفه هو أن هذا القانون الداخلي بمثابة نموذج طبق األ

من وزارة الداخلية كما تم إرساله لجميع الجماعات  للمشروع المرسل
واتضح  بالمغرب.لس اإلقليمية االمج أوأو الجهات  القروية، أوالحضرية 

  فقط:قد شمل أربع أو خمس مواد  المكتب المسيرلي أن تدخل 
 6: التي تحدد المدة الزمنية لكل جلسة والتي اقترح بشأنها 7المادة 

 ساعات.
: التي تتضمن األسئلة الكتابية والتي حددت بدورها المدة 14المادة 
 الزمنية.
تشكيل الهيئة والتي نصت : التي نصت على المعايير الخاصة ب 41المادة 

الفرص ، ومقاربة النوع وهيأة المساواة ومقاربة النوع حيث تم  على تكافؤ
المفروض أن تصل . والتي من في تمثيلية النساء %33بالفعل تحديد نسبة 

تبعا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي حيث سميت  %50إلى 
ومن ضمن ما تم بهيئة المساواة ومقاربة النوع االجتماعي . كذلك  الهيأة

لتنظيم المجلس  اقتراحه مادة خاصة بفرق المجلس وهذا شيء جديد
لعامة . وهذا شيء إيجابي . أما بخصوص مالحظاتي اولتسهيل العمل به

: والتي أعتبرها غير قانونية  22حول مشروع النظام الداخلي فأبدأ بالمادة 
ألن حضور اجتماعات اللجن غير إجبارية وهي ليست كحضور جلسات 
الدورات التي هي إجبارية ولكن ال يجب إجبار أي أحد على االنتساب في 

ضو يجب إلغاء هذه المادة ألن ع يلجنة معينة حسب القانون وبالتال
 المجلس حر في ذلك . 

سأتقدم بالمالحظات واالقتراحات التالية بخصوص المواد التي يتضمنها 

 مشروع القانون الداخلي للمجلس.

" تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد  ما يلي التي تنص على 24المادة 

هام غير قانونية ألن مهذه المادة  انتهاء انتداب رئيس اللجنة "، أالحظ أن

مخالف انتداب رئيسها ألن هذا  إنهاءمع  ب رئيس اللجنة ال يمكن إنهاؤهانائ

التي تنص على كيفية انتخاب كل من رئيس إحدى  26 لما جاء في المادة

 اللجن ونائبه.

: التي تنص على إحداث اللجان الدائمة لدي مالحظة تخص لجنة  27المادة 

يا التي تتناولها قضايا من بين القضا دالمرافق العمومية والخدمات حيث نج

النقل العمومي أو النقل بين المدن يجب أن نعوض النقل بين المدن بالنقل 

. مالحظة العمالةبين الجماعات، ألن النوع األول من اختصاص مجلس 

تنظيم النقل العمومي، أحد اختصاصات لجنة بأخرى في نفس السياق تتعلق 



أن يصبح من اختصاص لجنة  النقل الحضري والسير والجوالن، أنا أقترح

 المرافق العمومية وللمجلس كامل الصالحية.

 صتخصسمن جهة أخرى يجب السيد الرئيس تحديد اللجنة التي 

 النالطرحت. لعلمكم اشتغبكاملها  لناللمعارضة، فلو كانت إمكانية االختيار 

قط ن دعم لتسيير بمثابةفي إطار هذه اللجنة الذي يخولها لنا القانون سيكون 

 هذا المجلس. وتدبير أشغال

: " يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس  92المادة 

بناء على طلب منه، وذلك إما مباشرة مع اإلشهاد بالتوصل أو عن طريق 

البريد االلكتروني "، أضم صوتي لصوت األخ الساسيوي وأقول على أن 

الوجوب وتدع تسليم يغة هذه المادة غير قانونية ألنها ال تتضمن ص

ا اقترح إضفاء صيغة المحاضر بناء على طلب من السادة المستشارين، لذ

 الوجوب عليها.

من جهة أخرى لم أفهم كيف تم إهمال مشروع نموذج النظام الداخلي 

، لذا يجب للمجلس التنصيص على تكوين لجنة تقصي الحقائق رغم أهميتها

 لي للمجلس.أن ينص عليها لزوما القانون الداخ

 

 ) مستشار ( السيد فريد بوحي :

مجلس والتي سأتطرق مباشرة للمادة السابعة من مشروع القانون الداخلي لل

:" يعقد المجلس اجتماعا له بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس تنص على ما يلي

عند االقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب وإخبار عامل العمالة عقد 

 أي مكان آخر داخل تراب الجماعة " اجتماعات المجلس في

الرئيس السؤال المطروح هنا : لماذا إخبار عامل العمالة، أنا أعرف السيد 

جيدا فقد كان دائما سباقا للدفاع على سيادة المجلس لذا فما جاء في هذه 

المادة يتعارض مع المادة الثانية من القانون التنظيمي الذي ينص على أن 

اإلداري والمالي " بالنسبة  واالستقاللصية االعتبارية المجلس يتمتع بالشخ

لي استشارة الرئيس حول تغيير مقر االجتماع يجب أن تكون مع المكتب أو 

ارة الداخلية لم تشر إلى ذلك في مع السادة المستشارين خصوصا وأن وز

 .نموذج القانون الداخلي للمجالس

رئاسة المجلس ثالثة أيام  : " تودع تقارير اللجن لدى 30بالنسبة للمادة 

كاملة قبل تاريخ انعقاد كل دورة "، بالنسبة لي هذه المادة متناقضة مع 

، ألن ثالثة أيام مخالفة للقانون حيث يجب إضافتها إلى ثمانية أيام 35المادة 

 عشر يوما. 12لتصبح 

: " يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس األعضاء " أرى  61المادة 

ى ظوضة أخالقيا أن تتطرق إلى ذلك ألن مدينة مكناس تحأنها مرف

 بالعالقات الجيدة بين السادة األعضاء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

: يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد  64المادة 

حيث هذه المادة في خطأ  كهنا،"21"النصاب القانوني المقرر في المادة 

التي  هيو 42الصحيحة فهي المادة  أما النقطاع مهام السيد الرئيستتطرق 

 يجب أن يتضمنها القانون الداخلي.

: تنص على ما يلي : " يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية  106المادة 

تقريرا إخباريا للمجلس حول األعمال التي قام بها في إطار الصالحيات 



ذه المادة في مشروع النظام الداخلي لما لها المخولة له "، لماذا تم إهمال ه

من أهمية إخبارية للسادة المستشارين حول ما يقوم به السيد الرئيس بين 

 دورات المجلس.

 

 ) مستشار ( السيد فريد بوحي :

: على أنه تعطى الكلمة خالل  الثانيةفي فقرتها  التي تنص 14بالنسبة للمادة 

تقديم لة الكتابية لصاحب السؤال لالجلسة المخصصة للجواب على األسئ

تجاوز دقيقتين " أرى أن تحديد مدة وضع ملخص عن السؤال في مدة ال ت

األسئلة الكتابية الموجهة للرئيس من طرف السادة األعضاء في دقيقتين، 

 لفئة األغلبية على فئة المعارضة وأنتم السيد الرئيس أدرى الريادةتكرس 

لمعارضة، أرجو السيد الرئيس إعادة النظر لوقد تجرعتم مرارة االنتماء 

 في ذلك.

لجن الدائمة تختلف ل المكونمن جهة أخرى لمسنا أن عدد األعضاء 

باختالف هذه األخيرة، فهل هذا يبرز أيضا مدى أهميتها ألنني أفهم ضمنيا 

 11عضوا أهم من اللجنة التي تتكون من  17أن قيمة اللجنة التي تتكون من 

 عضوا.

النموذج ونحافظ على " يتعين  ةاقترح أن نحافظ على صيغ 23- 22المادة 

 " بدل " يجب ".

: تنص في آخر فقرة على ما يلي : " ال يجوز ألي عضو أن  80المادة 

يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير أنه يمكن االستماع 

قشة، كلما لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المنا

من هذه الفقرة كم األفواه وهذا حيف في حق السادة  استشفطلبوا ذلك " 

األعضاء وميز بينهم، أنا أعرف السيد الرئيس جيدا وأعلم أن هذا لن 

 يرضيه.

: تنص على أنه يتم نقل وتسجيل وتصوير المداوالت العلنية  97المادة 

 للمجلس بالوسائل السمعية البصرية.

: " يمنع عن العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأي  84إال أن المادة 

لتصوير وتسجيل وسيلة من الوسائل " نحن ال يمكننا معرفة من له الصفة 

 أشغال الجلسات.

قراءة وتوزيع المحاضر لكن مضمون  هو : عنوان هذه الفقرة 93المادة 

هذه هذه المادة ينص على تالوة ملخص محضر الدورة، لذا يجب أن تعنون 

 الفقرة بقراءة وتوزيع ملخصات المحاضر.

 

 ) مستشار ( السيد رشيد الغاشي :

لمشروع النظام الداخلي للمجلس، وقفت  ومتفحصةتدخلي بعد قراءة مركزة 

التي  30على نقطتين أو مادتين أساسيتين، األخ فريد بوحي تطرق للمادة 

بعد ثالثة أيام المجلس أشار فيها على أن تقارير اللجن تودع لدى رئاسة 

من القانون التنظيمي التي  35أقول باستحالة ذلك ألنه يتعارض مع المادة 

 تنص على عشرة أيام.

: تنص على أنه " في حالة تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال  16المادة 

الكتابي أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض 



المتغيب، وإذا لم  العضومكتوب من السؤال شريطة التوفر على تفويض 

يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس 

 الجماعي".

يمكنه أن  العضوالسيد الرئيس ال داعي إلى كتابة هذا التفويض نظرا ألن 

حيث يتعذر عليه كتابة هذا التفويض تجعله يتغيب  طارئة يتعرض لمواقف

أن يتقدم بهذا السؤال الكتابي نيابة  أقترح عن الحضور وتقديم سؤاله، لذا

الفريق أو أحد أعضاء المجلس من الفريق الذي ينتمي إليه ودون  رئيسعنه 

 إلى دورة أخرى. تقديم السؤال

 

 ) مستشار ( السيد جواد الحسني :

ى توجيه االستدعاءات لحضور دورات : التي تنص عل10بالنسبة للمادة 

ينص عليها القانون التنظيمي والتي حددها  التيالمجلس أقترح إضافة المدة 

 أيام. 10في 

: السطر الثاني من هذه المادة يجب حذف " عند االقتضاء "  11المادة 

لتصبح المادة على الشكل التالي : توجه االستدعاءات بصفة فردية إلى كافة 

عمال والجدولة الزمنية للجلسة أو األأعضاء المجلس مصحوبة بجدول 

 ت التي سيعقدها المجلس بتقارير اللجان والوثائق.لجلساا

طبقا دقيقة 15: يجب أيضا أن تتضمن المدة التي حددت في  12المادة 

 للقانون التنظيمي.

توجيه أسئلة كتابية  بصفة فردية: " يمكن ألعضاء المجلس  13المادة 

 لرئيس المجلس "

 .رئيس الفريقلماذا ال نضيف أو عن طريق 

فقرة الثانية من هذه المادة تتطرق لمدة تقديم األسئلة الكتابية من : ال14المادة 

من طرف السيد الرئيس أو من  اطرف السادة األعضاء واإلجابة عليه

دقائق وللتعقيب عليه وللرد على التعقيب في مدة  04 المدة هيينوب عنه، 

يجب أن دقائق، أظن أن مدة التدخالت واألجوبة والتعقيب  4ال تتجاوز 

 كون حسب أهمية الموضوع.ي

: وينشر في الموقع اإللكتروني للجماعة إن وجد، البد من توفير  15المادة 

عصر العولمة، وفي هذا اإلطار وبخصوص نعيش ألننا الموقع اإللكتروني 

 والتواصل. اإلعالماللجن لماذا ال نضيف لجنة 

لجن دائمة،  : تتطرق إلى عدم إمكانية انتماء عضو واحد إلى عدة 23المادة 

 لما ال خصوصا إذا كان وقته يسمح له بذلك.

بخصوص اجتماعات اللجن الدائمة من األفضل أن تعقد اجتماعات شهرية 

بعد ذلك يمكن أن تعقد اجتماعاتها بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها 

 ها.أعضائ ثلثأو بطلب من 

قرارات ب وليس: بخصوص هذه المادة اللجان تخرج بتوصيات  30المادة 

 ألنها ترفعها للمجلس الذي يتخذ بشأنها مقررات.

: تنص على ما يلي " تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص  39المادة 

ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من 

 بتشاورالمجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي "، أقترح إضافة 

تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر  42المادة  مع أعضاء المجلس.



، لم تتطرق المادة إلى كيفية انتخاب أو الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها

 .41اختيار رئيس هذه اللجنة حيث يجب أن تتم اإلشارة إلى ذلك في المادة 

: الخاصة بالنصاب القانوني حيث تنص هذه المادة على ما يلي :  64المادة 

تداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب " ي

من القانون التنظيمي، اقترح تعويض كلمة "  42القانوني المقرر في المادة 

 صحيحة " بكلمة " قانونية ".

: " يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب  85المادة 

ع المواطنات والمواطنين عقد لقاءات عمومية مرتين أو ثالث مرات م

...إلخ " أقترح أن نعطي صفة الوجوب لهذه المادة حيث مع تحديد فترة 

عدد اجتماعات هذه اللجنة هل مرتين أو ثالث مرات في الشهر أو السنة أو 

طيلة مدة انتداب هذا المجلس، نفس المادة في آخر فقراتها " يمكن لرئيس 

ان المعنية أو نوابهم لحضور هذه المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللج

 .الجلسات "، أقترح استدعاء منسقي الفرق كذلك

: تنص على ما يلي : " يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء  99المادة 

على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث األعضاء المزاولين مهامهم 

 بالمجلس "، أقترح تعويض المزاولين بالمجتمعين.

 

 ) رئيس المجلس ( . عبد هللا بووانو :السيد د

 ال يمكن ذلك ألن نموذج الورقة الحافظة تحمل دائما عدد األعضاء.

 

 ) مستشارة ( ة بنعمر :ليالسيدة نب

السؤال الذي سأتقدم به كنت أنتظر طرحه من قبل أحد السادة المستشارين 

التي تنص على " يجب على كل عضوة أو عضو  22وهو خاص بالمادة 

 لمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.با

 

 ) مستشار ( السيد رشيد مجبار :

 أقترح إعادة تبويب مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس كما يلي:

 خاص بمكتب المجلس  الرابع:الباب 

التي أقترح أن تدمج في الباب الرابع  وهيأتهالباب الخامس : لجان المجلس 

ال يمكن تخصيص باب كامل للهيئات التشاركية كما والباب السادس حيث 

ال يمكن إسناد باب كامل لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص وذلك على الشكل 

 التالي : 

  فصول:أقترح أن يتضمن أربعة  الرابع:الباب 

 ول يتضمن اللجان الدائمة .الفصل األ

 الفصل الثاني يتضمن اللجان الموضوعاتية . 

 ح أن يتضمن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص. الفصل الثالث أقتر

 الباب الرابع أقترح أن يضم الباب السادس مدونة السلوك واألخالقيات. 

 الباب السابع أقترح أن يضم بيانات ختامية. 

القانونية أوال فيما يخص  واإليحاءاتأما بالنسبة إلصالح األخطاء المادية 

القانون الداخلي تنص على ما يلي من مشروع "  13األسئلة الكتابية المادة 

توجيه أسئلة لرئيس المجلس حول كل   بصفة فرديةيمكن ألعضاء المجلس 



مسالة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها وتدرج هذه األسئلة كأخر 

 نقطة في جدول األعمال "

أو عن  ما يلي :" اقترح  إضافة منه  46المادة  ،"احتراما للقانون التنظيمي

ق طرحكم توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم طري

مصالح الجماعة التي ينتمون إليها وتدرج هذه األسئلة كآخر نقطة في 

 جدول األعمال.

: توجه االستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس  11المادة 

 مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات اقترح إضافة و " الجدولة

التي سيعقدها المجلس طبقا للقانون التنظيمي، كما اقترح حذف " الزمنية " 

عند االقتضاء " بتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في 

 جدول األعمال.

: احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي، أقترح إضافة عبارة  14المادة 

لتقديم األجوبة عن يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة 

 األسئلة المطروحة.

السياحي للجماعة  نوالتثمي: بالنسبة للبرامج الخاصة بالتأهيل  20المادة 

ومعالمها التاريخية التي تعد من اختصاص لجنة التنمية االقتصادية 

من اختصاص لجنة واالجتماعية والثقافية والرياضية، أقترح أن تصبح 

 سياسة المدينة والبيئة.التعمير والمآثر التاريخية و

من القانون التنظيمي، وهذا أمر  19: هناك إحالة على المادة  21المادة 

غير صائب ألن هذه األخيرة تتعلق بانتخاب النواب وليس باللجان، المادة 

 من القانون التنظيمي. 26الصائبة هي المادة 

، يجب : هناك إشكال من حيث صياغة اللغة العربية 22بالنسبة للمادة 

  االكتفاء بعضو ألن اللغة العربية ال تنص على عضوة. 

: حول إيداع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس ثالثة أيام كاملة  30المادة 

رفاق هذه التقارير إأيام مع  10قبل تاريخ انعقاد كل دورة يجب أن تصبح 

 بجدول األعمال بالوثائق الضرورية.

ية إلى اللجان المؤقتة لتصبح " اللجان : يجب إضافة موضوعات 34المادة 

 الموضوعاتية المؤقتة "، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي.

من  17-16-8: يجب حذف اإلشارة إلى الفصول التالية :  38المادة 

تهم وال تتعلق يومغاربة المهجر وتمثيل بالنقاباتالدستور، ألنها تتعلق 

 بالمساواة.

يتجاوز عدد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة : أقترح أن ال  39المادة 

 عضوا ورئاستها، إما لرئيس المجلس الجماعي أو ألحد نوابه. 17النوع 

من القانون التنظيمي يجب اإلشارة  21: فبدل اإلحالة على المادة  64المادة 

 ألنها األصح. 42إلى المادة 

مواد  8إضافة  بخصوص الباب الرابع، أقترح لالقتراحاتأما بالنسبة 

 عاجتما تتناول تكوين المكتب، كيفيةلخاصة بمكتب المجلس الجماعي 

مكتب من يدعو النعقاده، جدول أعماله، اجتماعاته، أعمال المستشارين، ال

 مسؤولية نواب الرئيس، لجان االستشارة.

، وهو خاص به أربع مواد أقترح إضافةأما بخصوص الباب السادس 

قيات، وذلك تماشيا مع مقتضيات الحكامة الجيدة بمدونة السلوك واألخال



الصالح العام على كل مصلحة  وإيثارترمي  إلى ترسيخ قيم المواطنة التي 

فئوية أو خاصة وتجنيب تضارب المصالح واستغالل مهامهم الجماعية 

، كيفية لتحقيق مصلحة خاصة أو منفعة مالية وتعزيز المسؤولية الجماعية

وأخالقيات حضور الجلسات عدم استغالل النفوذ،  حضور أعمال المجلس،

التصريح بالممتلكات كما جاء في القانون التنظيمي، األمانة واالستقامة 

 واالستقاللية.

أما بالنسبة لالقتراحات الخاصة بلجنة تقصي الحقائق فقد أحلتها بتفاصيلها 

رة للسيد الرئيس حول ما هي المسط موجه على السيد الرئيس. سؤال أخير

مشروع النظام لالتي سينهجها في إدخال هذه االقتراحات والتعديالت 

 الداخلي لمجلس جماعة مكناس.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

أتقدم بالشكر لكل السادة المستشارين على مناقشتهم واقتراحاتهم البناءة لذا 

 نحن اآلن أمام ثالثة أمور :

 لقانوني.األمور ذات الطابع ا -

 اقتراحات السادة المستشارين. -

 اقترحات خلق أبواب أخرى بهذا المشروع.وبخصوص بعض التعديالت 

القانونية سنناقش ونتداول بشأنها، ثانيا سنسهر على  لإليحاءاتبالنسبة 

المشروع،  األخذ بعين االعتبار وإدخال اقتراحات السادة المستشارين بهذا

اد المعدلة وسنطرحها عليكم للتصويت عليها بعد ذلك سنعرض عليكم المو

 في المرحلة األخيرة سنصادق على مشروع نموذج القانون الداخلي برمته.

 سأمر اآلن لإلجابة على اقتراحات السادة المستشارين :

"  إضافة بالنسبة للسيد المستشار الساسيوي اقترح بخصوص المادة األولى

الخاصة باالنتساب واالختيار  22دة بالتعاون " في محله، أما بخصوص الما

مستشارا للجان حيث  65هذا اختيار المجلس في األصل يجب أن ينظم 

يمكن لعضو واحد حضور كل اللجان ألن هذا يضمن له حق المناقشة في 

تنص على ما جاء في القانون التنظيمي وإذا أردتم  23جميع اللجان. المادة 

، ال 92 – 85 – 60 – 25لتعديل المواد :  تعديلها ال أرى مانعا. أما بالنسبة

على  متفقون نحنأرى مانعا في ذلك. بالنسبة إلحداث باب خاص بالمكتب 

في إطار إضافات  ،سنتلوها عليكم ذلك وال نرى مانعا الصياغة بين أيدينا

في الميزانية  ،التكوين المستمر لطرح خطة لكيفية تدبيرسؤال وجيه تطرق 

بتكوين  ألف درهم خاصة 100فصل الخاص به هي السابقة اعتمادات ال

نحن رفعنا  الموظفينبتكوين ألف درهم خاصة  200المستشارين والسادة 

عند طرحنا  لمناقشتهألف درهم سنتطرق  900إلى  المجموعاعتماداته في 

. بالنسبة للسيد المستشار موالي عباس اقتراحه الخاص 2016لميزانية 

المجال لمشاركة السادة المستشارين في كل كما أسلفت فتح  22بالمادة 

 حيثاللجان ستمكنهم من التصويت على بعض األمور التي يروها صائبة، 

 االنضمام للجان الموضوعاتية المؤقتة. أيضا ميمكنه

أشار موالي عباس إلى عدم قانونيتها، أقول على أنها  التي 24المادة 

يلي : " تنتهي مهام نائب بالتواصل ستتضح هذه المادة التي تنص على ما 

رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة " يجب التدقيق في مصطلح 



سبب أو عائق ما، لذا فال ليستمر رئيس اللجنة  أن " انتداب " حيث ال يمكن

وينوب عنه في غيابه إذن " تنتهي  لجانبهمعنى أن يستمر نائبه الذي يعمل 

"، ليس في عالقة مع الغياب ما أثاره " هي في عالقة مع " االنتداب 

موالي عباس بشأن النقل العمومي متفقون عليه، كذلك الشأن بالنسبة للجان 

 نحن ال نرى مانعا.

: نحن لم نرد التحديد بل جعلناها مفتوحة وتركنا متسعا للحوار  27المادة 

 بشأن هذه اللجنة التي ستسهر المعارضة على تسييرها.

المحاضر  ة منرئيس المجلس نسخ سلمي: "  ما يلي تنص على 92المادة 

لكل عضو بالمجلس بناء على طلب منه وذلك إما مباشرة مع اإلشهاد 

بالتوصل أو عن طريق البريد اإللكتروني ". نحن لم نحدد آجاال لتسلمها 

 تحت طلبه، أنا أتفق معكم فيعليها  وتركناها لرغبة العضو في الحصول

لحامل اإللكتروني كما هو منصوص عليه في صيغة الوجوب لكن على ا

قتراح في محله، لدينا الالقانون التنظيمي. بالنسبة للجنة تقصي الحقائق ا

صياغة سنتلوها عليكم، أما بالنسبة لتدخل السيد المستشار فريد بوحي 

والتي أشار إلى أنها تسحب االختصاص من رئيس  7الخاص بالمادة 

، البد من االستشارة مع السلطة انعقاد الدورة مقرالمجلس، فالكالم نقصد به 

بمكان  إخبارها والقانون ينص على حضورهاالمحلية وذلك من أجل 

 حضور الجلسة ألنها معنية بذلك.

اللجن ال يعني مدى  في بعض : كثرة أو قلة عدد األعضاء 20بالنسبة للمادة 

بعض اللجان هنا نرتكز على أن  19 – 17أهميتها ألن توزيع هذه األعداد 

يكون نقاشها تقنيا، وفكرنا في كون اللجان التي يكون نقاشها موسعا أن 

كل لجنة  ان يتساوى أعضاءتحتضن أكبر عدد كلجنة المالية مثال، إذا أردتم 

 من حيث العدد فأنا ال أرى مانعا.

للتأنيث "  الخاص بمسألة أقول على أن أما بالنسبة للسيدة المستشارة بنعمر

نستحضرها في سلوكنا مع ذلك ة " هذا نقاش واألصل هو أن عضو، عضو

فقواعدنا االنتخابية أدخلت عليها التأنيث " المواطنات، والمواطنون " وقد 

أدخلت أيضا في الدستور، إذا اكتفيتم بذلك فلكم ذلك وإذا رغبتم في إضافة 

التأنيث كمصطلح نحن ال نرى مانعا، بالنسبة لي التأنيث يجب أن يكون 

 اضرا معنا فعليا وليس في المصطلحات فقط.ح

 يوما. 12أيام أو  10: نعم نحن مع هذا التعديل  30المادة 

أما بالنسبة ألماكن الجلوس فالمقصود هو توزيع القاعة حسب الفرق 

لتسهيل عملية معرفة أماكن وأسماء السادة المستشارين، وليس المقصود هو 

 الجلوس بقرب رئيس المجلس.

 : اإلحالة على مادة القانون التنظيمي حقا خاطئة. 65المادة 

: تقديم عرض السيد الرئيس الفلسفة التي نهجناها في إعداد  67المادة 

مشروع نموذج القانون الداخلي هو كل ما يحتكم عليه القانون التنظيمي لم 

 نأت به حاضرة في القانون.

بجدول األعمال،  األصل القانون يربطها: اجتماعات اللجن في  25المادة 

 ألجل إذا رغبتم إضفاء صيغة الوجوب النعقادها مرة في الشهر إما

الستماع ألحد العروض، أو من أجل تخصيص لقاء مع الموظفين أو ا

لمناقشة نقطة من جدول أعمال الدورة، لكن تبقى في عالقة مع الدورة يمكن 



ن " وبذلك أن نضيف " تنعقد اللجنة على األقل مرة واحدة بين الدورتي

 يوما. 45ستتوفر على 

أما بخصوص قرارات اللجان فهذه األخيرة تأخذ قرارات ترفعها كتوصيات 

 للمجلس، ويمكنها أن تتخذ ملتمسات.

 : ليس هناك إشكال للتعيين بنفس الطريقة. 33المادة 

 : ال نرى مانعا في تصحيح عنوانها " بملخص الدورات ". 93المادة 

لمستشار الغاشي فيما يتعلق بالتفويض الكتابي للفرق هذا أما بالنسبة للسيد ا

فيه نقاش، وأنا معكم في عدم االحتفاظ بالتفويض الكتابي شريطة أن يتم 

 طرح السؤال عن طريق رئيس الفريق الذي سيتحمل مسؤوليته في ذلك.

 : بالنسبة إلضافة المدد ال نرى مانعا في ذلك. 10المادة 

هنا االستدعاءات عبارة " عند االقتضاء "  : بخصوص توجيه 11المادة 

 كون أمام أمور مستعجلة.نعند ما  المصطلح يعني

أرى  ال األعضاء والفرق، هنا طرف بالنسبة لتوجيه األسئلة من:  13المادة 

مانعا يمكن للفريق أن يدبر من سيطرح السؤال، لكن السؤال شخصي ال 

د الدقائق التي طرحها األخ يجب الخلط بين الرئيس والفريق، بالنسبة لعد

أرى مانعا في تحديدها لسبب  4-4أو  3-3فريد ال نرى مانعا في تحديدها 

أهمية األسئلة، ألننا سنقوم بذلك كل ما وجدنا أمام نقط هامة مثال الدور 

وغيرها من األمور الهامة  "اآليلة للسقوط"، " برنامج دور الصفيح "

 .والمستعجلة

 ةللموقع اإللكتروني إن وجد المقصود من ذلك إمكاني: بالنسبة  15المادة 

الوقوع في العطب، وال أرى مانع في حذف عبارة " إن وجد " وندع 

 االشتغال.

ال نرى مانعا في  ،الدراسة على كل األمور"  : إضافة مصطلح 16المادة 

 ذلك.

التواصل حقا أهميتها كبيرة حتى و: أما بالنسبة للجنة اإلعالم  23المادة 

، رغم بالنسبة للتعاون الدولي أدعوكم تركها للجان الموضوعاتية المؤقتة

ال يجب حصرها في لجنة  لذا رها مهم جداودتوفرها على صيغة الديمومة ف

 .واحدة

: ال نرى مانعا في استبدال مصطلح " قانونية " بمصطلح "  64المادة 

 صحيحة ".

مانعا، بالنسبة لمقاربة  : بالنسبة إلضافة منسقي الفرق ال نرى 75المادة 

 النوع لقد تطرقت لها سابقا.

التعديالت بشأنها سنتلوها تباعا، السيد  99 – 96 – 95- 93المواد األخرى 

المستشار رشيد مجبار طرح بعض األمور سأجيب على بعضها بخصوص 

التبويب أرجو أن ال ندخل في هذا السياق إذا كان المعنى واضحا، ال داعي 

 تيب ألنه لن يغير من المضمون شيئا.إلعادة التر

أما بالنسبة إلضافة لجنة التقصي أنا مع هذا الطرح كذلك الشأن بالنسبة 

 .لمكتب المجلس

: قمنا بتصحيحها بخصوص " عامل العمالة " بدل " عامل العمالة  7المادة 

 واإلقليم ".



لك، : أما بخصوص استبدال االستدعاءات باالشعارات ال يمكن ذ 10المادة 

ألن االستدعاء أقوى من اإلشعار ألن هذا له أساس قانوني في القانون 

 التنظيمي وفي قوانين أخرى المتعلقة بالتبليغ.

 : سنضيف الجدولة الزمنية كما تكلم عنها الدكتور قشال أيضا. 11المادة 

 عمال بتعاون مع أعضاء المكتب وفقعد الرئيس جدول األي:  12المادة 

 ء معمول به.هذا شي القانون

، ال الفرقأما بالنسبة لتوجيه األسئلة الكتابية بصفة فردية أو عن طريق 

يمكن ذلك ألن السؤال شخصي بالنسبة لتخصيص جلسة لألسئلة الكتابية، قد 

ألسئلة الكتابية في لتطرق لها القانون التنظيمي، إذا أردتم تخصيص جلسة 

 كل دورة ال أرى مانعا في ذلك.

تية " للجان المؤقتة ال أرى مانعا في ذلك، بالنسبة لإلشارة موضوعاعبارة "

العدد الذي  بخصوصأما ، 13 – 12لفصول الدستور التدقيق هو إضافة 

 سأقترح عليكم عددا محترما. وتكافؤ الفرص هيئة المساواة سيكون منه 

 في إطار القانون الذي هو ورقة الحضور أو نعمل: يجب أن  59أما المادة 

لحضور التي يوقع فيها السادة المستشارين، وهي التي تسجل بعد ا ئحةال

 ذلك في المحضر أو السجل.

 هذه بعض التعقيبات على بعض التدخالت وما ذلك إال من أجل التواصل.

نطرح ونقرأ عليكم بعد أن اآلن سنمر إلى التصويت على هذا المشروع، 

األبواب أي الباب الخاص المواد المعدلة مادة مادة، أما التعديالت الخاصة ب

أن بالمكتب والباب الخاص بلجنة تقصي الحقائق، سنقرأ عليكم صياغتها 

 بالبث بشأنها. نقومقبل ان 

 

 ) مستشار ( السيد ادريس قشال :

 أرجو السيد الرئيس فتح الئحة ثانية الستدراك ما سقط منا سهوا.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 انعا في ذلك.ال أرى م

 

 ) مستشار ( السيد ادريس قشال :

 المادة الرابعة : يجب حذف عبارة " حسن " ألنها ال تضيف شيئا للمادة.

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

باألمس كانت بعض األمور التي يمكن تجاوزها، أما اليوم أصبح لزوما 

ماذا ينتظرنا في  و 273عليك إنزالها. خذ معي القانون التنظيمي المادة 

 .  ؟حالة عدم تدبيرنا ألمور المجلس

ن ولك ي مشكل بخصوص التوصل بهذا المحضر،أنا شخصيا ليس لدي أ

 . فال ينبغي أن نضع نظاما للسخرية. ينبغي أن نضع في الحسبان اآلخر.

لذا أنا أطلب منكم إنزال المادة كما هو منصوص عليها في القانون 

 التنظيمي. 



انتداب ) تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء 24المادة فيما يخص 

هل سيتم  منصبه،لنفرض أن رئيس اللجنة غادر  ،رئيس اللجنة ( لدي سؤال

  يتم االحتفاظ بالنائب القديم؟التصويت على نائب جديد أم 

س ونائبه ، فهذا مشكل . على الرئي إذا كان سيتم التصويت حسب رأيكم

هي مهام نائبه تتدابه. في حين تنية انحدث عن الرئيس ونهاتت ن المادةعلما أ

يمكن إنهاء مهامه إال  الف .ن انتخاب رئيس جديديالتي تكون مؤقتة إلى ح

أفهم مضمون المادة ) التي ينبغي أن تقول بتوقف باالنتخاب. أعي ما أقول و

نا مهام نائب رئيس اللجنة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجنة. وسترد علي

 مشاكل كثيرة الحقا وسنتحدث عنها في حديثنا على اللجن . 

: هل هناك مانع النضمام فريقنا ككل للجنة واحدة، علما 22بالنسبة للمادة

، المتعلقة بإحداث اللجن 21و  20مانع ولم نشكك في المواد أننا لم ن

ثنيا . إذا است 64دد في حين ان الع 65دون أن أنسى أن العدد بلغ وتمثيليتها 

نعلم السيد الرئيس أن  ناذا لم نمانع ولم نشكك ؟ لك، لمرئيس المجلس

اللجن، الجميع جاد وصادق في خدمة المدينة. فمثال طرحت التمثيلية في 

أنا شخصيا أعترض ألنه كما قلت يمكن لفريقي هل اعترض أي كان ؟  ال، 

ع السيد أن يندمج في لجنة واحدة. وليس هناك مانع قانوني. نعم ال تتسر

. سأساعدك في ما يخص هذه نحن لم نصادق بعد على هذا النظامرشيد.. ف

 ولكن أرجوك ال تقولوا تعيين أو فريقي.المسألة سأمنحك أربعة أعضاء من 

اللجنة  رئي مهمة كون إال فييفالتعيين واالنتخاب ال  انتخاب أعضاء اللجن،

تمثيليتي في إحدى  تصوت على لن فبالتالي ؟لم أرقك لو فماذا ،هس ونائب

 أشياء ال نحتاجها .   ال يمكن التنصيص على  اللجن،

ستخضع للدراسة والتمحيص من للتذكير بأن أشغالنا وأعمالنا  داعي ال

  .وستقارن مع أعمال مناطق أخرىوأساتذة،  نطرف جامعيين وأكاديميي

أكثر من ذلك لم ، ها فقطا في مستوى مكناس وأعضائداخلي انريد نظام

تتطرق للتوزيع الزمني  التي 14حدث السيد الرئيس عن المادة نت

نه ماذا يملك األعضاء خارج التسيير . ال شيء باستثناء للمداخالت، علما أ

في . ثالث دورات وليس أربعة كما ق التداول في ثالث مرات في السنةح

دقائق  3، أال نمنحه الحق في التداول سوى السابق فبراير ، ماي وأكتوبر

فهو لن يملك  ..الواحدةدقائق على مدى السنة  9تساوي  3ضروبة في م

  ينبغي ان ولكن ال نا أقبلها،أ ( سنوات،6ى ساعة زمنية على مدى )حت

 للنقاش فيما بيننا وسنتوسع في إغناء ن الشأن المحلي يقتضي نقاشا وننسى أ

ن نتخذ المواضيع التي تهم المدينة . ومسألة االستعجال غير مطروحة . وحي

يمكن أن نضع أشياء  فال ،قرارا يكون ذلك بترو وبمحدودية الخسائر ..

ونلجأ بعد ذلك إلى مسطرة االستثناءات . التي لن اليوم ونندم عليها في الغد 

تفيد فال يمكن إسقاط نظام البرلمان على المجالس، فاألمور التي يتم التداول 

تداول فيه بالشأن المحلي م اليت فيها في البرلمان صغيرة بالمقارنة مع ما

ة. أما البرلمان فالجميع يعلم بعمتش الذي أضيفت له اختصاصات واسعة و

وما  الجلسات هذه كيف تمر جلساته . حيث جميع المغاربة يضحكون من

، فال يمكن أن تكون نسخة طبق األصل من ذلك. أكثر يتخللها من نقاشات

الصالحية في تحديد المدة  من ذلك أعطي السيد الرئيس هذا الحق وهذه



الموضوع. لذلك فانا أدعوك الزمنية التي ستكون مرهونة بأهمية وقيمة 

 لمنح الحرية للسادة المستشارين، وشكرا. 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد عبد هللا بووانو :

  الحسني.شكرا السيد المستشار والكلمة لألستاذ 

 

 ) مستشار( السيد جواد الحسني :

استدعاء ألن االستدعاء يقابلها "  لتعمال كلمة دعوة بدأنا أطلب اس

convocation  " ودعوة يقابلها . "Invitation»،  لذا أقترح ويستحسن

 استعمال الدعوة بدل االستدعاء . 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد عبد هللا بووانو :

شكرا السيد الحسني ، ولكن االستدعاء واردة في القانون التنظيمي . 

 ضل السيد رشيد الغاشي . وليتف

 

 ) مستشار( : السيد رشيد الغاشي

تتعلق شكرا السيد الرئيس ، هناك مالحظة وردت في مداخلة األستاذ فريد ، 

الباب السادس المخصص لآلليات التشاركية  في 89و 85بالمواد من 

: ) يمكن لرئيس المجلس الجماعي  85للحوار والتشاور : تقول المادة 

عضاء المكتب ، عقد لقاءات عمومية ) مرتين أو ثالث مرات ( بتعاون مع أ

االقتصاديين واالجتماعيين وجمعيات  مع المواطنات والمواطنين والفاعلين

المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة 

إلخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين االطالع على آرائهم بشأنها وكذا و

 امج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور اإلنجاز. بالبر

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين من طرف هيئة 

 تمثل المواطنات والمواطنين . 

في ال يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها : )  89وتقول المادة 

جمعية  أوا ، أو تكون بطلب من حزب المواد أعاله طابعا سياسيا أو انتخابي

تابعة لحزب أو نقابة . ويتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول 

أفعالهم المرتكبة أثناء االجتماعات المذكورة . كما أن هذه اللقاءات مجرد 

:  85أعمال تحضيرية ال يمكن الطعن في محاضرها ( . فماذا تقول المادة 

المكتب مع المواطنات والمواطنين للخوض في " اجتماع الرئيس وأعضاء 

،  -حسب تقديري  –ال يمكن الخوض إال في المواضيع السياسية   !ماذا ؟ 

تحرم  أنها، إضافة  89وبالتالي هناك إشكال وتناقض مع مضمون المادة 

 باقي مكونات المجلس من ممارسة حق مكفول لجميع مكونات المجلس . 

، التي 84. هي المادة بهذا النظام، تتعلق  إضافة أخرى ، السيد الرئيس

الكلي ) على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات  عتتحدث على المن

بأية وسيلة من الوسائل ( ... فهذه المادة سبق لألخ فريد اإلشارة إليها . علما 

  ! أنه منذ انطالق الجلسة والصور تؤخذ بالقاعة .. فما العمل ؟



صيغة قانونية تجعل الباب مفتوحا ، وفي نفس الوقت  إذا ال بد من إيجاد

مضمون القانون التنظيمي ، كمنح تراخيص أو ما  عمتحكم فيه ويتماشى م

 شابه ذلك . وشكرا . 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد عبد هللا بووانو :

، التي أشرتم إليها في مداخلتكم  89شكرا السيد المستشار، بخصوص المادة 

بق أن ذكر به أحد المتدخلين ، والذي يقول : ) يجتمع ، فهناك مقترح س

الرئيس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجن وممثلي الفرق ( وهو مقترح تم 

 تدوينه . 

بخصوص باقي التعديالت المقترحة سنتطرق إليها حسب المواد  أما

، نقف عند المادة األولى : نجد ) هذا النظام التعديالت  لهذهالمتضمنة 

نضيف إلى هذه الصياغة عبارة ) ..  لذي أعده رئيس المجلس ...(الداخلي ا

بتعاون مع المكتب ( لتصبح الصياغة النهائية لهذه المادة هي : )  طبقا 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم :  32لمقتضيات المادة 

بالجماعات ، درس مجلس جماعة مكناس هذا النظام الداخلي ، الذي أعده 

 مجلس بتعاون مع المكتب ... ( رئيس ال

سأواصل سرد التعديالت المقترحة إلى حين الوقوف عند المواد المختلف 

وسأنتقل إلى المادة الثانية ، التي تتضمن حذف ) ما( الواردة بخصوصها ، 

في السطر الثاني لهذه المادة لتصبح المادة : ) يحدد هذا النظام شروط 

كما يحدد العالقة بين مختلف أجهزة  وكيفيات تسيير أشغال المجلس ..

 المجلس ( . 

بالنسبة للمادة السابعة ، تحذف كلمة اإلقليم وتغيير االستشارة ) بإشعار 

 عامل العمالة ( 

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

على اعتبار أن االستدعاء  اإلشعار،) مقاطعا( ال داعي لالستشارة أو 

  والمكان.الساعة  الموجه إليه لحضور مضمن فيه

 

 ) رئيس المجلس ( عبد هللا بووانو :د.السيد 

معذرة موالي العباس ، اإلشعار ضروري في هذه المادة، علما ان القاعة 

التي نجتمع بها اليوم آيلة للسقوط .. وتصور معي أننا فوجئنا بأمطار قوية 

 عة .. حينئذ سنكون مضطرين إلىسقطت على إثرها أجزاء من هذه القا

نكون ال محالة أمام ضرورة ستغيير المكان عند هذا الطارئ . وبالتالي 

 إخبار السلطة بهذا التغيير . 

:  8ونواصل باقي التعديالت .. حيث نقف عند التعديل الوارد في المادة 

 وذلك بحذف كلمة ) وذلك ( الواردة في السطر األول من هذه المادة . 

ألول حذف ) عند االقتضاء ( ، الواردة في ورد بها تعديالن ، ا 11المادة : 

 السطر الثاني من هذه المادة . 

. ليصبح مضمون المادة : ) ثاني إضافة) والجدولة الزمنية (والتعديل ال

توجه االستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول 

 والجدولة الزمنية للجلسة ... ( .  أعمال



لتصير  ها تعديل واحد متعلق بتضمن جملة لإلدغام، ورد ب 13المادة : 

يتضمن توجيه تهم  وأالالجملة : ) يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع 

 إلى جهة معينة ... ( 

، ورد تعديل بخصوص المدد الزمنية ، حيث التعديل يهدف إلى  14المادة : 

دقائق لواضع  3التحديد الزمني في هذه المادة بتخصيص كان التكافؤ ، فإذا 

 دقائق للتعقيب على الجواب وللرد على التعقيب .  4و السؤال وللمجيب 

كما تضاف الجملة التالية ، في بداية هذه المادة : ) يخصص مجلس جماعة 

مكناس جلسة واحدة في كل دورة لتقديم أجوبة على األسئلة المطروحة 

ين عن األسئلة ويجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعي

 المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك (. 

: التي جاء بخصوصها تعديل بالحذف في السطر  15نعرج  على المادة 

" إن وجد" ، التي ضمنت في المادة بخصوص عبارةالثاني متعلق ب

االشتغال ال الوجود .. وبالتالي ال بأس أن تحذف.. أما إذا كان الموقع 

   النشر.  إذا غاب ئذحجة حينسيكون فذلك اإللكتروني غير مشتغل 

: فجاء فيها تعديل على النحو التالي : ) إذا تغيب العضو الذي 16أما المادة 

تقدم بالسؤال الكتابي أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس 

من الفريق الذي ينتمي إليه وبتعيين من منسقه في عرض هذا السؤال ...(  

فت من المادة األصلية عبارة ) شريطة التوفر على تفويض وبالتالي حذ

 مكتوب من العضو المتغيب (. 

: أقترح التعديل عبر إضافة عبارة " وواضع السؤال 18بخصوص المادة 

 األسئلة التي يوحدها موضوع معين. . صحيح انالموضوع.حتى يتم توحيد 

ل الذي قد يمانع ، لم يتم التشاور مع واضع السؤاما لكن ذلك سيكون ناقصا 

وبالتالي ال يمكننا فرض ذلك عليه . فالمادة ستصبح إذا : ) يمكن لرئيس 

 ،التشاور مع واضعي السؤالبالمجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب 

ضم مجموعة من األسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن 

 يقدم جوابا موحدا عنها (. 

لثالث المتعلق بلجان المجلس، حيث ورد بخصوصها ننتقل إلى الباب ا

أوالها ورد بخصوص عدد أعضاء كل تعديالت وردت في هذه المادة .. ) 

نقوم بمساواة  أم.  11و 11، 13،13، 17لجنة ، فهل العدد الوارد بها وهو 

  ؟العدد بجميع اللجن 

.  8كما ان هناك تعديالت وردت بخصوص الصياغة خاصة بالصفحة 

 اية بحذف كلمة " وتجمع مجموعة الجماعات " وتعوض ب والبد

 ) مجموعات الجماعات ( تماشيا مع القانون التنظيمي . 

هناك مسألة أخرى تتعلق بإضافة كلمة دراسة إلى برامج إنعاش االقتصاد 

 النقلجملة  وواالقتراضات واستبدال كلمة التشغيل ب ) تشجيع التشغيل ( 

لعمومي الحضري أو النقل ما بين الجماعات . ما بين المدن ب ) النقل ا

اعتبارا أن شركة سيتي باص التي هي األصل تربطها عقدة مع  جماعة 

مكناس لكنها .. أضيف مثال آخر متعلق بالنقل المزدوج رغم أن بعض 

اإلخوان أشاروا إلى المحطة الطرقية ومحطات االستراحة .. التي وردت 

والمضمنة في النقط ما قبل األخيرة  أصال في المشروع المعروض علينا

  والخدمات.من لجنة المرافق العمومية 



وعلى أي فإن كل التعديالت الواردة بخصوص الصياغة سيؤخذ بها في 

النهائية من ذلك وكما أشرت إلى ذلك كلمة " دراسة " حيث  ةالنسخ

:  "تختص بدراسةمن خالل " . لجنة.ستضاف في بداية اإلشارة إلى كل 

 لخ....إ

كما ان هناك تعديالت وردت تحديدا بلجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والرياضية . من ذلك إضافة كلمة النوادي كبديل ل : " الثقافية 

كما ذكر ذلك والرياضية فتكون العبارة هي : ) دعم الجمعيات والنوادي ( 

 ل حتى الوداديات . السيد محمد الشكدالي ، ألن النوادي والجمعيات تشم

وبرامج محاربة  واإلقصاءكما تحذف برامج محو األمية وإدماج المرأة 

من  –كما أشار إلى ذلك بعض المتدخلين  –الهشاشة ، التي هي أصال 

البشرية .. ألن هذه البرامج مضمنة في البرنامج  ةبالتنميالبرامج الخاصة 

البشرية وفي للتنمية  الوطني للتنمية البشرية وفي البرنامج اإلقليمي

البرنامج المحلي للتنمية البشرية. وبالتالي ال بأس من تضمينها في البرامج 

الخاصة للتنمية البشرية، ناهيك على اللبس الذي قد يطرحه موضوع من 

برامج محاربة الفقر واإلقصاء.. والتي  في األصل من اختصاص مجلس 

  العمالة وليس من اختصاص مجلس الجماعة . 

، التي نحن بصددها ، والمتعلق بالنقطة األخيرة  20خر ورد بالمادة آتعديل 

من لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن ، ذلك بإعادة الترتيب والبدء 

 باألكبر ، لتكون العبارة كالتالي : ) تنمية األحياء والشوارع واألزقة( 

قانونية التي أشار إليها ال باإلحالة: الحالة الموجودة هنا  21ننتقل للمادة " 

 113.14من القانون التنظيمي  26وهي المادة :  ،األخ رشيد واألخ بوحي 

 ، كما هو منصوص عليه في هذا المشروع .  19وليس المادة 

، ورد تعديل متعلق باستبدال كلمة يجب بكلمة ) ينبغي  22بخصوص المادة 

جلس أن ينتسب إلى ( لتصير العبارة ) يتعين على كل عضوة أو عضو بالم

 إحدى اللجان الدائمة ( . 

كما وردت تعديالت ومالحظات فيما تبقى من مضمون هذه المادة .. والتي 

 اللجانتبتدئ ب ) تودع طلبات األعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى 

الدائمة ..( إلى غاية .. ) يتم اللجوء إلى التصويت النتخاب أعضاء اللجنة 

 بية (. باألغلبية النس

ألنه مثال في  لجنة.فالهدف من وضع هذه الصياغة هو ضبط العدد في كل 

أو  17.. في حين تقدم إلى عضويتها  اعضو 16لية نتوفر على الجنة المال

عضو ، وبالتالي سنلجأ إلى عملية التصويت ليصير العدد موافق للعدد  18

ر عملية التصويت فأنا المشار إليه في هذا النظام لكل لجنة . وإذا أردتم تغيي

 .   االختيار أوالترشيح  التاليةأقترح الصيغة 

ينتسب إلى إحدى اللجن الدائمة، فالتمثيل أن تعين على كل عضو بالمجلس ي

السطر األول إذا تحذف الفقرة الثانية  20النسبي متحدث عنه، وذلك بالمادة 

ا السيد الحاج والتي أثاره 23، فيما يخص المادة 22والثالثة من المادة 

الساسيوي فهي عبارة عن مادة من القانون التنظيمي فمن األفضل اإلبقاء 

 عليها.



» نص عليه : تتناولها السيد عباس الومغاري حيث ذكر بما  24أما المادة 
 فهذه، «نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة هي مهامتتن

نتداب رئيس اللجنة من الطبيعي أن المادة واضحة جدا، ألنه عند انتهاء ا

 تنتهي مهمة نائبه.

: فالبعض يقول بالتعيين والبعض اآلخر يقول بالحرية في  27وعن المادة 

 االختيار وأنا بدوري أقول بالحرية ألننا سنناقش الموضوع فيما بعد.

: تحذف عبارة عضوة وذلك تماشيا مع صيغة المذكر التي  34وعن المادة 

ولها، وهذه المادة هي منصوص عليها في القانون التنظيمي تم اإلجماع ح

حيث أن  30الذي يسند مهمة كيفية تطبيق هذه المادة، وننتقل اآلن للمادة 

 12واقترح عليكم  لها مدة ثالثة أيام المشار إليها في هذه المادة، ال معنى

 يوما.

ية موضوعات لجنيمكن للمجلس الجماعي أن يحدث » :  34ونمر للمادة 

، والتعديل الذي اقترحه السيد محمد مجبار في محله ألنه هو «مؤقتة

المنصوص عليه في القانون، السيد جواد الحسني اقترح بأن نطبق : يمكن 

للمجلس أن يحدد أعضاء هذه اللجن ويعينهم، وأنا اقترح أن يطبق : " أن 

 نعينهم وفق نفس طريقة اللجن الدائمة".

 

 ) مستشار ( السيد عباس الومغاري :

نحن نعلم أن كل عمل مؤقت يصبح رسميا، وأنا أقترح أن نحدد المدة 

لجنة مؤقتة  خلقالزمنية الشتغال مدة اللجن المؤقتة، حيث أنه ال يمكن 

تعلمون السيد الرئيس كيف  فأنتموتظل تشتغل لمدة سنتين أو ثالث سنوات 

ب أن تضع اللجن يج» يتم اشتغال اللجن في البرلمان، ولهذا اقترح إضافة 

 «.تقريرا حول اشتغالها خالل ثالثة أشهر
 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

تنتهي صالحية اللجان المؤقتة  »ليس لدينا مانع من ذلك، لتصبح المادة 

انتهاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها على بمجرد 

 أن هذه المدة يصعب تحديدها رغم، «شهر (أ 3أال تتعدى ثالثة أشهر ) 

، ونتمنى أن ال تكون قضايا خطيرة عليها حسب القضايا المعروضةبألنها 

في مكناس، أما بالنسبة للقضايا العادية فلن يتعدى إيداع تقرير هذه اللجن 

 أسبوع إلى ثالثة أسابيع.

م والتي وردت في شأنها عدة تعديالت : حيث ت 37وفيما يخص المادة 

يجب أن  17، 16، 12الدستور، فعوض المواد اإلحالة فيها على عدة مواد 

 من دستور المملكة. 13و 12يشار فقط إلى المواد 

وتكافؤ كون هيئة المساواة تت» وردت بشأنها أيضا تعديالت :  39المادة 

مقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات الفرص و

متدخل اقترح ال، «ي يقترحهم رئيس المجلس الجماعيمن المجتمع المدن

ور مع المجلس الجماعي في نهاية الفقرة، واقترح إضافة عبارة بالتشا



عوض هذه العبارة أن نضيف بالتشاور مع منسقي الفرق الممثلة داخل 

المجلس، وفيما يخص عدد أعضاء الهيئة اقترح عليكم أن يحدد عددها في 

 عضوا. 17

مقاربة النوع االجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة ال تقل  41وعن المادة 

 الثلث للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة. %33عن 

 .9ال مانع من ذلك على أساس أن ال يقل عدد النساء عن  %50اقترحتم 

 أية مداخالت. الم ترد في شأنه 57، 53، 52إلى  42فيما يخص المواد 

ها مقترح تعديل من السيد الدكتور ادريس قشال، : ورد في شأن 58المادة 

القانون التنظيمي، وسوف  موادمع تعارض تحيث أنه قال بأن هذه المادة 

أقدم التوضيح التالي، في الجهات تم العمل بها وتم التصويت بأن يكون 

الرئيس ضمن اللوائح الخمس األولى وفي المقاطعات نفس الشيء، فالرئيس 

للوائح الخمس األولى التي نجحت في االنتخابات، يجب أن يكون ضمن ا

 1503وفيما يخص باقي الجماعات حذف هذا من التشريع، ألنه من أصل 

ي، ال يمكن أن فرد 1300جماعة إذا تم حذف ستة مدن والعالم القروي 

 تحدد هذه المنهجية.

والمقترح هو إضافة كلمة " فرق المجلس " لتصبح  68نمر اآلن للمادة 

 : المادة

يعرض الرئيس النقطة المدرجة في جدول األعمال للمناقشة، حسب  »

 «ر هذا الترتيب باقتراح من الرئيس ومن فرق المجلس.يترتيبها ويمكن تغي
 حذف الفقرة األخيرة. وتقترحون 84سوف نمر اآلن للمادة 

ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة » 

 فال مانع من ذلك لتصبح المادة :«. ئلمن الوسا

يعمل المجلس على استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل » 

 «.وتصوير المداوالت العلنية للمجلس 
ورد في شأنها تعديلين األول حذف كلمة يمكن وبدء  85المادة فيما يخص 

ية رئيس ثم حذف العدد ثالث مرات لتصبح عقد لقاءات عموملالمادة »

 «مرتين في السنة.
وفي نفس المادة بالفقرة األخيرة هناك مقترح بإضافة وكذلك منسقي الفرق، 

يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء » لتصبح الفقرة : 

 اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات وكذلك منسقي الفرق.

"يمكن" التي تبدأ بها  التعديل الوارد في شأنها هو حذف كلمة 88المادة  -

 المادة لتصبح على رئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات.

عبارة " أو  ةوإضافورد في شأنها تدخل " بناء على طلب منه  92المادة  -

 على حامل إلكتروني كما هو منصوص عليه في القانون" لتصبح المادة.

إما مجلس وذلك يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بال» 

مباشرة مع اإلشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد اإللكتروني أو على حامل 

 .«إلكتروني كما هو منصوص عليه في القانون



: " قراءة وتوزيع المحاضر " ليصبح " تعديل آخر ورد حول عنوان  هناك

 المحاضر ". مضمونقراءة وتوزيع 

يتلى ملخص محضر أو التعديل هو في بداية كل دورة،  93المادة  -

 . مضمون الدورة السابقة، إذا تم إضافة كلمة " أو مضمون "

 فيما يخص الباب الثامن : أحكام ختامية . 

 هناك مقترح تغيير كلمة تعين بانتخاب لتصبح :

 انتخاب ممثلي الجماعة  لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم .  -1

 

 ) مستشار( السيد ادريس صقلي عدوي :

تتحدث فقط عن  96، و 9اء مهامهم يجب أن تحذف  ألن المواد كلمة إنه

 التعيين . 

 

 ( المجلس) رئيس  السيد عبد هللا بووانو :

أقترح أن نضيف مادة خاصة باإلنهاء ) يتم إنهاء انتداب ممثلي الجماعة 

 . (  ملدى الهيئات بنفس طريقة تعيينه

والمكتب ومقترح  هناك مقترح بإضافة بابين األول خاص بلجن التقصي ،

 ثالث خاص بمدونة السلوك . 

بالنسبة للجن التقصي سوف أتلو عليكم المواد ) يمكن لمجلس الجماعة  -

تقصي   وبناء على طلب نصف األعضاء المزاولين مهامهم ان يكون لجن

الحقائق ، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو مسألة تهم تدبير 

 المادة هي واردة بالقانون .  الجماعة ( وهذه

مادة أخرى في نفس السياق : ) ال يجوز تكوين لجن لتقصي الحقائق في  -

 وقائع تكون  موضوع متابعات قضائية . 

 تنهي هاته اللجن مهامها في الحاالت التالية :   -

 فتح تحقيق قضائي في واقعة معروضة على لجنة التقصي .  -

لدى المجلس وتعتبر هذه اللجن مؤقتة بطبيعتها إيداع مستنتجات تقريرها  -

 نتيجة للقضايا المعروضة عليها . 

 مادة ثالثة في هذا الباب : 

عضوا من أعضاء المجلس الجماعي ، تتكون  13تتألف هذه اللجنة من  -

 لجن التقصي من ممثل من فريق جماعي . 

 المتبقية . قاعدة التمثيل النسبي  في توزيع المقاعد  ىيتم اللجوء إل -

 باالنتخاب.  ألشغالهاها رئيسا لها ومقررا تختار اللجينة من بين أعضائ -

 مادة رابعة:

ها، ال تكون ة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائتجتمع اللجنة بدعو -

 ها. ضور أغلبية أعضائاجتماعات اللجنة صحيحة إال بح

  ها الحاضرين .  خذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائتت

 المادة ما قبل األخيرة فيما يخص لجن تقصي الحقائق وهي : 

يمارس أعضاء اللجنة مهامهم ، من خالل االطالع على الوثائق وفي  -

 عين المكان عند االقتضاء . 

، الموظفين المزاولين تستدعي اللجنة بواسطة رئيس مجلس الجماعة -

مفيد مهامهم بمصالح الجماعة وكل شخص أو هيئة ترى ان حضوره 



ألشغالها كما يمكن أن تستدعي بواسطة رئيس مجلس الجماعة وعن طريق 

والمقاوالت  ةعامل العمالة ، الموظفين وأعوان الدولة والمؤسسات العمومي

 العمومية داخلة في اختصاصهم داخل تراب الجماعة . 

 المادة األخيرة:

ف شهر تعد لجنة التقصي تقريرا حول المهمة التي أنجزت ألجلها في ظر

 . وتبرمج مناقشة هذا التقرير في دورة المجلس الموالية 

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

السيد الرئيس نحن عندنا نازلة وتم الحسم فيها لماذا نرجع إليها وبالنسبة لنا 

انتهى األمر ألننا اعتمدنا التمثيلية النسبية، لم أفهم لماذا نطرح أمورا لن 

 االحتماالت التي تتحدثون عنها غير واردة .  تطرح أبدا. وهذه

 

 ) رئيس الجماعة ( السيد . د . عبد هللا بووانو :

 هذه فقط فيها تدقيق للصياغة عوض فقرتين سنضع فقرة واحدة : 

عضوا وفق التمثيل النسبي للفرق المكونة  13من  يقصت" تتشكل لجنة ال

 للمجلس " . 

 

 ول للرئيس () النائب األ السيد رشيد طالبي :

إذا سمحتم  لي السيد الرئيس ، نحن نتعامل مع هذا األمر وكأننا  ننظر فقط  

أننا نشترط حضور الجميع ، ونركز على  يحق لهذا المجلس ، وأتساءل هل 

 أن يحضر الجميع . 

 

 ) مستشار( السيد هشام القائد :

بية ، وأقترح السيد الرئيس أعتقد انه ال داعي ألن نعتمد منطق األغلبية النس

جنة ، بحيث ليس من لبمستشارين في هذه ال أن تمثلان كل هيئة سياسية 

في اللجنة كما ان التمثيل  13أو  12أو  11الضروري ان نصل إلى العدد 

النسبي لن يكون ضمانة أمام نزاهة عمل هذه اللجنة ، وموضوعيا أرى انه 

ق الممثلة في من الضروري أن تتكون هذه اللجنة بالتساوي بين الفر

 ، ضمانا لمصداقية هذه اللجنة . المجلس 

  

 ( المجلس) رئيس  د . عبد هللا بووانو : السيد.

هذا من  الحقائق،أنا قلت بأننا استرشدنا بالقانون التنظيمي للجان تقصي 

مقترح القاضي بأن يكون التمثيل الجهة . من جهة أخرى إذا عملنا ب

اللجنة  الجتماع فال معنى  المجلس،ثلة في بالتساوي بين مختلف الفرق المم

، وفي نظري هذه األمور لها نظام وبناء وهذه اللجنة لها ضوابط للتشكيل 

ألنها في حالة إيجادها ستكون مطالبة باتخاذ القرارات وضوابط ألعضائها 

وفي هذه الحالة كيف سيتأتى لها اتخاذ قرار وهي متساوية . ولهذا أظن ان 

. كما أن ل قراراتها التي سترفعها للمجلسمن خالالنزاهة ستظهر 

ها ستكون لهم فرصة الكالم أمام المجلس. وعلى ضوء كل ذلك ءأعضا

ر على المجلس راته ، فإن اقتضى األمر عرض األمسيتخذ المجلس قرا

عدد أعضاء اللجنة له عالقة بالبناء ككل ولهذا فال ؟  أمالجهوي للحسابات 



ي المجلس وهناك منطق ينبغي  أن يحترم . بمعنى تمثيلية كل فريق ف

والمالحظة التي ينبغي أخذها بعين االعتبار هو ان أعضاء اللجنة يجب أن 

 يكونوا من خارج أعضاء المكتب . 

" تتشكل لجان التقصي بالتمثيل النسبي من الفرق المكونة للمجلس من 

 خارج أعضاء المكتب ". 

ث لجن تقصي الحقائق. أما فيما يتعلق بإحداهذا فيما يتعلق بالمادة الخاصة 

بالمواد الخاصة بآليات عمل المكتب المسير، نقترح عليكم المواد التالية : " 

ينعقد المكتب بصفة عادية مرتين في الشهر وبصفة استثنائية كلما دعت 

طلب من الرئيس أو ثلث نوابه ويجوز له أن يستدعي بذلك  ىالضرورة إل

مهامهم بالمصالح الجماعية أو أي مستشار  الموظفين الذين يزاولون

ية اجماعي للمشاركة بصفة استشارية ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغ

عن طريق السلطة اإلدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات 

 العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

 : المادة الثانية

ب صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي تعتبر اجتماعات المكت

حالة عدم توفر هذا النصاب وجب تأجيل االجتماع إلى موعد الحق ال يقل 

ساعة وفي هذه الحالة يعتبر االجتماع قانونيا كيفما كان عدد  24عن 

الحاضرين، وهذا األمر منصوص عليه في القانون بالنسبة لدورات 

 المجلس.

 المادة الثالثة :

ئيس بتعاون مع أعضاء المكتب بتحضير جدول أعمال اجتماعات يقوم الر

يترأس الرئيس اجتماعات المكتب ويسهر على تطبيق واحترام والمكتب، 

جدول األعمال وعند غيابه يقوم بهاته المهمة أحد نوابه حسب الترتيب. يتم 

اتخاذ القرارات خالل اجتماعات المكتب بالتوافق أو بأغلبية األعضاء 

ى لذي صوت إلالجانب ا يرجحن، وفي حالة تعادل األصوات الحاضري

 الرئيس أو الذي ينوب عنه. جانبه

 :الرابعةالمادة 

 تيسهر كل عضو في المكتب تبعا لمهمته على تطبيق وتنفيذ القرارا

 المتخذة ويلزم بتقديم تقرير عن ذلك إلى المكتب.

 : الخامسةالمادة 

لية الكاملة في القيام باألعمال يتحمل كل نائب من نواب الرئيس المسؤو

المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون 

على التدبير الجيد للقطاع المفوض  لسهرباالمنظم للعمل الجماعي ويلزم 

إليه ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي، يمكن للمكتب أن يكون لجانا 

 تنتهي صالحيتها برفع تقرير إلى المكتب.خاصة لدراسة قضايا معينة و

 : أخيرةمادة 

يمكن للسادة المستشارين أن يدلوا باقتراحاتهم كتابة للمكتب لمناقشتها في 

 . اختصاصاته والتي تدخل فياجتماعاته 

هل من مالحظة على هذه  هذه هي المواد المقترح إضافتها للنظام الداخلي. 

يكن هناك أية مالحظة، نمر لمناقشة المقترح المواد المتعلقة بالمكتب إذا لم 

 الذي تقدم به السيد رشيد مجبار، والمتعلق بما ورد في أحد أبواب القانون



التنظيمي ويتعلق األمر بالحكامة، وإذا ارتأيتم أن نضيف بعض المقتضيات 

عامة أشار إليها الدستور  مبادئالخاصة بمدونة السلوك واألخالقيات، وهي 

 ، وهناك إشارة لها أيضا في القانون التنظيمي.156و 136في المادة 

 : أولى مادة

تهدف مدونة السلوك واألخالقيات إلى ترسيخ قيم المواطنة وإيثار الصالح 

 العام وتعزيز دور المسؤولية الجماعية.

 : ثانية مادة

يجب على أعضاء المجلس الحرص على احترام القوانين والقواعد 

 الية :األخالقية العامة الت

إيثار الصالح العام على كل مصلحة فئوية أو خاصة وتجنب تضارب 

المصالح واستغالل مهامهم الجماعية لتحقيق مصلحة خاصة أو منفعة مالية 

 أو عينية لهم أو لذويهم.

توخي االستقاللية حيث ال يكون المستشار في وضعية تبعية كشخص ذاتي 

لى النحو المبين في القوانين أو معنوي تحول بينه وبين أدائه واجبات ع

واألنظمة المعمول بها، وأال يضع نفسه تحت أي التزام مالي أو غيره 

 .ألفراد أو لمنظمات بشكل يؤثر على أداء واجبه

 : ةثالثمادة 

وتدخالته  قفهحيث يتعين على المستشار أن يبني موا ،المسؤولية وااللتزام -

 على أسس تتسم بالدقة والمصداقية 

 :ابعةمادة ر

 األمانة واالستقامة.

 مادة أخيرة :

يتعين على المستشارين والمستشارات ارتداء لباس يتناسب مع االحترام 

الواجب للمجلس، كما يتعين عليهم االمتناع عن التحدث في الهاتف أو 

واللجان، كما االنشغال بقراءة الجرائد أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات 

 و الوجبات داخل الجلسة العامة.يمنع تناول األطعمة أ

 ) مقاطعة من طرف أحد األعضاء (

، بحيث أنه 63بالنسبة للصالة منصوص عليها في النظام الداخلي في المادة 

طلب من المستشارين ألداء فريضة الصالة أو بمن أسباب توقف الجلسات 

تشاور الفريق السياسي أو تناول الوجبات أو ظرف طارئ هل هناك 

 حول مدونة السلوك. مالحظات

 

 ) مستشار ( السيد د. ادريس قشال :

بالنسبة لألكل هناك حاالت األشخاص الذين يودون تناول األدوية أو أكل 

ال يمكن منع ذلك. أما بالنسبة بعض الوجبات الخفيفة لظروفهم الصحية، 

 مقترحكم وهل ستزودون المستشارين باللباس الخاص وشكرا.للباس ما هو 

 

 ) رئيس المجلس ( . عبد هللا بووانو :السيد د

حقق للمواطنين ما يرغبون فيه، وعند القضاء على الحفر وتوفير نعندما 

آنذاك يمكن أن نفكر في  ةالمساحات الخضراء، وعندما نعيد تهيئة هذه القاع

 ذلك.من مانع فال شراء ألبسة خاصة بالمستشارين 



يطرح مشكال فهو لنسبة لألكل بالنسبة للباس يمكن أن يطرح إشكاال، لكن با

 والمقترح هو منع وجبة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

 

 ) مستشار ( السيد د. ادريس قشال :

بالنسبة لألكل كما قلت ال يطرح أي مشكل ولكن بالنسبة للباس، ونحن ال 

االستفادة منه من مالية الجماعة، علما أننا نترفع عن إلى  نمستشارينطمح ك

ستفادة من مجموعة من المستحقات التي هي من حقنا كالهواتف اال

 والمحروقات وغيرها . 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

اقترحها السيد لمستشار تقترحون أن نحذف اللباس من المواد التي هل طيب 

المقترحات الخاصة  على، ونحذف األكل هل هناك تحفظ رشيد مجبار

 وك . بمدونة السل

 

 ) مستشار( السيد رشيد طالبي :

 أقترح أن نحتفظ فقط بالمبادئ العامة للحكامة . 

 

 ) مستشار( السيد عبد هللا مشكور :

أن أطرح مشكال يتعلق بالسفريات، وأطالب بان يتقدم كل عضو استفاد  أريد

 .  التي قام بها الزيارةعن  بتقريرمن السفريات 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

هذا ما سيحصل مستقبال سيكون كل من سافر في إطار زيارة عمل ملزما 

 بتقديم تقرير عن سفره . 

 

 )مستشار( السيد الحسن بوكدور :

بسم هللا الرحمان الرحيم ، السيد الرئيس ، السيد ممثل عامل عمالة مكناس 

أن تمر هذه  السادة المستشارون والمستشارات الحضور الكريم ، ال يمكن

 الدورة دون أن أتناول الكلمة . 

 سأكون مركزا، ولن أتناول النقط للزمن وحرصا على التدبير الجيد 

 المدرجة ضمن جدول األعمال . 

بغي أن نكون جد مسرورين ينالسيد الرئيس واليوم ونحن في هذه القاعة 

تجاه ، وهذا أمر إيجابي وسيدفع في ايوجد به أميونألن مجلسنا لم يعد 

دكم كل األعضاء تطوير األداء الجماعي، ومن هنا أقترح بأن يزو

اإللكتروني ليسهل التواصل فيما بيننا ، هذا من  همببريد  همالمزاولين مهام

ليوم ، ونشكر كل من ساهم اجهة ، من جهة أخرى القاعة التي نتواجد بها 

ضوين من من بعيد لتكون في هذه الحلة الجميلة ، رغم أن ع أومن قريب 

 المجلس يجلسان في وضعية غير مريحة ولهذا أطلب إضافة طاولتين لهما . 

ثالثا كما تعلمون السيد الرئيس هذه القاعة هي من أجمل القاعات الموجودة 

بغي ان تحظى بعناية خاصة لتكون في مستوى نعلى الصعيد الوطني وي

ني ، وأغتنم هذه هذه المدينة العظيمة المصنفة ضمن التراث العالمي اإلنسا



أصبحت في وضعية كارثية حتى أصبح  مدينة مكناس الفرصة ألشير بان

يطلق عليها مدينة الباعة المتجولين بامتياز، وأريد فقط أن اذكر بهذه 

 األمور ، وشكرا . 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

اروها ، وقد سجلت المالحظات التي أثخوة على تدخالتهمشكرا لإل

 لصيغة النهائية للنظام الداخلي للمجلس . اوسنأخذها بعين االعتبار في 

بعد استنفاد كافة التدخالت نمر لعملية التصويت على النقطة المتعلقة 

 بالدراسة والموافقة على النظام الداخلي للمجلس . 

 

 

 مع  النظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس

  المقرر المتخذ من طرف المجلس 
 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة المغربية        

 وزارة الداخلية            

 جهة فاس مكناس       

  01مقرر رقـــــــــــم         عمالة مكناس                                           

        2015دورة اكتوبر                                                   جماعة مكناس           

 ىــالجلسة األولكتابة المجلس                                                             

 2015 /10/ 07: بتاريخ                        

 : النقطة األولى
 نظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس.الدراسة والموافقة على مشروع ال -

 

إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر 

 . 2015اكتوبر  07، في جلسته األولى المنعقدة يوم  األربعاء 2015اكتوبر

 المتعلق بالجماعات. 113-14تنظيمي رقم وطبقا لمقتضيات القانون ال -

مشروع النظام  بالموافقة على وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة  

  .الداخلي لمجلس جماعة مكناس

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي
  62عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  62عدد األصوات المعبر عنها:  -

  62عدد األعضاء الموافقيــــن:  -

 :  وهم  السادة
 -6خالد بودالي  -5محمد الشكدالي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  - 2عبد هللا بووانو -1

محمد عكي  -10عبد الصمد اإلدريسي  -9ليلى معزوز -8سميرة القصيور -7أسماء خوجة 

 -15محمد أشكود  -14محمد بحاميدي  - 13ادريس صقلي عدوي  12 -أمال فريقش - 11

حسن  -19ارتي إسماعيل المهد -18إدريس العلمي  -17إدريس إاللة  -16عزيز يعقوبي 

 -24أحمد بن حميدة  -23رشيد مجبار  -22محمد المشاطي  -21محمد فاللي  -20تميمي 

محمد  -28ادريس الخروبي -27التهامي بوخيمة  -26إسماعيل دبا  25 -عبد الرحمان أفالك

محمد -32نور الدين عامر  -31عبد العزيز بلخيري  -30عبد العاطي كواح  -29بنعزو

عباس ال -36نزهة الصح  -35عبد المنعم الشهيبة  -34لحق بنسالم عبد ا -33لحلوح 

عبد النبي  -40موالي علي لمراني  -39 فريد بوحي -38ادريس قشال –37الومغاري 

-45أحمد مسغاتي  -44محمد بنعالل  -43الحاج ساسيوي -42 حسن بوكدورال 41 عثماني

أمينة  -49محمد أبو القاسم  -48المصطفى سعدان -47عبد هللا مشكور -46رشيد الغاشي 

لحسن  -53جواد مهال  –52. محمد عديوباه -51نادية ادريسي قيطوني   -50 حداش

-58جواد حسني  -57محمد الدكس   -56خالد معروفي  -55حميد لعويسي  54 -خربوش

 . محمد ميلودي  62 -نبيلة بنعمر -61هشام القائد  -60المصطفى المريزق  -59نوال محسين 

   00عضاء الرافضيــــــن  : عدد األ -

  00عدد الممتنعين عن التصويت :  -

 يقرر ما يلي :

 
 أكتوبريوافق مجلس جماعة مكناس،المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر 

بإجماع  ، 2015اكتوبر  07في جلسته األولى المنعقدة يوم األربعاء  ،2015
 مكناس.النظام الداخلي لمجلس جماعة  علىأعضائه الحاضرين 

 
 كاتب المجلس   رئيس الجماعة                                               

 د.عبد هللا بووانو                                               محمد عكي  

 



 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

علقة بانتخاب نمر لدراسة النقطة الثانية من جدول أعمال هذه الدورة المت

  .اللجان ورؤسائها ونوابهم

 العرض:

نحن اليوم نعقد هذه الدورة وسبقت اإلشاة إلى أنها قانونية عادية ، ما معنى 

 ذلك :

قانونية ألنها عقدت في شهر أكتوبر باحترام للقانون التنظيمي . وثانيا  أوال

ا احترمت آجال إرسال مشروع جدول األعمال مع المالحظات التي أثاره

 اإلخوان . 

نا آجاال فما دامت عادية وهي دورة أكتوبر ، فالقانون التنظيمي يفرض علي

أكتوبر كان من المفروض أن  25، ولهذا فيوم للمصادقة على الميزانية

تكون أخذت مسارها ، واليوم نحن مطالبون بانتخاب رؤساء اللجان وعلى 

، ولهذا إذا سمح نيةلية ، قصد دراسة مشروع الميزااألقل رئيس لجنة الما

ثة إجراءات ، النها تتضمن ثخوة المستشارون نمر لدراسة هذه النقطة ألإلا

اء سنختار ، ومن داخل هؤالء األعضلجنة المالية  أعضاء سنقترح بحيث 

ن تشتغل . وبعد انتخاب أعضاء اللجنة يمكنها ارئيسا للجنة ونائبا له

اهز وال ينتظر سوى انعقاد ، وبالمناسبة فهو جوتتدارس مشروع الميزانية

 اللجنة .

وبالنسبة لنا آثرنا أن ننتخب اللجان لربح الوقت ألننا إذا لم نفعل ذلك سنكون 

 ، سنفتح باب التدخالت .ىأجال أخر أمام

 نقط نظام:

 ) مستشار( السيد د. ادريس قشال :

ولكن  تدارسها،بالنسبة لنا النقطة األولى قلنا بأنه ال مانع من  الرئيس،السيد 

اللجان فنحن نتعرض على دراستها ، بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بانتخاب 

ألن القانون واضح ، إذ ينص على ضرورة أن ننتظر مصادقة السلطة على 

النظام الداخلي وما دمنا حددنا عدد اللجان فيه وتسمياتها فلن تكون هذه 

المقرر، وهذه األخيرة اللجان فعالة إال بعد مصادقة السلطة المختصة على 

 أيام بالمصادقة أو التعرض على المقرر.  8تتوفر على أجل 

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

جان إال بعد المصادقة على لأن تنتخبوا ال  يمكنكمال اليوم  الرئيس،السيد 

وإذا تم تدارس النقطة  اللجان،النظام الداخلي ألنه هو من يضبط آليات هذه 

 وضع غير قانوني .  أمامة سنكون الثاني

بالنسبة لنا كان عندنا مقترح جاهز ولكن مع األسف لم يرد أي أحد أن 

وبالنسبة لنا كمجلس  واضح.ونحن اآلن أمام إشكال والقانون  إلينا،يستمع 

اآلن صادقنا على النظام الداخلي ولكن ال يمكن تطبيقه إال بعد المصادقة 

األخيرة على أجل قانوني  تتوفر هذه ة ، وعليه من طرف السلطة المختص

أن ترسلوا  أتمنىأيام، السيد الرئيس ، أظن أن الوقت متاح لنا ولهذا  8مدته 

النظام الداخلي للمصادقة في انتظار رد السلطة خالل األجل المحدد . 

 يوما .  15والدورة الزالت مفتوحة وأجلها 



جدول األعمال ولكن األمر  بالنسبة لنا ليس لدينا إشكال في مناقشة نقط

ان  وأظنسيكون غير قانوني ونحن لن نستطيع المشاركة معكم في ذلك ، 

 المجلس به محامون ويشاطرونني نفس الرأي . 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

ج النقطة في نعرف ماذا تقصدون بأن العملية غير قانونية هل إدرا أريد أن

سبق لي أن قلت لكم بان النقط المدرجة كلها حالي، جدول األعمال ال

  قانونية.

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

ل بأن إدراج النقطة في جدول األعمال غير والسيد الرئيس، نحن ال نق

، طبق القانون قانوني، ولكن مناقشتها اليوم في هذه الجلسة هو غير قانوني 

ن وانتخاب رؤساء ونواب هذه اللجان غير التنظيمي، وبالتالي فتشكيل اللجا

قانوني، ألن المقرر ينبغي المصادقة عليه من طرف السلطة المختصة 

 وذلك ضمن آجال محددة.

ولهذا نحن قلنا بأن طريقة طرح النقطة فيها خطأ إذ كان ينبغي طرح نقطة 

تتعلق بتشكيل اللجان وبعد ذلك نمر النتخاب الرئيس ونائبه، وعليه كان 

ي أن تكون الصيغة كالتالي تشكيل اللجان وانتخاب الرئيس ونائبه، إذ ال ينبغ

 يمكن أن ننتخب رئيسا لشيء غير موجود أصال.

ولهذا كان علينا الحذر من مثل هذه األمور، فما هو قانوني واضح ال يمكن 

القفز عليه. السيد الرئيس األمور العادية والتي ال تطرح إشكاالت قانونية 

ها ولكن بالنسبة لهذه الحالة فهي محكومة بفصل قانوني يمكن تجاوز

 واضح.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

شكرا للسيد المستشار، نحن اآلن انتهينا من النظام الداخلي ووافقنا على 

التعديالت المقدمة من طرف السادة المستشارين، وأهم تعديل قمنا به يهم 

طلبات الترشيح لعضوية إحدى اللجان،  فنا منه، وحذ22و 21المادتين 

ونحن اآلن نناقش انتخاب الرئيس والنائب، واقترحت عليكم الطريقة واتفقنا 

جميعا على أن تكون من خالل التمثيل النسبي، ولهذا كل فريق عليه أن 

يقترح علينا من يمثله في لجنة المالية، وهذه اللجنة منصوص عليها في 

طريق االنتخاب، ن هل ع ،ت السلطة حول ماذا ستكونالقانون، ومالحظا

نحن سنقوم بنفس الطريقة التي انتخبنا بها رئيس المجلس ونوابه طبق 

 القانون.

السيدات والسادة المستشارون أدعوكم لرفع الجلسة قصد الصالة وللتشاور 

 حول هذه النقطة.

 رفعت الجلسة

 

 

 

 



 

 (  عة) رئيس الجما:  السيد د . عبد هللا بوانو

ن نستأنف جلستنا ، دات المستشارات والسادة المستشارون المحترموالسي

بعدما رفعناها ألداء فريضة الصالة ، واالستراحة ، واالجتماع مع رؤساء 

الفرق الممثلة في المجلس ، وناقشنا هذه النقطة والقرار الذي اتفقنا عليه ، 

ننتخب رؤساء اللجان هو أن يعطي كل فريق ممثليه في اللجان ثم بعد ذلك 

من القانون التنظيمي  115علينا طبقا للمادة  االستعجال المفروضونوابهم، 

للجماعات ، والمتعلق بالمصادقة على الميزانية وإرسالها إلى المصالح 

نونبر سنحاول احترام هذا األجل ، كما سنحترم المقتضى  15المعنية قبل 

رسله لمصالح العمالة قصد الخاص بالمصادقة على النظام الداخلي ون

المصادقة عليه في أقرب وقت . وعليه قررنا عقد جلسة إن شاء هللا يوم 

االثنين وهي جلسة ثانية ستخصص لتشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها 

ابهم ، وأظن أن الوقت كافي لكافة الفرق لتدبير هذه العملية بشكل سلس وون

تعاونهم ومنذ البداية قلت بأننا ، وبذلك أشكر جميع األخوات واإلخوان على 

ة االجتماع ساعبهنا لنتعاون جميعا خدمة للصالح العام للمدينة ، وسنخبركم 

على  لإلجابةوجه إليكم ، في األخير أغتنم الفرصة في االستدعاء الذي  سي

بعض النقط ، وخاصة ما قاله السيد الحسن بوكدور فيما يخص التركيز في 

رص عليه مستقبال بتعاون الجميع، وأيضا التدخالت هذا األمر سنح

مالحظة السيد عبد هللا مشكور الذي أثار قضية السفريات التي يقوم بها 

سنحرص مستقبال على أن يتم إعداد تقارير بعض األعضاء في الخارج و

، وأغتنم الفرصة ألقول بأننا جميعا أينما كنا عن هذه الزيارات إن كانت

رجية سنجعل على رأس أولوياتنا قضية وحدتنا سواء في مهام داخلية أو خا

الترابية الصحراء المغربية ، وكلما سنحت لنا الفرصة سنسخر كل ما نملك 

على  وأنامن أدوات لكي نبرز هذا الموقف سواء في السويد أو غير ذلك 

 . ين على أن الجميع لن يدخر جهدا في سبيل الوحدة الترابية قي

نشكر السلطة المحلية على حضورها  وفي األخير، وباسمكم جميعا

وتعاونها وأشكر جميع اإلخوان واألخوات على حضورهم أشغال هذه 

الجلسة، وإذا سمحتم أشكر اإلخوان  الذين أعدوا هذه المحفظة التي بين 

وثيقة تهم الجماعة وأشكر بذلك المصالح اإلدارية  12أيديكم وهي تضم 

 ة .التي قامت بهذا المجهود . ونرفع الجلس

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  المملكة المغربية            

 وزارة الداخلية          

      جهة فاس مكناس       

 الورقة الحافظة                         عمالة مكناس        
 جماعة مكناس        

 :جلسة ثانية كتابة المجلس                                                                     

 

من رمضان  20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  113-14(  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7)  1436

منه، عقد مجلس جماعة مكناس جلسته 116بالجماعات والسيما المادة 

، 2015وبر أكت 12الثانية  من الدورة العادية لشهر أكتوبر، يوم االثنين 

بقاعة المؤتمرات بالقصر البلدي حمرية، على الساعة الرابعة بعد الزوال ، 

برئاسة السيد د. عبد هللا بووانو رئيس مجلس جماعة مكناس وممثل السيد 

رؤساء األقسام  عامل عمالة مكناس السيد عبد الحق درويشي، والسادة

 بالجماعة وهم السادة :والمصالح الداخلية 

 

 :  الكاتب العام للجماعة محمد السداسي      -      

 الكتابة العامة  لجماعة مكناس عنادريس بدي          :   -     

 نبيل بامحمد           : رئيس قسم الموارد البشرية بالجماعة -     

 عبد الكريم الفشان   : رئيس مصلحة األرشيف  -     

 قسم التعمير  عبد الكريم العلواني  : نائب رئيس -     

 الطاهري محمد رشاد: عن مصلحة المآثر التاريخية  -     

 بناني رضى           : عن مصلحة المشاريع الصغرى والمتوسطة -     

 حميد أبو سفيان       : عن مصلحة االنتخابات  -     

 رزقي محمد          : عن مصلحة الرسوم المتعلقة بالنقل بالجماعة -     

 

 ر رؤساء المصالح الخارجية وهم السادة:وحضو

 عبد الكريم البوعزاوي      : عن  قسم الجماعات المحلية بالوالية -    

 عبد الرحمان أيت ونوكمار : عن المنطقة الحضرية لحمرية -    

 

 65العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس :  -

 65عدد األعضاء المزاولين مهامهم          :  -

 60دد األعضاء الحاضرين                    : ع -

 

 : وهم السادة

 

 الرئـــيس   عــبـد هللا بــووانـــــو  :  -

 النائب األول للرئيس  رشــيــد طــــالـــبــي  :  -

 النائب الثاني للرئيس يــــوســـف عــكـامــو :  -

 النائب الثالث  للرئيس  مـحـمـد مــيــلـــــودي :  -

 النائب الرابع  للرئيس  لـــشكــدالــي : مـحـمـد ا -

 النائب الخامس للرئيس  خــالــد الـبـــودالـــــي :  -



 النائب السادس للرئيس  أســمــــاء خــــوجــــة :  -

 النائب السابع  للرئيس سـمـيـرة الــــقـصيــور:  -

 لــيـلـــى مــعـــــــزوز :          النائب الثامن للرئيس  -

 النائب التاسع للرئيس  صمد اإلدريسـي : عبد ال -

 مـحــمــد الـــدكــــــس :          النائب العاشر  -

 مـحــمـــد عــــكــــــي :              كاتب المجلس -

 أمــــــال فـــريــقــــش :           نائبة كاتب المجلس  -

 مستشار  ادريس صقلي عـدوي : -

 مستشار           مـحـمــد بــحـاميــدي  :       -

 مـحـمـد أشـــــكــــــود :                 مستشار -

 مستشار         عــزيـــز يــعقـــــوبي :  -

 إدريــــــــــس إاللــــة :                  مستشار -

 إدريـــــس الـعـلـمـــي :                 مستشار   -

 مستشار         إسمـاعيـل الـمهـداوي :  -

 مستشار  ـن تـمـيـمــــــــي :حـسـ -

 مـحــمـد فــــــاللـــي  :                  مستشار   -           

 مستشار         مـحـمـد الــمـشـــاطي :  -

 مستشار  رشــيـــد مــجــبــــار :  -

 مستشار  أحمـد بـن حـمــيــــدة :  -

 مستشارة          عبد الرحمان أفــالك : -

 مستشار  ــل دبــــا  : إســمــاعـيـ -

 مستشار         التـهــامــي بـــوخيمة :  -

 مستشارة          إدريـــس الـخروبــي :  -

 مستشار  مـحـمــد بــنــعـــــزو :  -

 مستشار           عبد العـاطي كـــواح :  -

 مستشار   عبد العزيز بلخيـري :  -

 مستشار   نـور الــديــن عـامـر :  -

 مستشار   ـحــلــــوح :مـحـمـد لــ -

 مستشار   عبد الـحـق بنســالــم :  -

 مستشار   نــــزهــــة الــصـــح :  -

 العبـاس الـومغــاري :                    مستشار -

 عـبـد اإللـه الــفــونـيـنـي :               مستشار -

 مستشار          فـــريــــد بــــوحــــــــي :  -

 مستشار          مــراني : مــوالي عـلــي ل -

 مستشار  عـبـد الـنـبـي العثمــانـي :  -

 مستشار  الـحــســن بـــوكـــــدور : -

 مستشار  الـحــــاج ســـاســيـــوي :  -

 مستشار  مـحـمـــد بــن عــــــالل : -

 مستشار           أحــمــد مســغـــــاتــــي :  -

 مستشار           رشــيــد الـــغـــاشـــــي :  -

 مستشار   عـبــد هللا مــشــكـــــور :  -



 مستشار           الـمصـطفــــى سعـــدان : -

 مستشار   مـحـمــد أبـــو الــقــاسـم : -

 مستشار   أمــــيـنـة حــــــــــــداش :  -

 مستشار           نـادية إدريسـي قيطونـي :  -

 مستشار   بـــــدر طـــــاهـــــــري :  -

 مستشار   ـحـمــد عــديــــوبــــاه :م -

 مستشار   جـــــــواد مـــــهـــــــال : -

 مستشار   لحـســن خــــربـــــوش : -

 مستشار           حـمـيـد لـــعـــويـســــي :  -

 مستشار           خـــالـــد مـعــروفـــــي :     -

 مستشار           جــــــواد حـــســـنــــي : -

 مستشار           ـــوال مـحــســـيـن : نــــ -

 مستشار           المصطفـى المـريـزق : -

 

 

 05: عدد األعضاء الغائبين بعذر*

 مستشار         عبد الـــمنعم الشــــهيبة : -

 إدريــــــس قــــــشـــال :               مستشار    -

 مستشار         جـــــــواد الـــشـــامــي : -

 شـــام الــقـــــائــــد :                مستشارهـــ -

 مستشارة         نـبــيــلـة بــنــعــمــــــر:   -

 

 

 0:  عدد األعضاء الغائبين بدون عذر* 

 

 وقد تضمن جدول أعمال الدورة النقطة التالية: 

 انتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )رئيس الجلسة( :السيد عبد هللا بووانو

 انتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم. 

 العرض:

 

ممثل عمالة مكناس ب أرحب لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، في البدايةا   

السيد الدريوشي الذي عاد إلينا سالما غانما، مرحبا بك، السيدات والسادة 

صصة المستشارين، الحضور الكريم، نستأنف دورتنا في جلسة ثانية مخ

بعض  بداية النتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، هاته العملية تلزم منا

، ثم سوف نمر لعملية التصويت. في البداية نضع بين أيديكم  التوضيحات

النظام الداخلي الذي صادقتم عليه مع التعديالت الثالث التالية، وأرجو أن 

 تتابعوها معي صفحة بصفحة:

دية واالجتماعية والثقافية والرياضية لجنة التنمية االقتصا 18الصفحة 

كان يبدأ  ،عضوا في النظام الداخلي الذي صادقنا عليه 13وتتكون من 

على مباشرة بدراسة البرامج الخاصة بالتأهيل والتثمين السياحي والمحافظة 

التراث وتدبير المركبات الثقافية ودعم الجمعيات، واتفاقيات التعاون الدولي 

ة والبرامج الخاصة بالتنمية وقضايا الصحة والمرض واتفاقيات التوأم

والجرحى إلى غير ذلك، ليس هناك أي إشارة للتنمية االقتصادية 

تختص لجنة الشؤون  :ثالث اختصاصات وبرامجواالجتماعية، لهذا نقترح 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية ببرامج إنعاش االقتصاد 

ات والمناطق الصناعية واتفاقيات التعاون والشغل، تشجيع االستثمار

والشراكة مع القطاع الخاص والعام، هناك اختصاصين كانا في لجنة 

الستثمارات الميزانية والمالية وواحدة أضفناها وهي المتعلقة بتشجيع ا

 والمناطق الصناعية. 

طبقا للقانون أسرعنا بإرسال النظام الداخلي هو أنه  سبب هذه اإلضافات  

في إطار الرقابة اإلدارية كما هو منصوص عليه في ، السلطة المختصة إلى

بعض المالحظات تتعلق  بإبداء، قامت السلطة 14-113الدستور والقانون 

، يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم إلى قاعة 30صفحة  73بالمادة 

االجتماع، وليس لمقر الجماعة، على سجل الحضور، وقد فرقوا بين من 

ألول ويسجل في سجل الحضور، ومن يأتي بعد ذلك ويسجل في يأتي هو ا

ورقة الحضور في حين أنه بحضور السجل، ال معنى لورقة الحضور وبما 

في  اأن هذه مالحظة تنسجم مع القانون، فقد أدخلناها واعتبرناها تصحيح

: يسلم الرئيس نسخة من محاضر  40من الصفحة  105محله. المادة 

إما مباشرة مع إشعار بالتوصل وإما عن طريق  ألعضاء المجلس وذلك

البريد االلكتروني أو على حامل الكتروني، نحن قد حذفنا بطلب من العضو 

يوما من تاريخ ماذا، فهناك التدقيق من  15يوما، لكن  15وأضفنا خالل 

تاريخ انتهاء الدورة هذه هي اإلضافات وهي بين أيديكم وأعرضهم 

ها بصفتي كرئيس ى هذه اإلضافات التي أضفتافقون علللتصويت من المو

أو التي اقترحتها السلطة، أي التعديالت الثالث التي أدخلت، إذن تمت 

الموافقة باإلجماع على هذه التعديالت وبذلك يصبح النظام الداخلي لجماعة 

هو النظام الداخلي النهائي  2015مكناس المصادق عليه في دورة أكتوبر 

شكرا لجميع اإلخوان الذين اشتغلوا على هذا النظام  لمجلس جماعة مكناس،



الداخلي حتى يكون في هذه الصيغة، هذه الصيغة التي بين أيديكم هي طبعة 

أولية على نفقة الرئيس، وسوف تتم طباعته من طرف الجماعة بأعداد 

 كافية لكي نسلمها إلى كل المصالح وكل من يهمه األمر.

مهمة جدا وهو الدور الذي تقوم به المرأة  النقطة الثانية وتتعلق بمسألة

المغربية، ونحن نحتفل باليوم الوطني للمرأة المغربية، فهذه مناسبة لنتقدم 

لألخوات المستشارات بتهانينا بمناسبة هذا اليوم ونتمنى أن تكون 

مساهمتهن في هذا المجلس مقدرة ومهمة، وأقول لهن جميعا سواء اللواتي 

وات المجلس أن مكتبي مفتوح من أجل المساهمة في هن في التسيير أو عض

تطوير العمل النسائي داخل المؤسسات ومن بينها مجلسنا ولجانه، أو من 

أجل كل قضية تهم المرأة المكناسية وفي مختلف المجاالت وليس فقط في 

نمر الميدان االجتماعي، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهن بعد هذا 

ا ولكن ونوابهم، التصويت سوف يكون علني نللتصويت على رؤساء اللج

لجنة المالية تتكون  ،طبقا للنظام الداخلي يجب أوال تشكيل اللجنوفي البداية 

، لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية 13عضوا، لجنة المرافق  16من 

، ولجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة 11، لجنة السير والجوالن 13

ذن اتصلنا بمختلف الفرق وطلبنا من المنسقين إعطاءنا أسماء ، إ11المدينة 

ممثليهم في هذه اللجن، وبعدما قمنا بإعداد النسب فاألعضاء حسب الفرق 

 هي كالتالي :

 %52,3العدالة والتنمية :  -

 %24,6االتحاد الدستوري :  -

 %13,84التجمع الوطني لألحرار :  -

 %9,23األصالة والمعاصرة :  -

 سوف تكون ممثلة كالتالي : اعضو 16ني أن اللجنة التي تتوفر على هذا يع

  %8,8العدالة والتنمية : 

 %4,18االتحاد الدستوري :  -

 %2,35التجمع الوطني لألحرار :  -

 %1,56األصالة والمعاصرة :  -

 فهي كالتالي : 13بالنسبة للجنة التي تبلغ 

 %6,8العدالة والتنمية :  -

 %3,19ري : االتحاد الدستو -

 %1,8  التجمع الوطني لألحرار : -

 %1,19األصالة والمعاصرة :  -

 مشكلة كالتالي : 11ها ئاللجنة التي يبلغ أعضا

 %5,75العدالة والتنمية :  -

 %2,7االتحاد الدستوري :  -

 %1,52التجمع الوطني لألحرار :  -

 %1,01األصالة والمعاصرة :  -

وهي لجنة  16للجنة التي يبلغ عدد أعضائها هذا هو التوزيع، بناء عليه فا

 المالية :

 أعضاء 8العدالة والتنمية :  -

 أعضاء 4االتحاد الدستوري :  -



 أعضاء 2التجمع الوطني لألحرار :  -

 أعضاء 2األصالة والمعاصرة :  -

 : 13ها ؤبالنسبة للجنة المرافق التي يبلغ أعضا

 أعضاء 07العدالة والتنمية :   - 

 أعضاء 03اد الدستوري : االتح -

 أعضاء 02التجمع الوطني لألحرار :  -

 األصالة والمعاصرة : عضو -

 بالنسبة للجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية :

 07العدالة والتنمية :  -

 أعضاء 03االتحاد الدستوري :  -

 أعضاء 02التجمع الوطني لألحرار :  -

 واألصالة والمعاصرة : عض -

 بالنسبة للجنة التعمير :

 أعضاء 05العدالة والتنمية :  - -

 أعضاء 03االتحاد الدستوري :  -

 أعضاء 02التجمع الوطني لألحرار :  -

 األصالة والمعاصرة : عضو -

 بالنسبة للجنة المرور :

 أعضاء 06العدالة والتنمية :  -

 أعضاء 03االتحاد الدستوري :  -

 : عضوالتجمع الوطني لألحرار  -

 األصالة والمعاصرة : عضو -

، أنا توصلت 65عضوا باإلضافة إلى الرئيس وهي  64المجموع 

 باقتراحات اإلخوان من التجمع الوطني لألحرار.

السيدة الدكتورة  -يقترحون: السيد خالد البودالي في لجنة المالية والميزانية

 سميرة قصيور.

–: السيد لعويسي  ية والرياضيةفي اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقاف

 والسيد بدر طاهري.

 خالد المعروفي. –: السيد لحسن خربوش  في لجنة المرافق العمومية

 يوسف عكامو . –: السيد محمد عديوباه  ثم لجنة التعمير

 : السيد جواد مهال. ولجنة السير والجوالن

رشيد  -أشكودمحمد  :لجنة المالية والميزانية والتنمية:بالنسبة للعدالة 

 -أسماء خوجة -عبد المنعم الشهيبة -محمد بنعزو -محمد الدكس  -مجبار

 عبد النبي عثماني -عبد العزيز بلخيري -ادريس الخروبي 

محمد  :لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة  

 -ادريس صقلي عدوي -محمد فاللي -عبد الصمد اإلدريسي -بُحاميدي

 -ن عامرنورالدي

 -ليلى معزوز -بالنسبة للجنة المرافق العمومية والخدمات: حسن تميمي

 -نزهة الصح -محمد المشاطي -إسماعيل دبا



 -: عزيز يعقوبيفي اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية

عبد الحق  -أمال فريقش -عبد العاطي كواح -ادريس إاللة -ادريس العلمي

 رحمان أفالكعبد ال -بنسالم

 -محمد الشكدالي -أحمد بنحميدة: لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن

  رشيد طالبي  -محمد لحلوح -إسماعيل المهداوي -محمد ميلودي
 -العباس الومغاري :لجنة المالية والميزانية .بالنسبة االتحاد الدستوري :

  نادية ادريسي قيطوني  -فريد بوحي

محمد  :التاريخية وسياسة المدينة والبيئة لجنة التعمير والمآثر

 حسن بوكدور -بنعالل

أحمد  -بالنسبة للجنة المرافق العمومية والخدمات: رشيد الغاشي

 محمد أبو القاسم  -يتمسغا

: المصطف في اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية

 الحاج الساسيوي  -عبد اإلله فونيني -سعدان

ادريس  -موالي علي لمراني: الحضري والسير والجوالن لجنة التنقل

 أمينة حداش  -قشال
جواد  -جواد الشامي :لجنة المالية والميزانية بالنسبة األصالة والمعاصرة :

 حسني

المصطفى  :لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة

  هشام القائد -المريزق

 ية والخدمات: نوال محسينبالنسبة للجنة المرافق العموم

 نبيلة بنعمر بالنسبة للجنة المرافق العمومية والخدمات:

 هشام القائد: لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن

تخصص بناء على مداوالت المجلس الجماعي وبدون تقول بأنه  34المادة 

 التالية:مناقشة رئاسة إحدى اللجان 

، أو اللجنة االقتصادية اسة المدينةلجنة التعمير والمآثر التاريخية وسي

واالجتماعية والثقافية والرياضية، أو لجنة التنقل الحضري والسير 

 لم يعطونا أسماء الفرق والمنسق اإلخوان ،والجوالن، لعضو من المعارضة

أعطيناكم أسماء األحزاب، سوف نراسلكم في األمر، اآلن  ،قيعن كل فر

 الي : لجنة المالية والميزانية هي كالت

 

  محمد أشكود

 رشيد مجبار

  محمد الدكس 

 محمد بنعزو

 عبد المنعم الشهيبة

 أسماء خوجة

  ادريس الخروبي 

 عبد العزيز بلخيري 

 العباس الومغاري  

 فريد بوحي



 عبد النبي عثماني

 نادية ادريسي قيطوني

 خالد بودالي 

 سميرة قصيور 

 جواد الشامي 

 جواد حسني 

 

، إذن ، من يترشح لرئاسة هذه اللجنة لجنة المالية والميزانيةدأ إذن من نب  

هناك ترشيح السيد محمد أشكود عن العدالة والتنمية لرئاسة لجنة المالية 

والميزانية والبرمجة إذن التصويت العلني من الموافقون : هناك تصويت 

مجبار عن  باإلجماع نمر إلى نائب رئيس هذه اللجنة : هناك السيد رشيد

 .  التصويت باإلجماعحزب العدالة والتنمية الموافقون على السيد مجبار : 

نمر إلى اللجنة الموالية والمتعلقة بالمرافق العمومية والخدمات وتتكون هذه 

  السادة:عضوا وهم  13اللجنة من 

 

  لحسن خربوش

 حسن تميمي

  ليلى معزوز

 إسماعيل دبا

 محمد المشاطي

 نزهة الصح

  رشيد الغاشي

 يأحمد مسغات

 محمد أبو القاسم 

 خالد معروفي

 نوال محسين

 

وحيد عن من يترشح لرئاسة هذه اللجنة ، إذن السيد لحسن خربوش مرشح 

 التجمع الوطني لألحرار . التصويت باإلجماع . 

نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات من يريد الترشح إذن تقدم 

الموافقون على السيد حسن  ميمي عن العدالة والتنمية بترشيحهالسيد حسن ت

 ، إذن التصويت  باإلجماع  . تميمي 

من النظام الداخلي، والتي تنص على  34نمر إذن لتطبيق مقتضى المادة 

مآثر تخصيص رئاسة إحدى اللجان للمعارضة وهي لجنة التعمير وال

لشؤون االقتصادية واالجتماعية التاريخية وسياسة المدينة والبيئة، أو لجنة ا

والثقافية والرياضية، أو لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن، تخصص 

إحدى هذه اللجان لعضو من المعارضة من يترشح لرئاسة إحدى هذه 

 اللجان من المعارضة.

 

 نقطة نظام ) مستشار ( السيد عبد هللا مشكور :



التعمير والمآثر التاريخية  أتقدم باسم االتحاد الدستوري لرئاسة لجنة

 وسياسة المدينة والبيئة.

 

 ) رئيس المجلس (السيد د. عبد هللا بووانو : 

 : عمير تتكون من السادةإذن لجنة الت

 عبد هللا مشكور 

 محمد بُحاميدي

 عبد الصمد اإلدريسي 

 محمد فاللي

 ادريس صقلي عدوي

 نورالدين عامر

 محمد بنعالل 

 حسن بوكدور

 ف عكامويوس

 محمد عديوباه

 المصطفى المريزق

 هشام القائد

 

 ويتقدم لرئاستها السيد عبد هللا مشكور، إذا وافق المجلس باإلجماع على   

 السيد عبد هللا مشكور كرئيس لجنة التعمير.

بحاميدي ائب رئيس هذه اللجنة، إن السيد على ن تصويتإلى النمر اآلن 

 أنا أتقدم بترشيحي لنائب رئيس هذه اللجنة. يتقدم بترشيحه، الحسن بوكدور

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو

إذن لدينا مرشحان هناك السيد بحاميدي عن العدالة والتنمية، والسيد حسن 

قطة نظام للسيد بوكدور عن االتحاد الدستوري، وأعطي التدخل في إطار ن

 العباس الومغاري.

 :المناقشة

 نقطة نظام ) مستشار ( الومغاري : السيد عباس

لنائب رئيس اللجنة عضو خارج المعارضة،  ب أنه تقدم بالترشيحأنا استغر

ونعلم أن النظام الداخلي يخصص رئاسة هذه اللجنة للمعارضة، وهذا شيء 

غير طبيعي وسنصبح أمام وضعية غير قانونية، ألنه إذا تغيب رئيس 

صبح اللجنة يترأسها عضو من األغلبية، اللجنة فإن النائب يقوم مقامه، وت

في حين أن القانون يعطي الرئاسة للمعارضة والرئاسة تتكون من الرئيس 

 ونائبه.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

أنا اقترح أن نمر اآلن للتصويت وبعد ذلك نترك األمر للتشاور مع وزارة  

هذا من الناحية السياسية. أما من الناحية الداخلية، آنذاك نرى ما يمكننا فعله 

إذا اآلن القانونية والديمقراطية فالرئيس له وضعه والنائب له وضعه، 

  الداخلية.للمادة من قبل وزارة  اسوف نختار رئيس اللجنة ونطلب تفسير



 

 ) مستشار(السيد فريد بوحي : 

 . السياسي مهيمن على الشق القانونيأرى أن الشق 

 

 ) رئيس المجلس ( عبد هللا بووانو :السيد د. 

الشق القانوني يقول المادة  القانوني،ألنكم تكلمتم عن الشق السياسي وليس 

القانون لو كان يقصد  للمعارضة.تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة  27

النيابة لقالها صراحة وقال تخصص رئاسة ونيابة إحدى اللجان للمعارضة. 

عن المخرج السياسي  أتحدث اق التفاصيل ، لهذا أنوالقانون يحدد دائما أد

ألن مداخلتكم ركزت على الجانب السياسي ، أما من الناحية القانونية فاألمر 

واضح ، لو كان القانون يريد الحديث عن النيابة لكان األمر واضحا ، فهو 

يتكلم هنا عن الرئاسة منفصلة عن النيابة . والفصل العاشر من الدستور ، 

لم عن تخصيص إحدى اللجان في مجلس النواب للمعارضة ، وحددها يتك

األول لهذه اللجنة ليس من  النائبوهي لجنة العدل والتشريع ونجد أن 

ونية وال الدستورية نجد ان التطبيقات القان فانه ال فيلذلك المعارضة ، 

واضح وليس لدي أدنى تردد في أن المقصود هو الرئاسة وليس شيئا األمر 

ر ، من الناحية السياسية  هذه المالحظة التي تقول أنه في حالة غياب آخ

الرئيس سيخلفه عضو من المعارضة ، فقد طلبت منكم أن نتريث إلى  حين 

التشاور مع وزارة الداخلية لذا أطلب منكم اآلن التصويت ، لدي مقترحين 

محمد  فيما يخص نيابة رئاسة هذه اللجنة المتعلقة بالتعمير وهما السيد

 بحاميدي والسيد حسن بوكدور . 

 

 ) مستشار( السيد حسن بوكدور :

أود ان يتم الحسم في المسألة اآلن ، ال داعي لنطرح األمر للتصويت ونحن 

نعلم النتيجة مسبقا ، إذا من باب الشفافية يجب أن تكون األمور واضحة ، 

األغلبية ،  فأنا أتصور كيف سيكون رئيس اللجنة بين المعارضة ونائبه من

للمعارضة .  أعطينا رئاسة مبتورة مع ما يشكله ذلك من مشاكل عملية فإننا

على هذا األمر تريدون فقط حرمان حزبنا من تسيير هذه  اأنا لست موافق

اللجنة فأنا رئيس لجنة التعمير في الفترة االنتدابية السابقة وقد قمنا بعملنا 

لهذا يجب أن  حققناها.صيلة التي والح جالنتائيعلم  بشكل تطوعي والجميع

 . سنفعله اآلن.نوضح ما 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 ن تفضل السيد حسني. هناك تدخال

 

 

 )مستشار( : يحسنجواد السيد 

أتقدم بملتمس لرفع الجلسة للتشاور باسم األصالة والمعاصرة حتى نحاول 

 إيجاد حل لهذه المشكلة. 

 

 ) رئيس المجلس ( عبد هللا بووانو : السيد د.



 نرفع الجلسة إذن . 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 إذن نواصل عملنا والتدخل للسيد عباس الومغاري . 

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

بحاميدي، إننا ال نعارض السيد  يجب أن نكون واضحين في البداية ،

لهذا  نعتبر ان النيابة من حق المعارضة،إننا  ها ضده،فموقفنا ليس موج

حسن بوكدور سوف يسحب  وبما أننا نعلم مسبقا نتيجة التصويت فاألخ

لهذا نحن سوف نمتنع عن  ترشيحه، وال داعي للمساهمة في شيء محسوم،

 المعارضة. التصويت ألننا نعتبر أن هذا حق من حقوق 

 

 س المجلس () رئي السيد د. عبد هللا بووانو :

 إذن قبل أن نمر للتصويت أعطي الكلمة لألستاذ مصطفى مريزق . 

 

 ) مستشار( السيد المصطفى المريزق :

واألخوات المستشارات مساء الخير السيد الرئيس ممثل السلطة 

. لكي نرفع اللبس فقد طلب مني مجموعة من اإلخوان والمستشارين

أضع نفسي  اة بسياسة المدينة ، أنواألخوات الدخول إلى هذه اللجنة المتعلق

رهن  يلرئيس أضع نفسا لوال نائب ارهن اإلشارة بدون أن أكون ال رئيس

شارة على مستوى االشتغال وتقديم المقترحات ودراسة الملفات وشكرا اإل

 لكم. 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

أستاذ جامعي ويشتغل  شكرا لألستاذ مصطفى مريزق وكما يعلم الجميع فهو

، قبل أن أعطي التدخل في هذا االختصاص وله جمعية تعني بسياسة المدينة

ممثل السلطة أريد توضيح أمر، إن مثل هذه المناقشات هي مفيدة ل

يقول أن تخصص رئاسة لجنة العدل  10وضرورية . الدستور في الفصل 

 ن للمجلسرارافيهما ق صدروالتشريع للمعارضة . سوف أقدم لكم حادثين 

 ، القرار األول هو حين انسحب حزب مما أقوله متأكدوأنا  الدستوري،

كان األستاذ  ، وعوضه حزب األحرار في األغلبية،االستقالل من األغلبية

لما كان في المعارضة سنة  محمد الحنين يرأس لجنة العدل والتشريع،

لجنة. وقد قام بعد تحول األحرار لألغلبية استمر في رئاسة هذه ال 2013

 اللجنة.األستاذ عبد اللطيف وهبي بالطعن في القرارات التي صدرت عن 

نون تخصص ما هو رأي المجلس الدستوري : لقد قال أنه حين يقول القا

ال يعني فريقا بعينه أو رئيسا بعينه ، لهذا أجاز  هذه اللجنة للمعارضة ، فإنه

جنة ، هذه الحالة األولى ، كل القرارات والقوانين التي صدرت عن عمل الل

ناب عنه األستاذ ء غياب الرئيس المنتمي للمعارضة،  الحالة الثانية وهو أثنا

األستاذ عبد  عبد الصادق من العدالة والتنمية ، أي من األغلبية ، مرة أخرى

طعن لدى المجلس الدستوري يطلب ببطالن كل اآلثار ب اللطيف وهبي تقدم 

ضا المجلس الدستوري . ولم يوافق عليها أي ،ةالناجمة عن هاته الرئاس



ن للمجلس الدستوري. لهذا قلنا أنه من الناحية ان واضحفهناك قرارا

 الناحية القانونية فاألمر واضح،  السياسية فاألمر يمكن أن يناقش أما من

إذن السيد ممثل السلطة ال يرى داعيا للتدخل والسيد حسن بوكدور سحب 

 ترشيحه . 

لرئيس لجنة التعمير وسياسة  اوت على السيد بحاميدي نائبإذن من يص

 المدينة . 

 ال أحد  المعارضون:إذن  -ط الموافقون:كاتب المجلس يقوم بعد األصوات 

 .  12الممتنعون 

 إذن السيد بحاميدي يصبح نائبا للرئيس . 

واالجتماعية والثقافية والرياضية وتتكون هذه  ةإذن نمر للجنة االقتصادي

  جنة من السيدات والسادة : الل

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

هناك السيد عزيز اليعقوبي يقدم ترشيحه قبل ذلك أعطي الكلمة للسيد 

 ساسيوي في إطار نقطة نظام . 

 

 ) مستشار نقطة نظام ( السيد الحاج ساسيوي :

في إحدى فقراتها : ل ي تقوتال 26من فضلكم السيد الرئيس إذا عدنا للمادة 

في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ  يجب أن يراعى

من الدستور.  19المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 

وبالتالي سوف  رجال:نحن اآلن صوتنا على رؤساء ثالث لجان وكلهم 

تنص عليه المادة  ل هذا الفصل الخاص بالمناصفة كماينسقط في عدم تفع

  األمر.فأتمنى أن نتدارك هذا  .26

 

 مستشار ( السيد العباس الومغاري : )

كنت أود شكرا السيد الرئيس : لقد سبقني األخ في نفس المالحظة التي 

أعتقد أن هذا  اللجنة.وف يترشح لرئاسة هذه إبداءها . فقط أنتظر من س

 واضحة: 26. المادة لجانتوفير المناصفة في رئاسة ال شيء أساسي، يجب

في رئاسة لجنة من بين اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق  ىيجب أن يراع"

من  19المنصوص عليه في الفصل  "مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء

لجان يجب أن تنال  5فمن أصل  الفصل،نرى أنكم لم تطبقوا هذا  الدستور.

مسألة أوتوماتيكية . ) بديهية ( إال رئاسة لجنتين . هذه  األقلمن النساء على 

 إذا كان السيد الرئيس لديه وجهة نظر أخرى .

 

  

 ) مستشارة ( السيدة أمينة حداش :

شكرا السيد الرئيس : أشكرك على الكلمة التي افتتحتم بها هذه الجلسة والتي 

تقدمتم فيها بتهانيكم لألخوات المستشارات بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التي 

المناصفة كما أشار من الدستور ينص على  19الفصل . أكتوبر 10يصادف 

تؤكد على  26ن ساسيوي وعباس الومغاري . كما ان المادة إلى ذلك األخوا

أؤكد ما قاله اإلخوان  أناضرورة إسناد رئاسة إحدى اللجان الدائمة للنساء . 



. نحن سيدةها ترأسأو على األقل لجنة واحدة  وهو ضرورة إنشاء إما لجنتين

لسنا هنا لتأثيث الفضاء ولكن إلعطاء قيمة مضافة لعمل المجلس . ولدينا ما 

 يكفي من الخبرة للمساهمة الفعالة في عمل المجلس وشكرا. 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

لن  أناشكرا لألخت واألخوين على إثارة هذا األمر المتعلق بتمثيلية النساء . 

 13من  نسبتها رفعحول من اقترحها ومن دافع لو ،ود للدستور والقوانينأع

. لكن اسمحوا لي لمرأة ممثلة بقوة في هذه المجالسلكي تكون ا %27إلى 

يقول السعي نحو المناصفة  19أوال الدستور في الفصل  يلي:التأكيد على ما 

واحدة  لجان،المعناه أن كل هذه  عموميته،في القانون يجب أن يقرأ  ثانيا:

إذن المعارضة معنية أيضا بهذه المناصفة وليس األغلبية  للمعارضة.تكون 

 فقط . 

ثالثا : الكوطا الخاصة بنا تم استنفاذها : فلدينا أسماء خوجة نائبة للرئيس 

عضو في المكتب . األستاذة ليلي معزوز عضو المكتب ، الدكتورة قصيور 

ة أمال زوز عضو المكتب ، الدكتورأيضا عضو المكتب ، األستاذة ليلى مع

كل النساء لديهن مسؤوليات . إذن هذه  . يعنيقريقش نائبة لكاتب المجلس

 واحدة صيتخص يجب اللجان معنية بها أيضا المعارضة. ولذلك بالنسبة لنا 

بما فيها اللجنة الخاصة بالمعارضة . إذن  للمرأة،من هاته اللجان الخمسة  

خاصة باألغلبية للمرأة بسبب أن كل السيدات  نحن لم نخصص رئاسة لجنة

لدينا ممنوعات من الترشح لشغلهن مناصب أخرى . أتساءل لماذا لم تولوا 

رئاسة اللجنة المخصصة للمعارضة لسيدة . هذا هو السؤال ولكن الفقرة 

 تحل المشكل . وشكرا  . 26األخيرة من المادة 

 ي عباس : نفتح إذن الئحة ثانية للتدخالت : تفضل موال

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

ري قرار المجلس الدستووهو بمثال  تأتيفي المرة السابقة  الرئيس،السيد 

أن من رفع هذه الدعوى كان  . فأنا أعتقدفيما يخص لجنة العدل والتشريع

ومن هنا  اللجنة.الرئاسة في قرارات  أوألنه لم يطعن في النيابة  خاطئا،

 ، القرارات ال يتم الطعن فيها . كان الخطأ 

حول المعارضة، نحن قدمنا مرشحا ثانيا : هذا المثال الذي أعطيتموه اآلن 

هل المطلوب منا إعطاء امرأة نحن لدينا لجنة واحدة وانتم  لرآسة اللجنة،

أربع لجان. ليس فيها للمرأة ولو نائبة للرئيس، ونحن لدينا لجنة واحدة 

هذا األمر سوف نرفعه أمام المحكمة اإلدارية لكي  وتطلبون منا امرأة. عن

بحيث يبدأ بكلمة يجب.  26نكون واضحين . نحن نريد معرفة معنى الفصل 

نحن نريد رأي المحكمة اإلدارية  ي هناك وجوبا  في تطبيق المناصفة،يعن

في هذا األمر. إذا لم يكن وجوبا فلماذا وضعه في القانون. هناك أربع نساء 

ان في الترشح  لهذه اللجان اثنان من األصالة والمعاصرة واثنتلهن الحق 

. من العار أن نتحدث عن استكمال الكوطا هذا شيء من االتحاد الدستوري

 .  أن يكون مقنعا ال يمكن

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :



 أعطي الكلمة لألستاذ ساسيوي : 

 

 ) مستشار ( السيد الحاج ساسيوي :

لفريق آخر ،  أولسيد الرئيس ، أنا هاجسي ليست أن تكون الرئاسة لفريقنا ا

ولى هو قانوني . ألنه لم يراع في رئاسة اللجان إن هاجسي بالدرجة األ

. في الحالة الثانية التي تقول في حالة عدم وجود مبدأ المناصفة الدائمة 

المكتب  . وهو اإلخوان فيو مترشحة في هذه الحالة لدينا حلمترشح أ

يصبح لديهم الحق في رئاسة اللجان. ولكن اآلن المشكل غير مطروح ألنه 

سوف  الفريق الذي هو من ال يهملدينا نساء. المشكل بالدرجة األولى 

  للقانون . وأعتقد ان هذا شيء ضروري وشكرا .  االنضباط ولكن  يترأس،

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

أنا أضيف أن هذه المناصفة تعني الجميع وليس فريقا دون  ،لكمشكرا   

وكأننا غير معنيين  المطالبة بالمناصفة في اللجان األخرىال يجب  آخر.

ان تتوزع على اللج قول أن القانون واضح بالنسبة لنا،أنا أ بالمناصفة.

واحدة للمعارضة . إذا الحل  األغلبية والمعارضة. القانون أعطى لجنة

ه فقط من األغلبية وكأنكم غير معنيين. أربع مناصب لدى األغلبية تطلبون

. نحن نقبل م شغلها لمناصب ال تسمح لها بذلككلها ممنوعة من الترشح بحك

 قراركم بطرح القضية أمام القضاء ونحن نقبل قرار القضاء.  

 إذا سمحتم نمر للتصويت قبل ذلك فاللجنة تتشكل كما يلي /

  

  عزيز يعقوبي

 ريس العلمياد

  ادريس إاللة 

 عبد العاطي كواح

 أمال فريقش

 عبد الحق بنسالم

  عبد الرحمان أفالك

 المصطف سعدان 

 عبد اإلله فونيني  

 الحاج الساسيوي

 بدر طاهري

 حميد لعويسي

 نبيلة بنعمر

 

 من يوافق على السيد عزيز يعقوبي لرئاسة هذه اللجنة . 

 .  13الممتنعون :  –ون : ال احد المعارض – 42الموافقون 

لجنة التنمية ل اإذن بهذا يصادق المجلس على السيد عزيز اليعقوبي رئيس

 والرياضية .  والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية 



السيد ادريس العلمي تقدم نمر إل نائب رئيس هذه اللجنة من يترشح إذن 

 بترشيحه . 

 نمر اآلن إلى التصويت :

  – 13الممتنعون  – 0المعارضون :  – 42الموافقون 

وافق المجلس على السيد ادريس العلمي نائبا لرئيس اللجنة االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية والرياضية . 

نمر للجنة األخيرة وهي لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن والمتكونة 

 : السادة عضو وهم 11من 

 
 أحمد بنحميدة

 جواد مهال

 لشكداليمحمد ا

 محمد ميلودي

 إسماعيل المهداوي

 محمد لحلوح

  رشيد طالبي 

 موالي علي لمراني 

 ادريس قشال  

 أمينة حداش

 هشام القائد

 

 من يترشح لرئاسة هذه اللجنة : 

 أحمد بنحميدة : أقدم ترشيحي باسم العدالة والتنمية لرئاسة هذه اللجنة . 

شيحي لرئاسة هذه اللجنة باسم االتحاد أمينة حداش : أتقدم أنا أيضا بتر

 الدستوري . 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

ن لرئاسة هذه  اللجنة ، الموافقون على السيد أحمد اإذن هناك مرشح

 بنحميدة لترأس لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن . 

  -0المعارضون  – 38الموافقون 

 

 ) رئيس المجلس ( وانو :السيد د. عبد هللا بو

أن أنت لم تطلب الكلمة السيد فريد بوحي . كل من يريد الحديث يجب أوال 

ن فاظا على النظام. من غير الالئق أطلب الكلمة من رئيس الجلسة حي

في الكالم بدون إذن . هناك رئيس الجلسة  ن ويشرع السادة المستشار

ا مشكل كل من يريد الكالم ويجب تنظيم النقاش واحترام القانون ليس لدين

سوف نعيد عملية التصويت على  أوال.مرحبا ولكن عليه أن يطلب الكلمة 

صوتا . من المعارضون  14األستاذة أمينة حداش : من الموافقون : إذن 

الممتنعون : ال أحد بذلك ينتخب السيد أحمد بنحميدة رئيسا  –صوتا  40

 للجنة التنقل والسير والجوالن . 



هذه اللجنة: من يتقدم بترشيحه إذن  رئيس ى التصويت على نائبنمر إل

السيد جواد مهال من التجمع الوطني لألحرار هو الذي تقدم بترشيحه. من 

 الموافقون على السيد جواد مهال . 

 .  13الممتنعن  – 0المعارضين: – 41عدد الموافقين 

ا لرئيس لجنة على السيد جواد مهال نائب اصوت 41بذلك يصادق المجلس ب 

 التنقل الحضري والسير والجوالن. 

 بهذا التصويت على رؤساء اللجان الدائمة الخمسة نكون قد ختمنا جلسة

 . ونرفع الجلسة اليوم

 

 

 * المقرر المتخذ من طرف المجلس* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة المغربية        

 وزارة الداخلية            

 اس مكناسجهة ف     

  02مقرر رقـــــــــــم :                عمالة مكناس                                           

        2015دورة أكتوبـــــــر جماعة مكناس                                                                  

                                                                   2015/ 10/ 12بتاريخ:                                    كتابة المجلس                                

 الجلسة الثانية                                           
 النقطة الثانية:

 .انتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم -            
 

جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر  إن مجلس  

اكتوبر 12 الثنين، في جلسته العلنية الثانية المنعقدة يوم ا2015اكتوبر

2015 . 

 المتعلق بالجماعات  113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

 ، من النظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس.26، 25 المواد السيماو

ن الدائمة انتخاب رؤساء اللجرض المجلس للنقطة المتعلقة باوبعد ع   

 ونوابهم.

السيد  الميزانية والشؤون المالية والبرمجةلرئاسة لجنة  ترشح  

  محمد أشكودالمستشار: 
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  59نها : عدد األصوات المعبر ع -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي   -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو  -

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

محمد بحاميدي  -قلي عدوي  ادريس ص  -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفالك

عبد الحق  -محمد لحلوح  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عاطي كواح عبد ال

عبد  -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري -نزهة الصح  -بنسالم 

 -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -النبي عثماني

  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -دانالمصطفى سع -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي 

لحسن  -جواد مهال   -محمد عديوباه  -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني 

المصطفى  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش

 . المريزق 

 

 00عدد األعضاء الرافضين  :   -

 00عدد األعضـــاء الممتنعين :  -

ب السيد محمد أشكود رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية وبذلك تم انتخا

 والبرمجة . 

 

السيد المستشار: الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لجنة وترشح لنائب رئيس  

 .رشيد مجبار

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي



  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  59ت المعبر عنها : عدد األصوا -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

محمد بحاميدي  -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -و محمد بنعز -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفالك

عبد الحق  -محمد لحلوح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح 

عبد  -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري -نزهة الصح  -بنسالم 

 -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -النبي عثماني

  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -لمصطفى سعدانا -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي 

لحسن  -جواد مهال   -محمد عديوباه  -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني 

المصطفى  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش

 .المريزق

 00:  عدد األعضاء الرافضين  -

  00عدد األعضـاء الممتنعين :  -

لجنة الميزانية والشؤون  لرئيس رشيد مجبار نائباتم انتخاب السيد وبذلك 

 .  المالية والبرمجة
 

. : لحسن خربوشالسيد المستشار  لجنة المرافق  العمومية والخدماتترشح لرئاسة 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  59ت المعبر عنها : عدد األصوا -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - يوسف عكامو -رشيد طالبي  -وانو عبد هللا بو

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

إسماعيل المهدارتي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -

 - محمد بنعزو -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفالك

عبد الحق  -محمد لحلوح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح 

عبد  -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري -نزهة الصح  -بنسالم 

 -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -النبي عثماني

  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -مصطفى سعدانال -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي 

لحسن  -جواد مهال   -محمد عديوباه  -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني 

المصطفى  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش

 .المريزق

 00عدد األعضاء الرافضين  :   -

 00عدد األعضــاء الممتنعين :  -
 



 :السيد المستشارلنائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات   وترشح

   .حسن تميمي

 حبث أسفرت عملية التصويت العلني على ما يلي : 
  59عدد األعضاء الحاضريــن  :   -

  59عدد األصوات المعبر عنها  :  -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن  :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  - رشيد طالبي -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -ماعيل المهداوي إس -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

عبد الحق  -محمد لحلوح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح 

عبد  -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري -صح نزهة ال -بنسالم 

 -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -النبي عثماني

  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي 

لحسن  -جواد مهال   -محمد عديوباه  -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني 

المصطفى  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش

 . المريزق

 

 00:   عدد األعضاء الرافضين -

  00عدد األعضـاء الممتنعين :  -
 

رئيس لجنة المرافق العمومية لحسن تميمي نائبا  وبذلك تم انتخاب السيد

 .والخدمات 
 

  ، السيد المستشارمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينةالتعترشح لرئاسة لجنة 

 .عبد هللا مشكور

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  59عدد األصوات المعبر عنها :  -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -شيد طالبي ر -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

محمد بحاميدي  -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي  -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداي  - إدريس العلمي -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفالك

عبد الحق  -محمد لحلوح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح 

عبد  -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري -هة الصح نز -بنسالم 

 -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -النبي عثماني

  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي 

لحسن  -جواد مهال   -ه محمد عديوبا -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني 



المصطفى  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش

 . المريزق 

 

 00:  عدد األعضاء الرافضين  -

  00عدد األعضـاء الممتنعين :  -

وبذلك تم انتخاب السيد عبد هللا مشكور رئيسا للجنة التعمير والمآثر التاريخية 

 وسياسة المدينة 
 

السيد  لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينةرشح لنائب رئيس وت

  بحاميدي.محمد  المستشار

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  56عدد األصوات المعبر عنهـا :  -

  43عدد األعضـاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -دريس إاللة إ -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -أفلكالرحمان 

عبد الحق  -لوح محمد لح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح 

  -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه  -بدر طاهري  -نزهة الصح  -بنسالم 

 المصطفة المريزق. –خالد معروفي  -حميد لعويسي 

 

 00:    عدد األعضاء الـرافضين  -

 13عدد األعضـــاء الـممتنعين :  -

 وهم السادة:
الحسن  -بد النبي عثمانيع -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري

المصطفى  -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -بوكدور 

 نادية ادريسي قيطوني.  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -سعدان

  

رئيس لجنة التعمير والمآثر ل حاميدي نائبابمحمد ُوبذلك تم انتخاب السيد 

 .التاريخية وسياسة المدينة

 

 السيدلجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية  شح لرئاسةتر

 .عزيز يعقوبيالمستشار 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  55عدد األصوات المعبر عنهـا :  -

  42عدد األعضـاء الموافقيــــن :  -

 :  ادةوهم  الس
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  



 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -أفلكالرحمان 

عبد الحق  -لحلوح  محمد -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح 

حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه  -نزهة الصح  -بنسالم 

 المصطفة المريزق. –خالد معروفي  -

 

 00عدد األعضاء الـرافضين  :   -

 13عدد األعضـــاء الـممتنعين :  -

 وهم السادة:
الحسن  -ثمانيعبد النبي ع -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري

المصطفى  -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -بوكدور 

 نادية ادريسي قيطوني.  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -سعدان

 

لنائب رئيس لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثقافية والرياضية  ترشح

 .ادريس العلمي السيد

 : لتصويت العلني  أسفرت العملية على ما يليوبعد اللجوء إلى  ا

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  55عدد األصوات المعبر عنهـا :  -

  42عدد األعضـاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -رة القصيورسمي -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -ميدة أحمد بن ح -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -أفلكالرحمان 

عبد الحق  -محمد لحلوح  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح 

حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه  -نزهة الصح  -بنسالم 

 طفة المريزق.المص –خالد معروفي  -

 

 00عدد األعضاء الـرافضين  :   -

 13عدد األعضـــاء الـممتنعين :  -

 وهم السادة:
الحسن  -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري

المصطفى  -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -بوكدور 

 نادية ادريسي قيطوني.  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -سعدان

 
أحمد كل من السيد المستشار:  لجنة التنقل الحضري والسير والجوالنترشح لرئاسة 

 أمينة حداشوالسيدة المستشارة  بنحميدة
 :وبعد اللجوء إلى التصويت العلني أسفرت العملية على ما يلي

 :  احمد بنحميدةالسيد المستشار  -

  57ـن   : عدد األعضاء الحاضريـ -

  54عدد األصوات المعبر عنها   :  -

  40عدد األعضاء الموافقيــــن   :  -



 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي   -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -ال فريقشأم -محمد عكي   -محمد الدكس  

  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفالك

عبد الحق  -محمد لحلوح  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح 

 .خالد معروفي -حميد لعويسي   -بوشلحسن خر -جواد مهال   -نزهة الصح  -بنسالم 

 00عدد األعضاء الرافضين  :  -

 14عدد األعضـاء الممتنعين :  -

 وهم السادة:
الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -بوحي فريد  –العباس الومغاري -

محمد  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -محمد بنعالل  -بوكدور 

 نوال محسين. -جواد حسني -نادية ادريسي قيطوني  -أمينة حداش -أبو القاسم 
 أمينة حداش:السيدة المستشارة 

  57عدد األعضاء الحاضريــن   :  -

  54د األصوات المعبر عنها   : عد -

 14عدد األعضاء الموافقيــــن   :  -

 و هم السادة:
الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري

محمد  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -محمد بنعالل  -بوكدور 

 نوال محسين. -جواد حسني -ريسي قيطونينادية اد  -أمينة حداش -أبو القاسم 

 40 عدد األعضاء الرافضين  : -
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي   -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -يس صقلي عدوي  ادر  -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفالك

عبد الحق  -محمد لحلوح  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -بد العاطي كواح ع

  .خالد معروفي -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال   -نزهة الصح  -بنسالم 

 00عدد األعضـاء الممتنعين :  -
 

للجنة التنقل الحضري  احمد بنحميدة رئيساوبذلك تم انتخاب السيد المستشار   

 .ير والجوالنوالس
 

جواد السيد المستشار: لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن وترشح لنائب رئيس 

 الذي تم انتخابه بأغلبية األعضاء الحاضرين. مهال 

 

  :وبعد اللجوء إلى التصويت العلني أسفرت العملية على ما يلي
  57عدد األعضاء الحاضريــن  :   -

  55عدد األصوات المعبر عنها  :   -

  41عدد األعضاء الموافقيــــن  :   -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

  –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 



حاميدي محمد ب   - ادريس صقلي عدوي   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفالك

عبد الحق  -محمد لحلوح  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  - عبد العاطي كواح

 -حميد لعويسي  -لحسن خربوش -جواد مهال  -محمد عديوباه  -نزهة الصح  -بنسالم 

 . خالد معروفي 

 00عدد األعضاء الرافضين  :  -

 14عدد األعضـاء الممتنعين :  -

 و هم السادة:
الحسن    -عبد النبي عثماني -علي لمراني موالي -فريد بوحي  –العباس الومغاري   

محمد  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -محمد بنعالل  -بوكدور 

 نوال محسين. -جواد حسني -نادية ادريسي قيطوني  -أمينة حداش -أبو القاسم 

 

لجنة التنقل الحضري والسير  لرئيسجواد مهال نائبا وبذلك تم انتخاب السيد 

 .جوالنوال
 
 

 
 كــــــاتب  المجلس                                             رئيس المجلــــــس    

         إمضاء : محمد عكي          إمضاء : د. عبد هللا بووانو                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  المملكة المغربية            

 وزارة الداخلية          

      جهة فاس مكناس       

 الورقة الحافظة                         عمالة مكناس        
 جماعة مكناس        

 :جلسة ثالثةكتابة المجلس                                                                     

 

من رمضان  20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  113-14(  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7)  1436

منه، عقد مجلس جماعة مكناس جلسته 116بالجماعات والسيما المادة 

أكتوبر  28، يوم األربعاء 2015الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر 

، بقاعة المؤتمرات بالقصر البلدي حمرية، على الساعة العاشرة 2015

حا، برئاسة السيد د. عبد هللا بووانو رئيس مجلس جماعة مكناس صبا

رؤساء  وممثل السيد عامل عمالة مكناس السيد عبد الحق درويشي، والسادة

 بالجماعة وهم السادة :األقسام والمصالح الداخلية 

 :  الكاتب العام للجماعة     محمد السداسي   -      

 قسم تنمية الموارد المالية بالجماعةمحمد نجيب          : رئيس  -     

 ادريس بدي          : عن الكتابة العامة  لجماعة مكناس -     

 عبد الكريم العلواني : من قسم التعمير بالجماعة -     

 عبد الكريم الفشان  : رئيس مصلحة األرشيف -     

 حميد جيرا           : من قسم الموارد المالية  -     

 بد الفتاح الخياط  : من قسم الموارد المالية ع -     

 نبيل بامحمد         : رئيس قسم الموارد البشرية بالجماعة -     

 ابن علي المصطفى : رئيس مصلحة اإلعالم والتواصل  -     

 أسامة الرشيدي     : رئيس قسم المبادرات المحلية للتنمية البشرية  -     

 : من مصلحة األشغال الجديدة  عمر نواس          -     

 ربيعة المنصور    : من كتابة قسم الشؤون اإلدارية  -     

 عبد الرحمان العثماني : من مصلحة المكتب الوطني للسكك الحديدية  -     

 عبد العزيز مكيد   :     من مصلحة المكتب الوطني للسكك الحديدية -     

 حة المكتب الوطني للسكك الحديديةمن مصل ابراهيم أحباري     : -    

 حميد أبو سفيان     : من مصلحة االنتخابات  -    

 البشيري الجياللي :  من مصلحة النفقات بالجماعات الترابية  -    

 بنياسين عبد الرحمان : من مصلحة الحسابات والعتاد  -    

 التجاني غزاف     :  رئيس مصلحة تصحيح اإلمضاءات  -    

 حسن ريجاوي     :    من قسم الجماعات المحلية  -    

 عبد الكريم وادو   : رئيس صيانة البنايات  -    

 رئيسة مصلحة  العالقات الخارجية والتعاونلطيفة الطايع         :  -    

 ماجدة شاكر       :    من الكتابة العامة  -     

 ت م . و سامية واحمد         : من مصلحة الدراسا -     

  T.N.B:  رئيس مصلحة مريم الخطابي     -     

                          حنان أودكو      : رئيسة مصلحة استخالص الضرائب والتتبع  والرسوم  المحولة -     



 المكاوي بشرى : رئيسة مصلحة الرسوم المصرح بها  -

 فكري فدوي : رئيسة مصلحة األكرية  -

 مصلحة األكرية  ن عمحمد العلج :  -
 القسم الثقافي  عن أحمد بنطالب :  -
 قسم الممتلكات والشؤون القانونية  عنخديجة بوشاش :  -
 محمد سرحاني : من مصلحة الحفالت والكهرباء  -
 قسم التدخالت  عنالغيام محمد :  -
 خالد العوني         : رئيس القسم الثقافي بالجماعة -

 مصلحة المراقبة سميرة عطيوي : رئيسة  -

 رزقي محمد          : عن مصلحة الرسوم المتعلقة بالنقل بالجماعة -

  

 وحضور رؤساء المصالح الخارجية وهم السادة:

 : عن الخزينة اإلقليمية   أمقرانا فــــــــــــــــؤاد       -    

 ية: عن  قسم الجماعات المحلية بالوالعبد الكريم البوعزاوي         -    

 : من قسم العمل االجتماعي عمالة مكناس          ادريس أعراب    -    

 : رئيس قسم العمل االجتماعي بالعمالة        عبد المالك عبد الحبيب  -   

 : عن المنطقة الحضرية لحمرية  عبد الرحمان أيت ونوكمار  -   

 ية : عن قسم الجماعات المحل               حسن الرحماوي  -   

 

 65العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس :  -

 65عدد األعضاء المزاولين مهامهم          :  -

 61عدد األعضاء الحاضرين                    :  -

 : وهم السادة

 

 الرئـــيس   عــبـد هللا بــووانـــــو  :  -

 النائب األول للرئيس  رشــيــد طــــالـــبــي  :  -

 النائب الثاني للرئيس ف عــكـامــو : يــــوســـ -

 النائب الثالث  للرئيس  مـحـمـد مــيــلـــــودي :  -

 النائب الرابع  للرئيس  مـحـمـد الـــشكــدالــي :  -

 النائب الخامس للرئيس  خــالــد الـبـــودالـــــي :  -

 النائب السادس للرئيس  أســمــــاء خــــوجــــة :  -

 النائب السابع  للرئيس صيــور: سـمـيـرة الــــقـ -

 لــيـلـــى مــعـــــــزوز :          النائب الثامن للرئيس  -

 النائب التاسع للرئيس  عبد الصمد اإلدريسـي :  -

 مـحــمــد الـــدكــــــس :          النائب العاشر  -

 مـحــمـــد عــــكــــــي :              كاتب المجلس -

 ـقــــش :           نائبة كاتب المجلس أمــــــال فـــريـ -

 مستشار  ادريس صقلي عـدوي : -

 مـحـمــد بــحـاميــدي  :                 مستشار -

 مـحـمـد أشـــــكــــــود :                 مستشار -

 مستشار         عــزيـــز يــعقـــــوبي :  -



 رإدريــــــــــس إاللــــة :                  مستشا -

 إدريـــــس الـعـلـمـــي :                 مستشار   -

 مستشار         إسمـاعيـل الـمهـداوي :  -

 مستشار         حـســن تـمـيـمــــــــي : -

 مـحــمـد فــــــاللـــي  :                  مستشار   -           

 مستشار         مـحـمـد الــمـشـــاطي :  -

 مستشار         ــــار : رشــيـــد مــجــب -

 مستشار         أحمـد بـن حـمــيــــدة :  -

 مستشار          عبد الرحمان أفــالك : -

 مستشار         إســمــاعـيـــل دبــــا  :  -

 مستشار         التـهــامــي بـــوخيمة :  -

 مستشارة          إدريـــس الـخروبــي :  -

 مستشار          مـحـمــد بــنــعـــــزو :  -

 مستشار           عبد العـاطي كـــواح :  -

 مستشار   عبد العزيز بلخيـري :  -

 مستشار   نـور الــديــن عـامـر :  -

 مستشار   مـحـمـد لـــحــلــــوح : -

 مستشار   عبد الـحـق بنســالــم :  -

 مستشار   عبد الـــمنعم الشهيبة : -

 مستشار   نــــزهــــة الــصـــح :  -

 العبـاس الـومغــاري :                    مستشار -

 مستشارة           إدريــــــس قــــــشـــــال :  -

 عـبـد اإللـه الــفــونـيـنـي :               مستشار -

 مستشار          فـــريــــد بــــوحــــــــي :  -

 مستشار          مــوالي عـلــي لمــراني :  -

 مستشار  لعثمــانـي : عـبـد الـنـبـي ا -

 مستشار  الـحــســن بـــوكـــــدور : -

 مستشار  الـحــــاج ســـاســيـــوي :  -

 مستشار  مـحـمـــد بــن عــــــالل : -

 مستشار           أحــمــد مســغـــــاتــــي :  -

 مستشار           رشــيــد الـــغـــاشـــــي :  -

 مستشار   عـبــد هللا مــشــكـــــور :  -

 مستشار           الـمصـطفــــى سعـــدان : -

 مستشار   مـحـمــد أبـــو الــقــاسـم : -

 مستشار   أمــــيـنـة حــــــــــــداش :  -

 مستشار           نـادية إدريسـي قيطونـي :  -

 مستشار   جـــــــواد مـــــهـــــــال : -

 مستشار   لحـســن خــــربـــــوش : -

 مستشار           ـــعـــويـســــي : حـمـيـد ل -

 مستشار           خـــالـــد مـعــروفـــــي :     -

 مستشار           جـــــــواد الـــشـــامــي : -



 مستشار           جــــــواد حـــســـنــــي : -

 مستشار           نـــــــوال مـحــســـيـن :  -

 مستشار              هـــشـــام الــقـــــائــــد :     -

 

 04:  عدد األعضاء الغائبين بعذر*

 مستشار   بـــــدر طـــــاهـــــــري :  -

 مستشار   مـحـمــد عــديــــوبــــاه : -

 مستشار           المصطفـى المـريـزق : -

 مستشارة          نـبــيــلـة بــنــعــمــــــر:   -

 

 0:  عدد األعضاء الغائبين بدون عذر* 

 وقد تضمن جدول أعمال الدورة النقط المتبقية من الجلسة الثانية : 

والفائض  2016الدراسة والموافقة على مشروع ميزانية السنة المالية  –

 التقديري لها.

 .2015الدراسة والموافقة على تحويالت بميزانية السنة المالية   -

 –المحلية " مكناس الدراسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية  –

 «. MEKNES AMENAGEMENT» تهيئة " 

 – اث شركة التنمية المحلية " مكناسالدراسة والموافقة المبدئية على إحد –

 «. MEKNES PATRIMONE »تراث " 

ة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس الدراس –

 MEKNES ANNIMATION ET» تنشيط وتظاهرات " 

EVENEMENT » 
في إطار المبادرة الوطنية للتنمية  الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة –

 –اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية  –البشرية بين كل من عمالة مكناس 

ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء واللجنة الجهوية للتنمية 

ق بإحداث مركز البشرية وجماعة مكناس حول إنجاز مشروع يتعل

 للمصاحبة وإعادة اإلدماج للسجناء السابقين على صعيد عمالة مكناس.

اللجنة  –الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  –

من جهة وجماعة مكناس والنيابة اإلقليمية  –اإلقليمية للتنمية البشرية 

ة البشرية من جهة لوزارة الشباب والرياضة بمكناس وجمعية البرج للتنمي

أخرى إلنجاز مشروع يتعلق بإحداث ملعب متعدد الرياضات بسيدي 

 مسعود بجماعة مكناس.

اللجنة  –الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  –

من جهة وجماعة مكناس من جهة أخرى إلنجاز  –اإلقليمية للتنمية البشرية 

للعب األطفال بالحدائق العمومية  مشروع يتعلق بتهيئة وتجهيز فضاءات

 بجماعة مكناس.

الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس والمكتب  –

الوطني للسكك الحديدية حول إنجاز منشأتين فنيتين قنطرتين للراجلين 

 بمدينة مكناس بكل من حي عين الشبيك والبساتين بجماعة مكناس.



 

 ( ) مستشار السيد محمد عكي :

بعد االطالع على الئحة الحضور أخبركم أن النصاب القانوني النعقاد هذه 

 مستشارا .  40الجلسة متوفر وأن عدد الموقعين بلغ 

 

 ) رئيس الجماعة ( بووانو : السيد د . عبد هللا

 40اعتقد أن الحضور يفوق أربعين مستشارا والموقعون فقط يبلغ  

شغال دورة أ نعقاد الجلسة الثالثة منمستشارا وبذلك فالنصاب القانوني ال

 متوفر .  2015أكتوبر 

 العرض:

السيدات  الوالي،السيد الباشا ممثل السيد  المستشارون،والسادة  السيدات

السيدات والسادة  الصحافة،والسادة أطر الجماعة والسيدات والسادة رجال 

 . الحضور الكريم 

روح السيد محسن زروال في البداية اسمحوا لي أن نقرأ الفاتحة على 

موظف بقسم التعمير بالجماعة الذي وافته المنية األسبوع الماضي . ) 

 قراءة الفاتحة ( 

بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته من هللا عز وجل أن يتغمده  وأتمنى

 وان يرزق ذويه الصبر والسلوان . 

خيرة وأن أن نبدأ جدول أعمالنا في هذه الجلسة األ قبل واسمحوا لي كذلك

أتقدم باسمكم جميعا وباسم أطر جماعة مكناس وساكنة مكناس ، أن نتقدم 

بالشكر الجزيل ألحد أطر الجماعة وهو السيد محمد سداسي الكاتب العام 

غادرنا ليتقاعد ، بعد ما وصل السن القانوني للتقاعد ، الذي للجماعة ، و

وخلف  جهد ومالاعة كل ما يملك من وقت ولهذه الجم ىغادرنا وقد أسد

وراءه حصيلة مشرفة للجماعة ولمكناس ، وباسمكم جميعا نتمنى له التوفيق 

والنجاح وطول العمر، والنجاح له مع أسرته الصغيرة، ونحن نتمنى أن 

يبقى لنا عونا ومستشارا إن شاء هللا ، انطالقا من تجربته وخبرته التي 

والرجل الوطني والرجل راكمها في الجماعة ، السيد محمد سداسي اإلنسان 

الخدوم ورجل التوافقات ، كما أنه ال يعرف كلال وال ملال ويأتي قبل الوقت 

ويغادر بعد الوقت ، نتمنى من هللا عزل وجل أن يوفقه فيما بقي من عمره ، 

وقبل بداية نقط جدول األعمال ، نعطي  نقطة نظام للسيد المستشار العباس 

 . الومغاري 

 :نقط نظام

 

 ) مستشار( العباس الومغاري : السيد

المراسلة التي توصلت بها مكتوب فيها بأننا بصدد  الرئيس،شكرا السيد 

، وحسب فهمي فنحن ال زلنا في  35الجلسة الثالثة واعتمدتم على المادة 

يوما ، وأظن أن هذه المدة  15، وأعتقد أن الدورة تدوم  2015دورة أكتوبر 

 انتهت ... 

 

 ) رئيس الجماعة ( بووانو : السيد د . عبد هللا

 



صحيح أن هذه الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر ، الجلسة األولى خصصت 

للنظام الداخلي والجلسة الثانية خصصت النتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ، 

يوما من أيام  15آخر يوم لتكتمل مدة  لسة اليوم هي الثالثة ، واليوم هووج

يوما من  15ي آخر الفقرة األولى تدوم الدورة قول فت 35العمل . والمادة 

أيام مفتوحة التي نطلبها لتمديد  07أيام العمل ، وهذه المدة التعود على 

يوما ، وأنا أظن بأنه هكذا كانت  15أيام و  07الدورة ، بل تعود على 

تشتغل الجماعات من قبل ، وهذه المادة قديمة لم تتغير في القانون رقم 

وال زالت وبها نعمل ، وطبعا هذا في علم  كانت  هي  تالي، وبال 113-14

 الجميع ونحن نعمل في إطار القانون ... 

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

أن أخوض في هذا النقاش ، بالعكس المادة أرد أستسمح السيد الرئيس ، لم 

،  عدلت وال أدري كيف تم التغافل على هذا التعديل ، فالميثاق الجماعي

، يقول  58والذي أصبح اآلن قانونا تنظيميا ، فالميثاق السابق في مادته 

الل الدورة العادية خمرات في السنة  يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع

لشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه 

متتالية  يوما 15مصحوبة بجدول األعمال ، وال يمكن أن تتجاوز كل دورة 

 من أيام العمل . 

من الميثاق ، أما بالنسبة للقانون  58هذه هي الصيغة المحددة في المادة 

معنا  وسأتلوهما عليكم ، علما أن التنظيمي الحالي فهناك تعديل في أمرين ،

كما ورد في تدخلكم آلن هذا خطأ ،  35محامين ، واألمر ال يتعلق بالمادة 

يوما متتالية "  15عادية  ةيمكن أن تتجاوز مدة دورفهذه المادة تقول : ) ال 

ال أظن أن المشرع حذف عبارة " من أيام العمل " عبثا ، فالميثاق الجماعي 

 أمايوما متتالية من أيام العمل "  15السابق ، كانت به هذه العبارة " 

يوما متتالية " فقط  15بالنسبة للقانون التنظيمي الحالي فهناك عبارة " 

أيام من  07، ما ورد في القانون " غير أنه يمكن تمديد هذه المدة  أضيف

أيام العمل " وال أظن أن المشرع وضع هذا األمر عبثا ، ألننا نعلم ما كان 

وإما يحدث سابقا فيما يخص هذه المادة ، وبالنسبة لي فالمشرع إما مغفل 

 أنه ال يعرف ما يعمله . 

قانونية  ءات تمديد الدورة فهذه الجلسة غيرالسيد الرئيس إذا لم تقوموا بإجرا

، وهنا أتكلم معكم هنا للحرص على  2015أكتوبر  21، وانتهت يوم 

 . لي الجلسة غير قانونية  ةتطبيق القانون . وبالنسب

مالحظة أخرى تهم جدول األعمال حيث حددتم المدة الزمنية في ست 

خلي ، هذه المدة ساعات ونصف كما هو منصوص على ذلك في النظام الدا

أيضا انتهت ، السيد الرئيس هذا نقاش ، ونحن نتمنى ان نكون مخطئين ، 

ولكن نحن نركز على تطبيق القانون ، ولهذا السيد الرئيس ، نحن نقول بأن 

حذف عبارة " من أيام العمل " من القانون التنظيمي لم يكن عبثا ، ألننا في 

ر ، وأكثر من ذلك كان الميثاق ينص السابق كنا نعقد الدورة في نهاية الشه

على أربعة دورات وتم حذف دورة يوليوز وحذفت عبارة " من أيام العمل 

" وكان هذا الحذف لحكمة وسأفسر ذلك ، ففي السابق كنا نخرق القانون ، 

واآلن المشرع حاول أن يركز على مبدأ عقد الدورة خالل شهر أكتوبر ، 



الدورة في األسبوع األول من  عقد وهنا تظهر حكمة المشرع الذي نص

الشهر ، لتتمكن المجالس من إنهاء أشغالها في مدة أقصاها نهاية الشهر 

احتراما للقانون الذي ينص على عقد الدورات من شهر أكتوبر وفبراير 

وأبريل . ففي السابق كنا في الغالب ننهي أشغال الدورات خارج األشهر 

الصيغة ان عبثا ، والمشرع جاء بهذه المحددة للدورات ، وهذا األمر ك

، وبذلك إذا احتسبنا المدة بالشكل السابق سنتجاوز ليقطع مع الفترات السابقة

مدة شهر من االجتماع ، ومن هذا المنطلق ألتمس منكم رفع الجلسة ألنها 

لتناصحنا فيما بيننا وأصلحنا هذه األمور غير قانونية ، ولو استشرتم معنا 

عتقد انه مفروض عليكم رفع الجلسة والدعوة لدورة بشكل بسيط ، وأ

 استثنائية ... 

 

 ) رئيس الجماعة ( بووانو : السيد د . عبد هللا

ألنها تتضمن الجلسات  35لدورة ، واإلشارة إلى المادة ا طيب نحن عقدنا

وجداول األعمال والجدولة الزمنية للجلسات ، كما أننا احترمنا أجل عقد 

شهر ، فنحن ال زلنا في شهر أكتوبر ، ) مقاطعة من الدورة في نفس ال

 ري ( . اطرف السيد العباس الومغ

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

 أستسمح عن المقاطعة . 

 

 ) رئيس الجماعة ( بووانو : السيد د . عبد هللا

أؤكد على أننا تعاملنا مع األمر باجتهادنا الخاص وبعد استشارات مع من 

جميع الفرق قبل الدورة وبعد  ةألمر، ونحن مستعدون الستشاريعنيهم ا

الدورة ، في مجموعة من األمور التي تهم المدينة ، علما أنه ال توجد في 

القانون مادة تنص على استشارة أي أحد ، وأؤكد مجددا أننا استبشرنا خيرا 

  في الحالة التي تقتضي االستشارة ، ورغم أننا لسنا مجبرين على ذلك .

يوما من أيام العمل ،  15ره ، فالمدة المحددة هي يأعتقد أنه بالتأويل أو بغ

ي ألننا لم نقل بأننا سنشتغل يوم السبت واألحد ، ولو تمت اإلشارة إلى ذلك ف

، ونحن أصررنا على أن نعقد الدورة طبق القانون وفي النظام الداخلي

هر أكتوبر ، ولذلك لن ، ونحن ال زلنا في شاألول من شهر أكتوبر  عاألسبو

أرفع الجلسة كما ورد في وجهة نظركم ونحن نحترم وجهة نظركم وبالنسبة 

لنا نحن نرى بأننا نعمل طبق القانون وسنستمر في أشغال دورتنا ، ونتمنى 

أن يتفهم اإلخوة المستشارون وجهة نظرنا ألننا اتخذناها بعد استشارة 

وما سينتج عنها قانوني ، وفي  المختصين ، ولهذا فنحن في جلسة قانونية

السلطة رأينا والرأي اآلخر  فبينحالة عدم اقتناع طرف بهذا األمر ، 

 .  تاالمحلية التخاذ ما يناسب من قرار

 

 نظام  ةنقط ( ) مستشار السيد ادريس قشال :

السيد الرئيس ، نحن نتفاجأ فيكم ، ألنكم في وقت ما تقولون بأنكم تحرصون 

في  67ون ، وتلحون على هذه األمور ، واآلن هناك المادة على تطبيق القان

القانون المنظم أود  أن تتلوها علينا ، وهي واضحة ، وأريدكم أن توضحوا 



لنا ما هي المادة التي اعتمدتم عليها لتحديد هذه الجلسة ، فال يعقل أن يقال 

ستشرتم لنا بأنه من المتعارف عليه أن تعقد الدورة بهذا الشكل ، وبأنكم ا

قانونيا في األمر ، أما إذا أردتم خرق القانون فنحن ليس لدينا مشكل ، 

وهناك أجهزة مسؤولة عن تطبيق القانون ، وبالنسبة لنا اتضح بالملموس 

 بأنكم ال تحترمون القانون ، وبأن الجلسة غير قانونية . 

إال إذا السيد الرئيس ، نحن ال نلزمكم باستشارتنا ونحن ال نعطي االستشارة 

طلبت منا ، ونحن جميعا نعلم أنكم من النواب الذين ساهموا في التصويت 

 في البرلمان .  يالتنظيمعلى  القانون 

وفي األخير نريد منكم اطالعنا على المادة القانونية التي اعتمدتموها في 

 تحديد هذه الجلسة . 

 

 ( المجلس) رئيس  بووانو : السيد د . عبد هللا

تمكن من أسادة المستشارون سنفتح الئحة لنقط نظام حتى  إذا سمح  ال

آخر متدخل في هذا اإلطار هو السيد  أن مرة واحدة عليها ، وأعتقد اإلجابة

 العباس الومغاري . 

 

 ( نقطة نظام  ) مستشار السيد العباس الومغاري :

 وأنتمإلى القانون الداخلي ،  استندتميس تعرفون أكثر منا أنكم ئالسيد الر

تعلمون أنه إذا كان هناك تعارض بينه وبين القانون التنظيمي نأخذ بهذا 

 األمر . 

ليس باستطاعتنا اختيار ان نعمل يوم السبت واألحد أم ال ، ولكن القانون 

لرئيس ، احدد مدة معينة لبدء الدورات واختتامها وعلينا احترامها ، السيد 

من أيام العمل " ، في نظري أتساءل لماذا أسقط المشرع عبارة " متتالية 

المتواضع هناك تعديل عميق للمادة في القانون التنظيمي الحالي ، والميثاق 

 07يوما وفي حالة تمديد الدورة لمدة  15القديم كانت فيه العبارة في حالة 

 07يوما متتالية من أيام العمل و 15أيام ، وبذلك كانت المادة تنص على 

عمل ، وبالنسبة للقانون الحالي حذفت عبارة أسقطها أيام متتالية من أيام ال

سهوا ، أو حذف دورة يوليوز ، خطأ ، ولذلك وأمام ثبوت النص القانوني ال 

كموعد للدورة ،  2015أكتوبر  07مجال لالجتهاد ، فإذا كنتم حددتم يوم 

يس كنت أتمنى أن ئ. السيد الرهذا األمر منصوص عليه في القانونف

أن  أتمنىون بان المادة القانونية حصل فيها خطأ . وكنت تفاجئوني وتقول

تمددوا الدورة ، خصوصا وان القانون يسمح لكم بذلك ما دام  هذا األمر 

أصبح من اختصاص الرئيس ، بعدما كان القرار بيد الوالي ، وهذا من 

أكتوبر  21حسنات القانون الجديد ، وفي نظري األجل القانوني للدورة هو 

رتم على عقد الدورة نرجو أن تعطونا دقيقة لنتشاور فيما بيننا وإذا أصر

سنسعى وإذا أٍردتم السيد الرئيس نرفع الجلسة لمدة خمسة دقائق ألننا 

  لنتشاور بخصوص النازلة . 

 

 ( المجلس) رئيس  بووانو : السيد د . عبد هللا

قبل أن نرفع الجلسة ال بد من بعض اإليضاحات بخصوص ما ورد في 

دخالت السابقة . السادة المستشارون ، السند القانوني بالنسبة إلينا موجود الت



، فعقد الدورة  35و34في القانون التنظيمي الذي بين أيدينا خاصة المادة 

محدد في مادة واالستدعاءات لها مادة أخرى ، وبالنسبة لنا كنا نتوقع مثل 

ان األمر مستغربا وقد هذا النقاش ، وبالعكس لو لم تثيروا هذه المسألة لك

األطر اإلدارية ، ونقط النظام المثارة حاليا مهمة ،  مع ناقشت هذا األمر

، فأثناء مناقشة بعض الحاضرون معنا واعون بهذا األمر والسادة المحامون

القوانين في المجلس التشريعي ، وحين يتعلق األمر بعبارة " أيام العمل " 

م القانونية للعمل . وأكثر من ذلك إذا كان فالكل يعرف بأن األمر يهم األيا

المحاكم اإلدارية وإجراءات التبليغ سيتم وفق  أمامهناك طعن فإنه سيكون 

 المساطر المتعلقة بالقانون المدني والجنائي ، ألن فيه إجراءات التبليغ . 

وبذلك فعندما يذكر في كل القوانين األجل فهو يتعلق بأيام العمل دون 

 العطل وعطل نهاية األسبوع .  احتساب أيام

ونحن متيقنون من هذا األمر، وبالنسبة للسيد ادريس قشال الذي تساءل عن 

السند القانوني أو األعراف ، فأنا ذكرت على أن هذا األمر معمول به ، ولم 

أقل بأن هذا عرف ، ألننا في تعاملنا ال نعمل وفق األعراف ولكن وفق 

، فهو يقصد األيام ن عندما يتحدث عن أيام العمل القانون ، وبذلك فإن القانو

القانونية للعمل دون احتساب عطل نهاية  األسبوع اليوم األخير من أيام 

 العمل القانونية دون احتساب السبت واألحد وعطلة نهاية السنة الهجرية . 

 نرفع الجلسة لعشرة دقائق . 

 

 ( المجلس) رئيس  بووانو : السيد د . عبد هللا

تأنف الجلسة بعدما فسحنا المجال لألخوة من اجل االستشارة فيما بينهم ، نس

ونحن بدورنا استشرنا وقبل  أن ندلي بما توصلنا به من استشارات ، نفتح 

بصدد هذه  تهماليطلعنا عن نتائج مشاورالمجال للسيد العباس الومغاري 

 الوضعية. 

 

 نظام ةنقط ( ) مستشار السيد العباس الومغاري :

السيد الرئيس ، ما يمكن قوله هو أننا أدلينا بموقفنا بناء على القانون ، ونحن 

كما تعلمون لسنا هنا للعرقلة ، ونحن نقول بان الجلسة الحالية غير قانونية ، 

وأطلب من الجهات المختصة أن تتحمل مسؤوليتها ، وإذا كانت الجلسة 

بمراسلتكم في األمر ، قانونية فال بأس ، وإذا لم تكن قانونية سيقومون 

ونحن سنستمر معكم ونساهم في أشغال الجلسة . وندع األمر للسلطات 

 المختصة في األمور المتعلقة بقانونية الجلسة . 

 

 ( المجلس) رئيس  بووانو : السيد د . عبد هللا

شكرا السيد العباس الومغاري ، بالنسبة لالستشارة التي قمنا بها من أجل 

نونية هذه الجلسة ، والقانون المعتمد هنا هو القانون التنظيمي نفي قا أوتأكيد 

وجاهتهما ، وخلصت استشارتنا إلى أن وجهتي النظر لهما  113.14

أيام من أيام العمل ،  10فالمسودة األولى لهذا القانون كانت تتضمن عبارة 

يوما متتالية ، لكن نحن في نظامنا الداخلي ال  15وتم تغييرها لتصبح 

غل أيام السبت واألحد ، وهم أخذوا عبارة متتالية على اعتبار أن الذين تشن

اشتغلوا يوم السبت واألحد ملزمون بان يشتغلوها متتالية ، بحيث إذا كانت 



الدورة عقدت يوم الجمعة واستمرت حسب نظامهم الداخلي ، إلى ما بعد 

اليوم ، ذلك اليوم بمعنى استغرقوا العمل إلى يوم السبت ، يحتسب ذلك 

 حين تذكر في القوانين مبالنسبة لنا هذا األمر غير وارد ، وأكرر بأن األيا

يقصد بها أيام العمل كاملة ، كما ال يحتسب اليوم األول واألخير ومع ذلك 

وأيضا عندما تذكر أيام العمل في القوانين تستثنى منها أيام  احتسبناهمانحن 

 العطل والسبت واألحد . 

ن وجهتي النظر صحيحتين وأعطيت بعض الحاالت السابقة ولهذا أقول بأ

الذي أنتمي إليه  الحزب،وال يعني ذلك مركز  المركز،كما أننا استشرنا مع 

 مركز الدولة والجهة المختصة في هذا المجال . ، ولكن اعني 

إذا سمح اإلخوان سنشرع في أشغالنا، وبعض السادة األعضاء قالوا بأنهم 

 ل الدورة رغم أنهم لم يوقعوا بعد في سجل الحضور. سيساهمون في أشغا

أول نقطة مدرجة في جدول األعمال الحالي والمتعلقة بالميزانية وأقترح 

عليكم الجدولة الزمنية للمناقشة والمحددة في ست ساعات ونصف ونحن 

 بيننا على اعتبار بعض التوقفات مفتوحة فيما  وتركناهاأضفنا نصف ساعة 

 طة األولى أود أن أطرح ثالثة مالحظات: وقبل عرض النق

المالحظة األولى تتعلق بجدول األعمال الذي يتضمن الدراسة والموافقة 

والفائض التقديري لها ، ثم الدراسة والموافقة  2016على مشروع الميزانية 

، والمالحظة تهم األرقام التي  2016على تحويالت بالميزانية للسنة المالية 

وال أقصد هنا الميزانية ألنها أرقام دقيقة باستثناء  ستعرض عليكم ،

الورقتين اللتين توزعان عليكم اآلن حيث فيهما تصحيح سآتي على ذكره 

مبادرة المحلية أثناء العرض وخاصة الحساب الخصوصي المتعلق بال

 للتنمية البشرية . 

رة شغال الدوالمالحظة الثانية تتعلق بالظروف التي تم فيها التحضير أل

كانت الميزانية جاهزة  2015أكتوبر  07، فبالنسبة لنا يوم وإعداد الميزانية

وال سيما  األجهزةولكننا آثرنا عدم توزيعها عليكم إال بعد استكمال انتخاب 

انتخاب اللجان قصد تدارس اللجنة المختصة للميزانية ، وهذا جواب عن 

 سبب عدم إرسال وثيقة الميزانية للسادة األعضاء . 

المالحظة الثالثة تتعلق بالمناقشة في اللجان، وبالنسبة لنا نريد أن نؤسس 

عرض جميع النقط  بضرورةعرفا فيما يتعلق بها ، ما دام المشرع أقر 

المدرجة في جدول األعمال على اللجان المختصة قصد مناقشتها وإبداء 

شأنها مالحظاتها ورفع التوصيات للمجلس قصد  اتخاذ القرار المناسب في 

 ، وبذلك نكون أعطينا القيمة المطلوبة لهذه اللجان . 

، طبقا للنظام الداخلي سأعرض عليكم الميزانية السادة األعضاء المحترمون

في أرقام ، وسأفسح المجال لرئيس اللجنة إلعطاء تقرير عن أشغال اللجنة 

الميزانية  سنفتح باب المناقشة فيما يتعلق بأجزاء ذلك المكلفة بالمالية ، وبعد

سأعرض عليكم معالم مشروع ميزانية جماعة مكناس وأبوابها. وإذا سمحتم 

وهو يتضمن معطيات رقمية وأولويات وأهداف حددناها  2016سنة 

 كمجلس . 

بالنسبة لوضعية المداخيل هناك خمسة أبواب ، ففي مجال اإلدارة العامة 

م والمحصل منها مليون دره 197هي  2015هناك المداخيل المقبولة لسنة 

، في مجال الشؤون  %91,4أي بنسبة تحصيل  مليون درهم  180



مليون  3,6مليون درهم أي بنسبة تحصيل من  2االجتماعية تم تحصيل 

 أصلمليون درهم تم تحصيلها من  92درهم ، في مجال الشؤون التقنية 

،   %83,2بنسبة تحصيل وصلت  2015مليون درهم المعتمدة لسنة  111

أي  90,6مليون درهم من أصل  76,2في مجال الشؤون االقتصادية أما 

مليون درهم ،  13مليون درهم من أصل  3,5مجال الدعم وفي ،  84%

وهذه نسبة تحصيل ضعيفة ، سنعود للحديث عنها فيما بعد ، إذن مجموع 

 416هي  2014أبواب الميزانية المحددة من طرف المجلس خالل سنة 

مليون درهم أي بنسبة تحصيل بلغت  356,8يل مليون درهم وتم تحص

هذه هي المجاالت المتعلقة بالمداخيل الخاصة بالجزء  عامة . بصفة 85%

األول من الميزانية ، وتهم عدة رسوم وواجبات مستحقة كما حددها القانون 

الخاص بالمالية المحلية ، وهناك أيضا الحصة الخاصة بمنتوج الضريبة 

ونحن اعتمدنا في تقديراتنا على المبلغ المحدد في على القيمة المضافة 

مليون درهم ونحن أدرجنا هذا المبلغ في  192,756وهو  2015ميزانية 

، وقبل يومين من هذه الجلسة وزعنا عليكم المبلغ  2016تقديرات سنة 

مليون  172المخصص للجماعة من طرف وزارة الداخلية ، ويقدر ب 

، وتالحظون أن ا هو محدد في تقديراتنا مليون درهم كم 192درهم وليس 

مليون درهم ، وهو دعم تمنحه وزارة الداخلية في  20هناك فرقا يقدر ب 

ت المحلية إطار اتفاقية ما بين الجماعة الحضرية لمكناس ومديرية الجماعا

، واالتفاقية تمتد على أربع سنوات ، نحن أدمجناها يتعلق بالمطرح العمومي

)  على شكل ترخيص خاصلية وستتوصل بها الجماعة في التقديرات الحا

A.S  لصعيد الوطني توصلت ا( . وأشير إلى أن جميع الجماعات على

 بحصتها من هذه الضريبة دون أن يتغير مقدارها . 

،  نبالنسبة لمجال الشؤون االجتماعية هي مداخيل متواضعة باستثناء رسمي

ؤسسات السياحية والمدخول األول يتعلق بالرسم الخاص باإلقامة في الم

 1,700فيه هو المحصل من المسابح ، فالرسم األول كان االعتماد المقبول

ة فإن المبلغ الذي يوحسب المعدل المنصوص عليه في الدور مليون درهم

 2016مليون درهم ونحن اقترحنا أن نحدد كمبلغ لسنة  1,355سيعتمد هو 

 مليون درهم .  1,800مبلغ 

في المؤسسات السياحية فعدد الليالي  باإلقامةالخاص  بالنسبة للرسم 

مليون درهم ،  1.200نسبة استخالص تصل إلى المصرح  بها تعطينا 

جعات ابأن هذا المبلغ ضعيف ، وقررنا أن نقوم بالمر وبالنسبة لنا نحن قلنا 

الالزمة بالتعاون مع كل المتدخلين بما في ذلك مصالح األمن ألنها تتوفر 

قام الصحيحة بخالف األرقام التي تعطى لمصالح السياحة ، على األر

 ، وهذا األمر غير مقبول . ولمصالح الجماعة

فالمؤسسات تزود مصالح األمن باألرقام الصحيحة أما نحن فتعطى لنا 

أرقام أخرى مغايرة ، ونحن سنقف عند األمر وسنعمل على ان يتم  توحيد 

لطات األمنية والسلطة المحلية بين مختلف المصالح وخاصة الس األرقام

 والفنادق الموجودة . 

فيما يتعلق بالنسبة للرقم الخاص بالمسابح فنحن أبقينا على نفس المبلغ . 

ية ثالثة منها فيها باقي سضرائب أسا 06بمجال الشؤون التقنية يتضمن 

استخالصه ، والثالثة األخرى عبارة عن رسوم عوضت الضرائب السابقة 



إلى الضرائب المتعلقة على تجزئة  باإلضافةالضريبي ،  اإلصالحبعد 

األراضي والضريبة على عملية البناء والضريبة على األراضي غير 

المبنية . بالنسبة للضرائب التي يوجد بها باقي استخالصه كضريبة المباني 

مليون درهم واحتفظنا  2,5، تبلغ  2015كانت المبالغ المقبولة خالل سنة 

مبلغ . أما بالنسبة لضريبة المباني والتي أصبحت ضريبة على نفس ال

، مع العلم أن هناك مبالغ  2015السكن اعتمدنا نفس المبالغ  المعتمدة لسنة 

مليون درهم احتفظنا على  3، وما سيتم تحصيله هو مبلغ  الباقي استخالصه

 مليون درهم وهو 1.850نفس المبلغ ، علما ان ما تم تحصيله لحد اآلن هو 

 .  04الموجود في الصفحة 

بالنسبة للرسم على الخدمات الجماعية وهو من الرسوم المهمة ، وهو الذي 

عوض ضريبة الصيانة المفروضة على األمالك الخاضعة لضريبة  

المباني هذا الرسم به باقي استخالصه من السنوات الماضية ، االعتمادات 

مليون  56تم تحصيل ن درهم ومليو 55كانت هي  2015المقبولة لسنة 

من الممكن الزيادة فيه ، ألننا سنقوم  بأنهمنها ، ونحن نرى درهم 

مليون  61بمجهودات ، فيما يخص الباقي استخالصه ، ولهذا اقترحنا مبلغ 

 .  2016درهم كمداخيل متوقعة لسنة 

بالنسبة للضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية ، ينبغي بذل مجهود 

 أمهل سنكتفي فقط بأطر الجماعة  نتساءلا المجال ، ولهذا إضافي في هذ

 والتتبع  اإلحصاءسنستدعي مكاتب دراسات وشركات خاصة من أجل 

ولهذا لم نضع تقديرات كبيرة في هذا المجال ريثما نفكر في صيغة مالئمة 

مليون درهم ، كذلك بالنسبة للرسم  1لتحسين هذا الفصل . واكتفينا فقط ب 

ى عمليات البناء كانت تقديراتنا فيه متواضعة ، ونعتقد أننا المفروض عل

سنحسن هذا الرسم عندما سنضع الشباك الوحيد ، مع العلم أن وضعية هذا 

ف عرضا أكثر من الطلب ، كما ان الشباك الوحيد سيفسح رالقطاع تع

ذا الفصل ، هالمجال أمام المواطنين بشكل مبسط وبالتالي ستتحسن مداخيل 

نسبة االستجابة لطلبات رخص البناء ، ولهذه الظروف اقترحنا  وسترتفع

، ونفس األمر ينطبق على الضربية ا متواضعا في هذا الفصلمبلغ

 1.400المفروضة على تجزئة األراضي التي تتجاوز نسبة التحصيل فيها 

 مليون رهم ، واحتفظنا على نفس التقديرات . 

أيضا فيه رسوم مهمة ، ومن  فيما يتعلق بمجال الشؤون االقتصادية هو

أهمها الرسم المفروض على مجال بيع المشروبات وهذا الرسم يستخلص 

كل ثالثة أشهر ، وفي هذا الصدد قمنا باجتماعين مع شركائنا خاصة 

سنة ل للرسم ، وقد كان االعتماد المقبوالخزينة ونتمنى أن يتحسن هذا ا

ون درهم ووضعنا ملي 3,70درهم وتم استخالص  ماليين 6هو  2015

مليون درهم ، ونتمنى أن يرتفع المبلغ  6.500مبلغ  2016لسنة  اتتقدير

 المحصل خالل الربع األخير من هذه السنة . 

المهني هناك  مبالنسبة لضريبة التجارة وهي التي أصبحت تسمى بالرس

باقي استخالصه عن السنوات الماضية ، وهنا أيضا ينبغي أن نبذل جهدا 

مليون درهم ،  4مليون درهم عوض  1,4ه ، حيث تم تحصيل إضافيا في

درهم ، لكن  ماليين 5ونحن نقترح أن نضيف له مليون درهم ليصبح 

صلي المبلغ المقبول لسنة بالنسبة للرسم المهني الذي أصبح هو الرسم األ



مليون  51مبلغ  2016مليون درهم ونقترح بالنسبة لسنة  40هو  2015

نعمل مع شركائنا وخاصة الخزينة والسلطة وفي  درهم ، على أساس أن

إطار االتفاقية التي صادقنا عليها ، من أجل تحسين مردودية هذا الرسم . 

، وأخبركم فقط وسنحرص على أن يكون العمل تشاركيا في هذا المجال 

بأن هناك أطرا من الجماعة سيشاركون في دورة تكوينية في الرباط مع 

عى إلى تفعيل االتفاقية ليكون األثر االيجابي على الخزينة العامة . وسنس

 المداخيل وعلى التحصيل . 

بالنسبة المتياز اللوحات االشهارية هذا المجال مهم جدا ونحن أبقيناه على 

حاله في انتظار  إنجاز دراسة من أجل توسيع هذا المجال خاصة وأنه 

 2015لمقبولة لسنة مجال يدر أرباحا على أصحابه ، وبالنسبة لنا المبالغ ا

مليون ال يستهان به ،  450هي مهمة فمبلغ  2016والمقترحة خالل سنة 

بعد إعادة النظر في هذا المحور المتعلق في مجال االشهار يمكننا  أنناعلما 

سواق جار األيما يتعلق بإ أماأحسن من المبالغ الحالية .  اأن نتوقع مبالغ

تمت قبل بضعة أسابيع ـ وارتفع مبلغ   الجماعية ، نشكر هللا على ان الصفقة

 وهذا األمر مشرف للمجلس .  اإليجار

بالنسبة للرسم المفروض على وكالء البيع بالجملة للفواكه والخضر ، 

مليون درهم ، وهنا ال بد أن نقف  6,200لألسف الشديد المبلغ المحصل هو 

مجلس عند مشكل تدبير هذا المرفق ، ولن أدخل عند التفاصيل ألن ال

الجهوي للحسابات قام بزيارة لهذا المرفق وهو يتابع هذا األمر كما ان 

المحاكم المالية بفاس تتابع هي األخرى ملفات هذا المرفق ، ونحن نعد 

 تصورا لهذا المرفق ألن به ثالثة إشكاالت كبيرة . 

في المغرب يوجد  منهم أوال : لم يتم تجديد الوكالء علما ان أكبر عدد -

   ليس به مثل هذا العدد .  ءس ، سوق الجملة بالدار البيضابمكنا

م من يتولون المها على القانون الورثة  هم وضداهناك وكالء متوفون  -

 وتدبير هذا المرفق فيه مشاكل .الخاصة بالوكيل وهذا غير منطقي

 نوع السلع ...( –) الميزان  

ك إشكاالت أخرى المركزية لهذا المرفق ، ولكن هنا اإلشكاالتهذه هي 

محيطة بهذا المرفق وتتعلق بتواجد أسواق للجملة بالجماعات المجاورة له ، 

 غير ممكن .  أمروهذا 

دخول  يومياكما أنه ال يمكن أن تتحسن مداخيل هذا السوق ونحن نالحظ 

شاحنات للخضر والفواكه لألحياء بالمدينة دون أن تؤدي الواجبات القانونية 

من هذه الظاهرة ال بد من تعاون كل المتدخلين وخاصة  ، وإذا أردنا الحد

 السلطة والمجلس . 

 سوق الجملة قيمته . لولهذا ال بد من اتخاذ تدابير وإجراءات لنرجع 

ثم هناك رسم آخر يتعلق بأسواق السمك وهو أيضا فيه إشكال ، ونحن 

رة كجماعة أمضينا اتفاقية مع الوالية ومكتب الصيد البحري التابع لوزا

معقولة  سوق لبيع السمك بويسالن بمواصفات الفالحة ، تم بموجبها إنجاز

وقد شرع العمل فيه وما وقع هو ان  دعم أمريكي صندوق وبدعم من

تستفد من مداخيل هذا السوق ، علما أن االتفاقية حددت نسبة لم الجماعة 

ة وجماع –الثلث لكل جهة من الجهات الموقعة على االتفاقية ) ويسالن 



لجماعة مبالغ كانت وبالتالي ضاعت ل ( مكناس ومكتب الصيد البحري

 مليون درهم .  1تستخلصها من هذا المرفق والتي كانت تصل إلى 

وبالنسبة لنا خالل مدة سنتين لم نحصل على أية مبالغ بالنسبة لهذا الرسم 

 حصله سابقا ريثما نفتحننفس المبلغ الذي كنا  2016واقترحنا كمبلغ لسنة 

قنوات االتصال مع الوزارة الوصية على القطاع من أجل تفعيل االتفاقية ، 

 وأذكر ان جماعة ويسالن هي األخرى لم تتوصل بمستحقاتها . 

أصاب بالنسبة للرسم المفروض على المحطة الطرقية وأظن ان المجلس 

عندما أعلن عن صفقة خاصة بهذا المرفق ورست على هيئة متخصصة 

لوطنية للوجيستيك والنقل ( وأظن أننا لن نقع في مشاكل وهي " الشركة ا

ن هذا المنتوج مرشح بان يرتفع إمستقبال في تدبير هذا القطاع ، ولذلك ف

مليون درهم وقد يرتفع المبلغ بعد هذه  1.800المبلغ فيه ونحن قدرنا 

 الصفقة . 

فقط  . وأذكر %8فيما يتعلق بمجال الدعم ونسبة التحصيل المتوقعة هي  أما

 الجماعة المودعة بالخزينة والتي تنتج فوائد .  بأموالبأن هذا المجال يتعلق 

وبالنسبة للمداخيل الطارئة فهذا الفصل موجود في كل الميزانيات الخاصة 

بالجماعات وبميزانية الدولة أيضا وهو يهم بعض الرسوم التي تستخلص 

 وحا . سواء بطريقة الزيادة أو النقصان ، ونحن تركناه مفت

 ، هناك ضريبة المبانيلضرائب المحولة وضعية االسادة األعضاء بالنسبة ل

محدد في الوثائق المرسلة  إليكم وما تم تحصيله أيضا فالمقبول كما هو 

معروف ، وبالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات سبق ان تحدثنا عنه ، 

اخيل وضريبة التجارة والرسم المهني أيضا تكلمت عنه ، ومجموع مد

 122مليون درهم ، والمبالغ المقترحة  104الرسوم المحولة المقبولة هو 

لة بالمقارنة مع المداخيل صمليون درهم ، وبالنسبة لقيمة المداخيل المح

والمداخيل  %25مليون درهم وتمثل المداخيل المحولة نسبة  416العامة 

 .  %28المقترحة بنسبة 

خيل ففي مجال اإلدارة المداخيل المقبولة واآلن نمر إلى الملخص العام للمدا

 مليون درهم ، بمعدل نقص يصل 196مليون درهم وانخفضت إلى  197

.  %2، في مجال الشؤون االجتماعية اقترحنا زيادة نسبة % 0,20-

في مجال  %15واقترحنا زيادة نسبة   %5وبالنسبة للشؤون التقنية اقترحنا 

إلدارة على ان نقوم بتحقيق زيادة نسبة الشؤون االقتصادية ، واتفقنا مع ا

في مجال  %2في مجال المداخيل الذاتية وتحقيق زيادة قدرها  5%

 المداخيل المحولة . 

بالنسبة لالستنتاجات في شق المداخيل نسبة التحصيل العام في المداخيل 

 %28مداخيل  ذاتية و %78تتكون من  %85المقبولة كما أوضحته سابقا 

ونسبة  %95نسبة تحصيل المداخيل المحولة وصلت إلى ب، مداخيل محولة 

 .  %82التحصيل في باقي المداخيل وصلت 

مليون درهم  84الباقي استخالصه عرف نسبة تطور في المداخيل الذاتية 

مليون درهم  297مليون درهم المجموع ما يقارب  230والمداخيل المحولة 

 298، و 2011ل سنة مليون درهم خال 273 وأصبح،  2010خالل سنة 

 2013مليون درهم خالل سنة  295، وبلغ  2012مليون درهم خالل سنة 



، إذن نسبة الباقي  2014مليون درهم خالل سنة  286، ليصل إلى 

 في المداخيل الذاتية .  %15و %85استخالصه في المداخيل المحولة بلغ 

لتي سنشتغل والباقي استخالصه مشكل حقيقي وسنجعله من أهم أولوياتنا ا

ن الباقي أل لهذا ال بد من تصفية هذه الوضعيةعليها مع الخزينة العامة ، و

الجماعة وأشير إلى أن الدولة قامت يوازي ميزانية  ااستخالصه يشكل مبلغ

بمبادرة من أجل تصفية هذه الوضعية خالل السنة الماضية. ونحن كجماعة 

محولة ومضاعفة الجهود سنقوم بمجهود مع الخزينة فيما يخص الضرائب ال

 من أجل تحصيل الضرائب الذاتية. 

أولويات المرحلة بالنسبة للمداخيل هو اآلتي : وعلى ضوء المعطيات 

رية والسوسيو خصوصيات المدينة والمؤشرات البش إلىالجبائية وبالرجوع 

، ولتغطية متطلبات الساكنة  2014إحصاء سنة  اقتصادية التي أفرزها

خطط تنموي فعال وواقعي أصبحت مالتنموية المتوخاة من وبلورة األهداف 

 الحاجة تدعو إلى : 

ين يوتح الجبائيأوال تنمية المداخيل الذاتية للجماعة وتوسيع الوعاء  -

 إحصاء الملزمين ، وهذا سبق أن تكلمت عنه في الباقي استخالصه .

لمديرية ثانيا تقليص وتصفية الباقي استخالصه بتفعيل لجنة مشتركة مع ا -

 للضرائب خاصة فيما يتعلق بالضرائب المحولة .  ةالجهوي

ثالثا الرفع من مردودية المرافق العمومية باستخالص الرسوم الفعلية  -

على الخدمات المقدمة ، ومنها سوق الجملة الذي يعرف مشاكل كثيرة ، ولم 

اه ، يبذل مجهود لحل إشكاالته ، ونحن نقترح مضاعفة الجهود في هذا االتج

أيضا هناك منتوج األكرية ينبغي بذل مجهود به خاصة وان الجماعة تتوفر 

وباب الجديد  2والبرج  1البساتين ، البرج أسواق وهي  ةعلى خمس

مليون درهم وال يتم تحصيل أي  50ومرجان ، وهذه أسواق بنيت بأزيد من 

اعة مبلغ منها ، صحيح أن هذه األسواق لها عالقة مع تسوية وضعيات الب

الجائلين وسأتحدث على هذا األمر فيما بعد ، ولكن أقول لكم بأن هذه 

 األسواق تطرح إشكاالت حقيقية ينبغي إيجاد حلول لها . 

وبالنسبة للرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها الجماعة على شكل أكرية ، 

 سنفكر في مراجعة قيمتها وأسعارها في إطار القانون المعمول به .

من قيمة تحصيل الضرائب المحولة للجماعة عبر تحيين لوائح  الرفع -

 اإلحصاء .   لجانالملزمين وتفعيل 

إدماج القطاع غير المهيكل في الوعاء الضريبي عبر تسوية الوضعية  -

 اإلدارية الجبائية ، وهناك قطاعات غير مهيكلة وهي كثيرة . 

أشير إلى أن اإلخوان  خلق مراكز وأسواق نموذجية للباعة الجائلين، وهنا -

في  عقد جلسة في اإلدارة الترابية اشتغلوا على تصور ، ونحن نتدارسه وتم

 هذا الصدد ونأمل ان نتقدم في هذا العمل . 

وهذه الفئة هي محصاة والمقاربات بشأنها موجودة ، ينبغي فقط عقد 

 اللقاءات لحل هذه المشاكل . 

، احتالل الطرقات لك العمومي فاليوم ينبغي إيجاد الحلول الحتالل الم

التأثير على أصحاب الدكاكين الذين يؤدون الضرائب ثم هناك إشكال الباعة 

الجائلين ومنهم من يتوفر على شهادات عليا ومتوسطة ، فال يمكن أن 

ذكر هنا بالمقاربة الخاصة نحارب هذه الظاهرة دون إيجاد الحلول لها ، وأ



ز عيوب ونواقص الماضي ونقوم باألسواق النموذجية سنحاول تجاو

باقتراح صيغ جديدة لها مع السلطة المحلية باعتبارها صاحبة االختصاص 

 في مراقبة استغالل الملك العمومي . 

السيدات والسادة األعضاء ننتقل إلى باب المصاريف ، نبدأ بالباب األول 

مليون  180هو  2015المتعلق باإلدارة العامة االعتماد المقبول خالل سنة 

، مجال  %5,2مليون درهم بنسبة زيادة تصل إلى  190درهم ونقترح 

بزيادة تقدر  % 17,4إلى  %11,8الشؤون االجتماعية نقترح ان يرتفع من 

د هذا المجال يرشنقوم بتبالنسبة لمجال الشؤون التقنية نقترح أن  %47ب 

نرفع مليون درهم ، في مجال الدعم س 56مليون درهم إلى  58لننتقل من 

مليون درهم أي بزيادة تصل  142 إلىمليون درهم  138المبلغ من 

. وفي باب المصاريف دائما هناك مجال يهم دفعات الفائض  3,10%

 26كان المبلغ هو  2015التقديري للجزء الثاني من الميزانية ، في سنة 

وقد مليون درهم  37إلى مليون درهم ونحن نقترح أن نرفع هذا المبلغ 

التفاصيل الخاصة بهذا المقترح، وهذا  ليكم أوراقا، وسأعطيوزعت ع

، وهو ارتفاع جد متواضع، ونحن %12,80الفائض سيمثل زيادة تقدر ب 

وضع المخطط والبرنامج الخاص بجماعة مكناس سنعمل على تطوير  دبع

الفائض أكثر. بالنسبة للمصاريف في مجال اإلدارة العامة فيها أساسا 

مصاريف المهمة داخل الوطن وخارجه والتأمين تعويضات التنقل و

الخاص باألعضاء، ارتأينا بأن هذا المبلغ غير كافي لتأمين األعضاء، 

وهناك أيضا مصاريف األعياد واالحتفاالت لم نزد فيها والزيادة الموجودة 

وهذا المجال وسأقولها بكل وضوح، مخصصة فقط للنشاط الثقافي والفني، 

لها تاريخ وثقافة وحضارة وفن، وحين نطلع على ومدينة مكناس معروفة 

فقط األمور السلبية وهذا له تفسيره، وعلى رأس ذلك هو د الجرائد اليوم نج

غياب التنمية المحلية، فال يمكن أن نحل إشكاالت التنمية دون تخطيط 

 ودون برامج تنموية حتى ال نسمع الجرائم.

الصعيد الوطني حيث تبلغ  فنسبة البطالة في مكناس من أعلى النسب على

، وال يمكن أن نقلص نسبتها إال بالتأطير الثقافي والفني والرياضي 18%

، إضافة إلى الجانب التنموي. بالنسبة لمصاريف المشاركة في يواالجتماع

المنظمات الدولية لم نغيره وحافظنا عليه، ودائما في باب اإلدارة العامة 

ظفين أداء الرواتب وكل ما يتعلق هناك األنشطة الخاصة بتسيير المو

بتعويضاتهم الخاصة باألشغال الشاقة والمساهمة في الصناديق تم وضع 

 المبالغ الخاصة بها.

ألف  500فيما يتعلق بأجور األعوان العرضيين ستالحظون أننا رفعناه من 

مليون درهم، وستالحظون أننا رفعناه لسببين السبب  1,500درهم إلى 

درهم،  1,100ألف درهم إلى  500مجلس السابق رفعه من األول هو أن ال

خيارات، صحيح أن لدينا شركات التدبير هذه الزيادة مطلوبة ألننا أمام 

المفوض، لكن اليوم مدينة مكناس فيها أنشطة تشرف مدينة مكناس وأهمها 

المعرض الدولي الذي نتشرف بأن يكون المسؤول عليه عضو بالجماعة 

لشامي، هذا النشاط وما يرتبط به من زيارة ملكية وهو السيد جواد ا

واحتفاالت وحضور مسؤولين دوليين، هذا النشاط يستوجب أن يكون عملنا 

طوال السنة، وأن تكون المجهودات مستمرة لتكون المدينة في مستوى هذا 



الحدث، وكما تعلمون أن نسبة كبيرة من الموظفين تغادرنا إلى التقاعد 

الممكن إعادة تعويضها عن طريق التوظيف وهذا أمر  وأقول لكم أنه من

ممكن وسنتدارسه فيما بعد، ولكن بالنسبة لنا اليد العاملة سنحتاجها، علما أن 

التوظيف في الساللم الدنيا لم يعد يسمح به القانون بعد حذفها، وبالنسبة لهذه 

ا أنهم السنة ال يمكننا العمل إال بهذه الطريقة أي األعوان العرضيين علم

يقدمون خدمات مهمة وفي المجلس السابق تمت االستعانة بهم حتى في 

الحالة المدنية وتصحيح اإلمضاء وفي المجال اإلداري، ولهذا فإننا مجال 

في حاجة لهؤالء األعوان خاصة وأن الجماعة تقلص عدد موظفيها من 

موظفا، ومن هذا المنطلق اقترحنا  1470موظف ليصبح حاليا  2400

ومن جهة أخرى، هنا سأتحدث بصوت  ،يادة في هذا الفصل هذا من جهةالز

عالي ألقول بأن الجماعة بذلت مجهودا في الشق االجتماعي الخاص 

بالموظفين ومنحت مقرات للموظفين وأراضي وعقارات، والمالحظ هو أن 

أن مطلبهم  والحظتكل شيء متوقف اآلن، وشخصيا جلست مع النقابات 

الشق االجتماعي وهذا من بين األمور األساسية التي األول هو تفعيل 

سنحرص عليها على أساس أن الجمعية الخاصة بالموظفين يجب عليها 

القيام بما يلزم مع ضرورة االشتغال وإشراك جميع الموظفين، ونحن نحترم 

 اللية الجمعية، ونحن مستعدون لمنحهم الدعم المطلوب دون إشكال.قاست

ات أو المصاريف حاولنا التقليص منها كالمحروقات بالنسبة لبعض النفق

والزيوت وقطع الغيار واإلصالحات، وهنا سأتكلم بكل وضوح هناك مشكل 

كل العمليات خارج المستودع البلدي وما  نقوم بكل بالمستودع البلدي، ألننا

ر تتم بهذا وتبقى هو المحروقات التي تتم داخل المستودع، وإذا كانت األم

ذا ال نقوم أيضا بكافة العمليات خارج المستودع، ولهذا البد من الشكل لما

مقاربة موضوعية لهذه المصلحة في إطار من الوضوح والشفافية 

والترشيد، ولهذا قررنا التقليص من المبالغ المخصصة لهذا المجال دون أن 

يمس ذلك وسائل العمل الضرورية لتسيير الجماعة، وإن شاء هللا سنضع 

 ذا المرفق من أجل حل إشكاالته.مقاربة له

السادة المستشارون هناك مجاالت ستالحظون أن مبالغها ارتفعت منها 

 500هو  2015مستحقات استهالك الماء حيث كان المبلغ المرصود سنة 

مليون، وهذا األمر ليس له  1,826ونحن اقترحنا مبلغا يقدر ألف درهم 

لغ خاص بالمستحقات لفائدة عالقة بالسقايات لتوضيح األمر، وهذا المب

الوكالة بعد إجراء المراجعات تبين أن المبالغ المستحقة هي المدرجة خالل 

، وعلى ذكر السقايات وجدت بأن المجلس السابق بذل 2016ميزانية سنة 

في سبيل ترشيد االستهالك وقاموا بإغالق عدد من سقايات  ةمجهودات كبير

ر مقابل دعم تقدمه الجماعة ومصالح السبيل هذا أمر جيد، وكان هذا األم

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم ربط مجموعة من المساكن بشبكة 

الماء الصالح للشرب، والمالحظ هو أن هناك سقايات ال ينبغي إغالقها لما 

تقوم به من دور اجتماعي، ولهذا اقترحت بأن نعيد فتح البعض منها 

بالمدينة العتيقة ألن الدكاكين المتواجدة بها وخاصة باألسواق المتواجدة 

غير مزودة بالماء الصالح للشرب، وبالتالي فإن هذه السقايات تقوم بحل 

بعض المشاكل، كما أننا سنفكر في الصيغة المالئمة الستغالل هذه السقايات 

بشكل عقالني ودون تبذير، وبذلك نكون حافظنا على هذه السقايات ألنها 



ي تراث المدينة وألنها أيضا توفر هذه المادة للعاملين في أصبحت تدخل ف

ولمرتادي المدينة العتيقة، وأظن أننا إذا أعدنا النظر في هذه هذه األماكن 

المسألة سنقطع الطريق على من يحاول استغالل هذه السقايات لهدف 

 تجاري أو لرمي األزبال به هذا فيما يتعلق بهذا المجال.

ن االجتماعية، ستالحظون أننا رفعنا من المبالغ أما في مجال الشؤو

المخصصة له ورفعنا أيضا من المبالغ المخصصة كإعانة للفرق الرياضية، 

مليون  4مليون درهم إلى  1,500هو  2015حيث كان المبلغ في ميزانية 

درهم، وهذا بالنسبة إلينا يدخل في صميم اهتماماتنا، ولهذا فالشباب إما أن 

ندعهم عرضة لهم مجاالت للشغل، أو  نهيئيره في انتظار أن نساهم في تأط

 لالنحراف، ولهذا ارتأينا أن نزيد في هذا المجال.

إننا عندما نريد تسويق مدينة مكناس نقوم بتشجيع األنشطة الثقافية 

المدينة سواء من والرياضية وبالتالي تكون النتيجة هو توافد الزوار على 

 ل الرواج التجاري واالقتصادي . خارج الوطن أو داخله ويحص

ولهذا من بين األولويات التي ينبغي التركيز عليها هو إرجاع اإلشعاع 

لفروع النادي المكناسي ولن يتم ذلك إال بدعم هذه الفرق في إطار من 

الوضوح والشفافية ، وهنا ال أتكلم عن المكتب المسير ولكن أتكلم عن 

ق كامل لكرة الطائرة بمنطقة الشمال يرف فريق ككل فال يعقل أن يتم تشكيلال

من شبان مدينة مكناس ، فالنادي المكناسي أنجب العديد من األبطال فال 

يعقل أن نجد حاليا النادي في هذه الوضعية كما أن فريق السباحة حقق 

 ويحقق نتائج كبيرة على الصعيد الوطني . 

العبو كرة اليد التي كان ه الفرق سواء ولهذا أقترح أن نقدم الدعم الالزم لهذ

النادي المكناسي في السابق يشكلون العمود الفقري للمنتخب الوطني . 

واليوم لم نعد نشاهد مثل هذه األمور ولذلك البد من إعادة هذه األمجاد وذلك 

 من خالل دعم فريق النادي المكناسي بكافة فروعه . 

ولكننا مع ذلك نحن كمجلس نقر بأن هناك إشكاالت في تسيير الفرق ، 

 سنساهم بما يمكن . 

بالنسبة للمصاريف في مجال الشؤون التقنية هناك أربعة إشكاالت صيانة 

المناطق الخضراء وجدنا أن المجلس السابق عقد اتفاقية مع شركة بمبلغ 

مليون درهم ، لصيانة العشرات من الهكتارات من المناطق  6,500

ير منها قاحلة وجرداء ، وقمنا نجد الكث أنناالخضراء ، لكن المالحظ 

نفسخ العقدة  أن الشركة . ووجدنا أنفسنا أمام خيارين : إما عباجتماعات م

لمدير بالنسبة سنضع اتفاقا آخر ،  أن ستنتهي يوم الجمعة . وإما أنهاعلما 

 يبرر المشاكل الحالية في التزويد بالماء الخاص بالسقي . الشركة فهو 

نا أن نزيد في هذا الفصل فعوض المبلغ السابق وبالنسبة لنا حاليا قرر

ماليين درهم .  7اقترحنا أن يكون المبلغ المخصص لهذا المجال هو 

بالنسبة للجانب المتعلق بصيانة الطرقات ، هناك عدة صفقات خاصة بهذا 

المجال ونحن اقترحنا أيضا تحويالت في هذه الميزانية وسنتحدث عنه في 

عمال ، اقترحنا أن نزيد في هذا الفصل ألننا ال ل األالنقطة الموالية من جدو

ض الطرقات . وأشير فقط إلى أن بعيمكننا أن نتدخل في حالة ظهور حفر ب

 علن صفقات خاصة بها. نالجماعة برمجت مبالغ مهمة لهذا المجال وس



بالنسبة للمحطة الطرقية سيتساءل البعض لماذا رفعنا من قيمة المبلغ 

ليون درهم ، سيظهر بأننا أمام خيارين إما أن نغير المخصص لها إلى م

مكانها خصوصا وأن وثائق التعمير الخاصة بالجماعة يتم تدارسها في هذه 

األيام وشخصيا أشرفت على اجتماع مع أطر الجماعة إلبداء المالحظات 

حول مشروع المخطط المديري ، وفي حالة عدم تغيير مكان المحطة فنحن 

  وإصالحها وال يعقل أن نتركها على الوضع الحالي .  ملزمون بصيانتها 

وبالنسبة لمشروع المخطط المديري ستأتي المناسبة لتدارسه داخل المجلس 

أود أن أشير إلى  بحضور مكتب الدراسات المشرف عليه وبهذه المناسبة 

بعض األمور الواردة فيه ، وأوالها هو مجال التعمير هل سنفتحه في اتجاه 

أو الغرب ، وبالنسبة لتوجه المخطط المديري  قو الجنوب أو الشرالشمال أ

 فهو يركز على أراضي الجيش باعتبارها اإلمكانية المتاحة حاليا . 

واالقتراح الثاني الوارد في هذا المشروع  هو أن يكون التوسع في اتجاه 

الطريق السيار دون أن يتجاوزه ، وفي هذا الصدد تم تحديد ثالثة مناطق 

توسع واعتبرتها الدراسة مناطق احتياطية وكلها تتواجد قرب الطريق لل

 السيار قرب مجاط وآيت والل وسيدي سليمان مول الكيفان . 

والتوجه الثاني الوارد في المشروع يهم مخطط التنقالت حيث يقترح 

المشروع إنجاز خط سريع للسكك الحديدية وأيضا هناك مقترح إلنجاز 

ا يقترح المشروع إنجاز نفق تحت أرضي بين زين طريق سريع مداري كم

العابدين وروامزين وهذه من بين األمور التي اقترحها المخطط المديري 

 ونحن نثمنها .   

كما أن المشروع تحدث عن هضبة بوفكران دون ان يعطي مقترحات فيه ، 

ونحن أبدينا مالحظات واقتراحات بخصوصها . وهي نفس االقتراحات 

 مشروع مكناس الكبير.  الواردة في

مر ألوضح فقط بأن المحطة الطرقية علينا إصالحها في أثرت هذا األ

انتظار تغيير مكانها حسب ما سيأتي به المخطط المديري . بالنسبة لمجال 

الدعم ويتعلق األمر بالتعويضات عن الضرر لفائدة الخواص وهنا ينبغي أن 

مليون  94خاصة بالجماعة تبلغ بأن قيمة الدعاوى ال اخبر السادة األعضاء

درهم فيها ما يتعلق بنزع الملكية وفيها أيضا االعتداء المادي على ملك 

ولهذا جعلنا على رأس الغير وأيضا هناك مساطر أخرى تتعلق بالصلح 

أولوياتنا تصفية العقارات التالية زين العابدين الزويتينة رياض بارك البرج 

 المشقوق.

بمستحقاتهم ، وهناك أحد األشخاص فقط يطالب  وهناك أشخاص يطالبون

مليون درهم ، وقد اتفق مع المجلس السابق  3بمستحقاته التي تصل إلى 

 على جدولة لهذه المبالغ ونحن نحترمها وسنلتزم بها . 

أيضا في مجال الدعم هناك فصل تمت الزيادة فيه تتعلق بدفعات لفائدة 

مليون درهم،  1.500لف درهم إلى أ 100حيث انتقل المبلغ من  الجامعات 

وسبب الزيادة هو أنه البد من دعم تعاون الجماعة والجامعات في إطار 

شراكات، على اعتبار أن كل التحديات التي تعرفها الجماعة ناتجة عن عدم 

الجماعة مع الجامعة، ولهذا فدور الجامعة مهم في إيجاد الحلول  تفاعل

ولهذا فالجماعة مستعدة لعقد شراكات مع  لإلشكاالت التي تعرفها المدينة،

 كافة فروع الجامعة، وهذا هو المنطق الذي جعلنا نرفع مبلغ هذا الفصل.



بالنسبة للفصول األخرى المتعلقة بالميزانيات الملحقة تم تغيير باستثناء 

الميزانية الخاصة باألنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تم رفع مبلغها 

مليون درهم. وبمناسبة الحديث عن األنشطة  4,5درهم إلى مليون  4من 

الفنية، اسمحوا لي أن أتكلم عن المهرجان الوطني للمسرح الذي انطلقت 

فعالياته بمدينة تطوان، ولن ينظم بمدينة مكناس وهذا القرار اتخذ قبل ستة 

أشهر من اليوم، وفي اتصال مع وزارة الثقافة صرح لي بأنه ال يمكن 

بمكناس، وله أسبابه وعلى رأسها عدم استقبال الوفود بشكل الئق تنظيمه 

وهنا لن أدخل في التفاصيل، وبالنسبة لنا ينبغي أن نحيي هذا النشاط 

بالمدينة، باتفاق مع الوزارة وسيكون لي لقاء مع وزير الثقافة، وسنناقش 

 معه إمكانية تنظيم أنشطة بالمدينة مع مناقشة إمكانية إرجاع المهرجان

الوطني للمسرح بالمدينة، ألنه كان محطة فنية مهمة بالنسبة لنا على غرار 

 مدن أخرى التي تتميز بأنشطة خاصة كموازين ومهرجان السينما وغيرها.

بالنسبة للقروض هناك سداد أصل القرض، وسنتحدث في هذا األمر الحقا، 

فعات دوإذا الحظتم هناك مبالغ مخصصة لورثة الكراميين، وهناك أيضا 

لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ودفعات لفائدة المجلس 

العلمي لمكناس ولإلشارة فقط وجدنا بأن المجلس السابق كان يخصص 

 منا هذا األمر.ثة نفس المبلغ لهذه الهيئة واحتروللسنة الثال

ر بالنسبة لألولويات الخاصة في مجال النفقات خالل هذه المرحلة، بالنظ

إلى حجم المداخيل ولالستجابة لرهانات التنمية وتلبية حاجيات الساكنة 

استدعت الضرورة الرفع من مستوى المصاريف الموجهة للشؤون 

مليون درهم كزيادة مقارنة مع  5,5وهو ما يناهز  %47االجتماعية بنسبة 

نسبة  مليون درهم وارتفاع 17راح تخصيص السنة الماضية، حيث تم اقت

سنة  %4إلى  2015سنة  %2,9يف المخصصة لهذا المجال من المصار

، وستصاحبها تدابير من شأنها ترشيد النفقات وتثمين حكامة التسيير 2016

وعقلنة المصاريف الموجهة لمختلف االستثمارات، بما تقتضيه الشفافية 

 الهشاشة البنيوية حتى تكون النفقات مكامنوالعدالة في الصفقات ومعالجة 

وانعكاسات واضحة على  أثرلتغطية الحاجيات المجتمعية الملحة بموجهة 

الساكنة، واالهتمام أكثر بالمكونات االجتماعية في المجال الرياضي 

والتأطير الثقافي والفني، والرعاية الصحية، ومن بين األمور التي ستشتغل 

عليها هي الجانب الصحي، وهنا أقول لكم وبكل وضوح أننا نتوفر على 

فيات تئن وتعرف مشاكل كثيرة منها مستشفى محمد الخامس يئن، مستش

كثرة ل" يئن، ومستشفى سيدي سعيد يئن،  نمستشفى الوالدات " بانيو

اإلشكاالت التي يعرفها، وهنا لن أدخل في أسباب ومسببات هذه المشاكل، 

وهذه المرافق الحيوية تعاني ولكن األثر واالنعكاسات تكون على المواطن، 

، وهنا أود أن أخبركم أنني اجتمعت مع كافة المدراء ثرات كبيرةمن تع

وأعربت لهم عن رغبة الجماعة في المساعدة والدعم بشكل واضح 

وشفاف، حتى يتمكن المواطن من االستفادة من الخدمات الصحية في 

ظروف مناسبة، ومن بين االتفاقيات التي نهيئها في هذا الصدد، االتفاقية 

، بحيث إن المرفق المتواجد حاليا ال يستجيب الكليصفية ت بمركز الخاصة

حالة بينما يمكن أن يستجيب للمئات من الحاالت، والمشكل  90إال ل 

عقد ن هنا قلنا بأننا كجماعة يمكن أن نالمطروح يتعلق بنقص في األطر، وم



اتفاقية شراكة مع الجمعية المعنية والسلطة المحلية ومندوبية الصحة 

، فمثال هناك عدد كبير اإلشكاالتالجهوية من أجل حل مثل هذه والمديرية 

من الممرضين المتخرجين من مراكز التكوين سواء في القطاع الخاص أو 

العام، ويمكن إيجاد صيغة لتوظيفهم لسد الخصاص في هذا القطاع، وبعد 

إنجاز االتفاقية سنكون قد ساهمنا في حل بعض المشاكل الصحية، فال يعقل 

مريض وال تتم  300ون الئحة المنتظرين لخدمات تصفية الكلي أن تك

حالة، والمشكل المطروح حاليا ليس هو توفير اآلليات  90االستجابة إال ل 

ولكن توفير األطر الطبية وباتفاق فيما بيننا سنحل بعض المشاكل، 

مرضى، وبالنسبة  4خصوصا إذا علمنا أنه بتوفير ممرض واحد سيستفيد 

 موضوع يحظى باألولوية لدينا.إلينا هذا 

هناك أيضا تدابير من أجل إرساء مبدأ الشراكة والتعاون مع مختلف 

المتدخلين وفي مختلف المجاالت وعلى الخصوص إشراك الجامعة في حل 

 إشكاالت التنمية ومختلف االختالالت التي يتم تشخيصها.

عية من أهم السادة المستشارون يبقى إيماننا بأن حل المعضالت االجتما

األمن والوقاية من االنحراف األخالقي بأنواعه  الستتبابمراحل النجاح 

 في تقليص نسبة الجريمة بمختلف مظاهرها.مما سيساهم 

نفقاته  ما هي مواردنا لتحقيق البرنامج التنموي المنشود في ظل تصاعد

رية اإلجبارية السنوي، وللتذكير فقط هناك أربعة أنواع من النفقات اإلجبا

موارد من الرسوم  7من مجموع مصاريف التسيير، و %68تشكل 

مجال التسيير في من مجموع المداخيل أهم النفقات  %84والضرائب تشكل 

 تشكل :

 مليون درهم. 45بمبلغ يصل  %33نفقات الموظفين  -

 مليون درهم. 32بمبلغ يصل إلى  %7,3استهالك الماء والكهرباء تشكل  -

 لى الشكل اآلتي :نفقات النظافة ع -

 مليون درهم. 20* منطقة اإلسماعيلية شركة تيكميد 

 مليون درهم. 17* منطقة الزيتونة شركة سيجيديما 

 مليون درهم. 18* منطقة حمرية شركة سيجيديما حوالي 

مليون  6,5* شركة المراقبة التي تراقب عمل الشركات تصل النفقات مبلغ 

 درهم.

 م.مليون دره 1,7* شركة أخرى 

 مليون درهم. 29* المطرح العمومي تبلغ النفقات 

هذه كلها مجاالت تتعلق بالنظافة، أما بالنسبة للقروض فما هو موجود لديكم 

في مجال التسيير وإذا  ةيتعلق فقط بأصل القرض أما الفوائد فهي محدد

، ولذلك مليون درهم 37أضفنا أصل القرض مع الفوائد فسيكون المبلغ هو 

مليون درهم،  121مليون درهم ولكن  139صاريف ليس هو فباقي الم

من المصاريف هي التي سنخصصها لتسيير وتدبير  %20بمعنى أن 

اإلدارة وصيانة الطرق واإلنارة وأمور أخرى بصفة عامة، هذا ما يمكن 

 قوله عن باب المصاريف بشكل تقريبي.

عرض  اقتضابهذا ب .من المداخيل المحولة %84أهم موارد الجماعة 

حول مشروع الميزانية حاولنا من خالله مقاربة مشروع الميزانية، وسنفتح 

 .الباب للمناقشة



 

 (رئيس اللجنة)  : السيد محمد أشكود

السيد الرئيس ، السيدات والسادة المستشارين ، عقدت لجنة المالية 

أكتوبر  20والميزانية والبرمجة ، اجتماعين على التوالي يوم الثالثاء 

ساعات ،  7مدة اشتغال اللجنة دامت تقريبا  2015أكتوبر  22يس والخم

اللجنة ، كانت نقطة الدراسة والمصادقة على  أعمالوضمن نقط جدول 

بعد وبرمجة الفائض التقديري لها وقد خلصت اللجنة  2016ميزانية سنة 

دراسة شق المداخيل الميزانية ، فصال ، فصال وبابا بابا إلى الموافقة 

 2016الحاضرين على الفصول المقترحة في ميزانية  ءاألعضابإجماع 

التقنية واللوجيستكية اللجنة بضرورة العمل على تعبئة كل الموارد  وتوصي

والبشرية من أجل الرفع من مداخيل الجماعة كما توصي بإنشاء شركة 

التنمية المحلية " مكناس خدمات ، وذلك لتدبير مجموعة من المرافق من 

للخضر والفواكه ، اإلنارة العمومية ، المجازر ،  الجملة ضمنها سوق

محطات وقوف السيارات وفيما يخص شق المصاريف فإن اللجنة توصي 

 :كما يلي  بتعديل بعض الفصول

 توصية اللجنة  المبلغ المقترح  الفصل 

مصاريف النشاط   الثقافي 
 والفني 

1.500.000,00 1.000.000,00 

 300.000,00 500.000,00 المملكة مصاريف التنقل داخل 

الصيانة والمحافظة على 
 البنايات اإلدارية 

20.000.000,00 2.500.000,00 

لوازم المكتب ، مواد الطباعة  
 أوراق ومطبوعات  

1.500.000,00 1.800.000,00 

لوازم العتاد التقني 
 والمعلوماتي 

200.000,00 400.000,0 

 1.500.000,00 1.100.000,00 شراء عتاد صغير  

شراء شارات أسماء 
 الشوارع  

100.000,00 500.000,00 

 

وفي الختام صادقت اللجنة على المصاريف أخذا بعين االعتبار التعديالت 

 التي ذكرتها وشكرا السيد الرئيس . 

 

 ( المجلس) رئيس  بووانو : السيد د . عبد هللا

 المناقشة.  شكرا السيد رئيس لجنة المالية واآلن نفتح باب

 

 المناقشة:

 ) مستشار ( السيد حسن بوكدور :

بسم هللا الرحمان الرحيم ، السيد الرئيس ، السيد الباشا ، السيدات والسادة 

، فيما يخص شراء ، أيها لحضور الكريم  اإلعالمالمستشارين ، رجال 

الشوارع ، جميع مدن دول العالم ، توضع شارات تحمل اسم  شارات

ته يكتب مدينة متوامة مع مدينة ... إال في مكناس  ، رغم أنها المدينة وتح



متوأمة مع مدينة نيم الفرنسية ، سوشوا الفرنسية أيضا مدينة باماكو ، 

 05فاقترح القيام بهذا اإلجراء فيما يخص شق المداخيل بالصفحة رقم 

المقبوضة باألسواق وساحات البيع العمومية  واجباتالالفصل الخاص ب

السيد الرئيس في عرضكم عن الشاحنات التي تدخل للمدينة وتقوم  متحدثت

ببيع الخضر والفواكه خارج السوق، وأنا أؤكد أن هناك سماسرة وأرى 

وجوها منهم يأتون إلى القصر البلدي وإلى الجماعة، وفي جلسة سابقة 

ت على وضع كاميرات هنا بالقاعة، فهناك حخالل المجلس السابق ألح

ن في هذا المجال ويساعدون الشاحنات على الدخول إلى سماسرة مختصو

يضعون فيه سلعهم، وأنا مستعد ألضع األحياء ويحددون لهم المكان الذي 

يدي في يد من يريد التعامل معي ألريكم هاته الحقائق، وهنا أنا أقترح 

امتياز المرافق الجماعية، حق  الزيادة في هذا الفصل وفي نفس الصفحة

لمداخيل المقترحة بهذا الفصل هي في محلها احات اإلشهارية بالنسبة اللو

ولكن أقول بأن كل من هب ودب، يستعمل اللوحات الحديدية بالشكل الذي 

يريد، الشيء الذي أفقد المدينة جماليتها، لهذا يجب تحديد معايير تخص 

: وسوف أتحدث حول الفصل  6اللون الشكل والحجم، وأنتقل للصفحة 

شغل األمالك الجماعية، ويجب التسطير المفروض على  الخاص بالرسم

إال أنه اليوم نحن نعيش تناقضا فهناك سماسرة الملك على كلمة شغل، 

غلين ستالعمومي وهم سماسرة االنتخابات، وهم المرتزقة، فهم يحضرون الم

ويأتون بهم إلى الجماعة ليؤدون الواجب مقابل إلى الجماعة ويوجهونهم 

الستغالل ويقومون بهذا األداء ليس حبا في الرفع من ا ألجلسنتم  50

مداخيل الجماعة، وإنما ليحتفظ بالتوصيل ليدلي به عند االقتضاء، وهذا 

ترخيصا باحتالل الملك العمومي، وهؤالء السماسرة الوصل أنا أعتبره 

السيد الرئيس أنهم موجودون ويأتون يوميا إلى الجماعة ويوجهون أقسم لكم 

لقرار التنظيمي للشرطة اإلدارية يقول " يمنع منعا كليا احتالل األشخاص، ا

األرصفة التي يقل عرضها عن مترين " فباهلل عليكم كيف يسمح باحتالل 

للخطر وأنا أقول أن الرصيف  من الراجلينالرصيف ويعرض حياة المارة 

هو مكان جد مقدس، السيد الرئيس أنا أكدت على هذا الباب نظرا ألهميته، 

زارة الداخلية مشكورة تقوم بعمل من أجل احتواء الباعة المتجولين وهذا فو

الشيء مهم وبالموازاة مع ذلك علينا أن نعمل من جهتنا على محاربة هذه 

 الظاهرة، وذلك من خالل تحرير الملك العمومي الذي نحن مسؤولون عليه.

 

 ) مستشار ( السيد ادريس قشال :

بصمة خاصة  2016س من خالل مداخيل السيد الرئيس كنت أود أن ألم

ليس  2015بكم، بهذه الميزانية التي لألسف هي تقريبا متقاربة مع ميزانية 

 هناك تغيير الفت للنظر.

سوف أناقش بعض الفصول فيما يخص الفصل الخاص بالرسم المفروض 

 1.7000.000,00 ةالمقبولالمداخيل فة في المؤسسات السياحية معلى اإلقا

درهم، هذه  1.800.000,00 2016مداخيل المقترحة لسنة درهم، وال

إذا بدلت مجهودات بتنسيق مع رجال األمن الذين لهم دراية  معقولة الزيادة

يومية بالعدد المسجل وكذلك الشأن بالنسبة لمصالح الخزينة التي يمكن أن 

استخالصه أيضا يجب بدل والباقي  تمد بالمعلومات حول الرقم المسجل



مكتفة ألجله فال يعقل أن يعمل موظف واحد بالخزينة على مجهودات 

الغرض من خالل استخالص الباقي استخالصه، فيجب تكوين لجنة لهذا 

 تكتيف الجهود فال يعقل أن يعادل الباقي استخالصه ميزانية الجماعة.

مة الكبرى، طابالنسبة لمدخول استغالل المسابح لألسف المسابح هي ال

، فهو يعاني التخريبعماير أصبح مدعاة للتألم ألجله المسبح البلدي لبو

باإلضافة إلى الممارسات الألخالقية والفوضى العارمة، في غياب عدم 

احترام دفتر التحمالت، وكنا نحاول في المجلس السابق ونبحث في إمكانية 

إعادة تدبر هذا المسبح من طرف الجماعة مباشرة، فاالعتماد المرصود 

درهم يبدو مبلغا قيما   1.500.000,00الميزانية والذي هو  لهذا المسبح في

ولكن هذا المبلغ يستلزمه إصالح هذا المسبح من جراء ما لحق به من 

 تخريب.

لضريبة المباني، والضريبة على األراضي الحضرية غير مبنية، بالنسبة 

الضريبة على تجزئة األراضي الغير مبنية، فالكل يعرف أنه في مدينة 

هناك تضخم كبير في مجال العقار، فالعرض أصبح أكبر من الطلب  مكناس

خالل الثالثة أشهر  ،وهذا ما قلتموه في عرضكم، وبالعودة إلى الدفاتر

نلمس تراجعا حادا في مداخيل هاته الفصول فال أتفاءل المنصرمة سوف 

 سوف يتم تحقيق المداخيل المقدرة التي أرى أنها مبالغ فيها. 2016أنه في 

ال بيع المشروبات، أرى أنه يجب أن تبذل حالنسبة للضريبة على مب

مجهودات كبيرة فيما يخص هذا الفصل، ألن أصحاب الحانات والمقاهي 

يحددون األرقام التي تحلو لهم وعلى هذا األساس يجب أن تبذل مجهودات 

المعمول بها  %5أو  %6من خالل تكوين لجن للمراقبة مع العلم أن نسبة 

 ساب هاته الضريبة أصبحت متجاوزة.في احت

 % 25مليون درهم أو بنسبة  10قدر يبالنسبة للرسم المهني، هناك زيادة 

يمكن أن يفتح خالل هذه الذي مبالغ فيها، إذا أخذنا بعين االعتبار العدد 

، وفيما يخص الفصل %15السنة وأنا أرى أننا ال يمكننا أن تتجاوز نسبة 

ى ومختلف األكرية هذا الفصل هو الطامة الخاص بمنتوج عقارات أخر

تعامل بالتوصيل فقط وال نتعامل من خالل نزال نالكبرى ألننا لألسف ال 

عقود ملزمة، فكيف يمكن إلزام هؤالء على األداء في غياب عقود وهم ال 

 .معظمهميؤدون في 

المرافق الجماعية ) اللوحات (، أسأل السيد محمد نجيب إن  راءبالنسبة الكت

انت أناسي والعمران تندرج بدورها ضمن هذا الفصل وتؤدي واجبات ك

 االستغالل للجماعة.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

هم يندرجون ضمن هذا الفصل، فقد تمت في إطار عقود تكميلية للصفقات 

 األربع.

 

 ) مستشار ( السيد ادريس قشال :

لغ جد ضئيل، بالنظر إلى اللوحات هو مب 4.500.000,00أرى أن اعتماد 

على طول  راتهااإشه عمران التي تعلقالباإلضافة إلى لوحات أنسي و



السنة، فهل يتم غض النظر على هذه المؤسسات، وأين يكمن الخلل ألنني 

 أرى بأن هذا الفصل يجب أن يضم اعتمادات إضافية كبيرة أخرى.

لة للخضر والفواكه : مء البيع بالجبالنسبة للفصل الخاص بمدخول وكال

درهم، والمداخيل  9.000.000,00هي  2015المداخيل المقبولة ل 

 10.000.000,00، واآلن مرصود لهذا الفصل 7.000.000,00المقبولة 

درهم، وهو اعتماد ضخم بالنظر إلى المشاكل العديدة التي يعاني منها 

اربتها، لهذا ية األخرى التي يجب محبالسوق باإلضافة إلى األسواق الجان

 درهم فقط أمال في تحقيقها. 9.000.000,00أرى أنه كان يجب تحديد مبلغ 

تغلين سبالنسبة لحق االمتياز في نقل اللحوم فالكل يعلم أن العقدة مع الم

الحاليين انتهت، وعلى هذا األساس يجب تجديد العقدة بمعاير جيدة من 

 نسبة لهاته المدينة.خالل ضوابط محددة، فالمجزرة أعتبرها معلمة بال

من خالل دفتر  2015المحطة الطرقية، تفاءلنا لمداخيل بالنسبة لمنتوج 

التحمالت، إال أنه هناك فوضى عارمة مما يعود ذلك سلبا على المواطن في 

 غياب لجن للمراقبة لدفتر التحمالت التي أطالب بتفعيلها.

 

 ) مستشار( السيد فريد بوحي :

السيد الرئيس، أال يمكن تفعيل النظام الداخلي من خالل تخصيص 

 .وقت للصالة

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 بعد االستماع إليكم سوف نوقف االشتغال ألجل الصالة.

 

 ) مستشار ( السيد فريد بوحي :

 طرق إلى نقطة الميزانية، تطرقتم في عرضكم إلىالسيد الرئيس قبل ال

ها، األولى وهي ما ندر عليها دون الوقوف عمبعض األمور لم أستطع أن أ

حدث البارحة بمدينة تطوان، والتي لم أكن أتمنى أن تمر عليها السيد 

الرئيس مرور الكرام واألمر يتعلق بالدورة السابعة عشر للمهرجان 

الوطني للمسرح، فقد أثرتم في عرضكم مسألة التأطير الثقافي، وكيفية 

األنشطة وعليه كنت أعتقد أن تكون ردة فعلكم على نقل المهرجان  نظيمت

سنة وهذا المهرجان ينظم في مدينة  16إلى مدينة تطوان بشكل قوي، فلمدة 

موظفين، علما أن  10مكناس، وفجأة تحول إلى مدينة أخرى بدافع مزاجية 

 يام بهذاالق أي وزير على يجرؤبوا على وزارة الثقافة ولم عدة وزراء تعاق

عشية وضحاها تم نقل المهرجان إلى مدينة أخرى ، صحيح  نبي ، إذالفعل

ة كفريق في حكومة، ولكن نحملكم المسؤولي ،ال نحملكم المسؤولية كرئيس

، وعلى رآسة الجماعة ، يتم تحويل هذا الحدث أكبر فريق في عهدكم

 اسمحوا لي السيد الرئيس أنا ال أتفق معكم . 

السيد الرئيس تخص المخطط المديري للتعمير الذي أثرتموه النقطة الثانية 

ولكن  يفي عرضكم ، حيث تحدثتم عن التوجهات والتوسع العمران

مالحظتنا هي تشخيص التصميم المديري الذي قام به مكتب الدراسات 

خالل  ،مجموعة من االختالالت العمرانية ون بصفحتين وهو يضمدوالم

، قلتم أن لكم اجتماع لحضور أشغال للمجلس النظام الداخليجلسة مناقشة 



 ،لجنة استثناءات حول حالة االستثناء التي سوف تخضع لها حديقة عمومية

رغم أنكم  ،على التفاصيل في إطار الحق في المعلومة اتطلعون لم إال أنكم

لستم ملزمون بذلك ، فكيف يتم الحديث عن تشخيص التصميم المديري 

 .؟تناقش وهناك اختالالت ال تزال

النقطة الثالثة التي أود التحدث حولها وهي انه بلغ إلى علمنا أنكم قمتم 

ن كان يجب تعريفنا وخبار نحن مستشارإلومن باب ا ،بتوزيع تفويضات

 .بالنسبة للرأي العاموكذلك الشأن  ،بهذه التفويضات

 عاموسكان ي قلتم أن النقاش ذوالنقطة الرابعة تخص اجتماع لجنة المالية ال 

إال انه ما حدث خاللها ال يشرفنا كمستشارين في  ،فيه ساعات 7واستغرق 

حيث أننا وبصفتنا أعضاءا داخل اللجنة طالبنا بمجموعة  ،الجلسة األولى

أن رئيس اللجنة أجابنا بالحرف أنه  المن الوثائق التي ترافق الميزانية إ

وزاري يحدد هذه ور مرسوم صد إال بعدطبقا للقانون ال يمكن  أن يتم ذلك 

، هذا يعني ان تواجدنا داخل اللجنة هو فقط  لمناقشة أرقام في غياب الوثائق

التي ساعات في المناقشة  7وأستغرب مدة  ،معطيات وفضلنا االنسحاب

يست لهم ، لكلها تمت فقط من خالل أرقام، اإلخوان كلهم مستشارون جدد

جتماع الدورة حاولتم ، وحول توزيع الوثائق المعطيات مع احتراماتي لهم

السيد الرئيس تدارك األمر وبعثتم بمجموعة من الوثائق وهنا السؤال 

بالطبع ال إذن لم  ؟المطروح، هل توصلتم السيد الرئيس بمرسوم ألجل ذلك

. ونشكركم المرسوم إنما كان األمر شيئا آخريكن المشكل مشكل التوصل ب

 السيد الرئيس لتدارككم لهذا األمر. 

لوثائق التي توصلنا بها كنت سوف أدلي بمالحظة حولهم وهي نفسها ول اأف

)          : ، والتي هي كاآلتي2009دورة أكتوبر  لالتي اذليتم بها خال

يث تمت اإلشارة إلى ، حالوثائق لم ترفق بهاته الميزانيةمجموعة من 

اإلشارة إلى مداخيل التسعة أشهر بالرغم ولم يتم  ،2008و  2007مداخيل 

ائق ، كما أن مجموعة من الوثبها خالل اجتماع لجنة المالية من كوننا طالبنا

جب أن تكتب باللغة العربية، وردت علينا باللغة الفرنسية في حين كان الوا

كما لم ترد  ،لكهرباءا وخاصة منها وثيقة الوكالة المستقلة لتوزيع  الماء و

قة الواردة يوثالدف أن ومن غريب الص ،وضعية الماليةالالوثيقة الخاصة ب

نا حاليا من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومجموعة  من يعل

 الوثائق األخرى هي أيضا باللغة الفرنسية . 

فلدي مالحظات عامة وأخرى  ،أما بالنسبة للمالحظات الخاصة بالميزانية

 تفصيلية . 

ظيمي لهذا المجلس من القانون التن 154المادة  تخص :فالمالحظات العامة

: الجزء األول تدرج فيه جزأين: ) تشتمل الميزانية على لحرفتقول با

 عملية التسيير سواء ما يتعلق بالمداخيل والمصاريف والجزء الثاني يتعلق

جهيز و االستعمال يشمل جميع الموارد المرصودة بالت وبعملية التجهيز 

 تشتمل إال على دينا ال( إال أن الوثيقة التي بين أيالذي خصصت ألجله

على أيضا ، علما أن هناك مواد في القانون التنظيمي تتحدث ميزانية التسيير

التي  ىومجموعة من الفصول األخر 177منها المادة  و ميزانية التجهيز

تخص عمليا التصويت على كل أجزاء الميزانية والميزانيات الملحقة ولهذا 

، ولن نية في غياب ميزانية التجهيزميزاأتساءل عن مدى قانونية هاته ال



أتطرق للتفاصيل وأحتفظ بحقي في ذلك في الالئحة الثانية وذلك بعد 

 االستماع إلى ردكم السيد الرئيس . 

 

 ) مستشار( السيد الحاج ساسيوي :

، السيد الرئيس، السادة المستشارين، الحضور الكريم، سالم هللا على الجميع

 الميزانية الطاقم الذي سهر على إعداد مشروعبداية أشكر السيد الرئيس و

، أول شيء يجب أن نستحضره بغض على المجهود الذي بدلوه ألجل ذلكو

النظر على الجوانب القانونية هو ما ورد في القانون التنظيمي من مدى 

حسب ما أالحظه في بعض ،الذي مبدأ الصدقية في إنجاز المشروع  احترام 

. 2015يم أو تبعية ألرقام ميزانية هناك تضخ تم إغفاله أو أن ،فصولال

 درهم 1.400.000,00 المقبول هوفاالعتماد ، 1وأعطي مثاال بالصفحة

ونفس االعتماد مقترح لسنة  .الخاص برسم اإلشهاد بالتطابق لبالفص

2016 . 

، وبالعودة إلى المعدل المحصل يء بالنسبة لرسوم الحالة المدنيةونفس الش

مليون سنتيم  75فالرقم المحصل عليه:  ،الميزانيةبعليه حسب الدورية 

ال بد من ف ،2016الرقم المقترح لسنة  هو يعتبر نصف المبلغ المقترح وهذا

وهذا دوركم السيد الرئيس أو  ،تحسين آليات االشتغال وتفعيل آليات المراقبة

ان الرقمين مضخمين وهذا ما سيعود علينا بأشياء غير مرغوبة ألن معدل 

: الفصل 1ة حرا واضحا ودائما بالصفشرا يعطينا مؤشه 33

وعات العمومية فالمقبولة النسبة المئوية المقبولة في البي : 14/10.40.10

، المعدل المحصل عليه حسب درهم 100.000,00هي  2015لسنة 

هو  2016درهم والمبلغ المقترح لسنة  8.072,73الدورية هو 

ألن هامش ا بالنسبة للفصل درهم . نفس المالحظة أيض 100.000,00

  محقق.الفرق كبير بين ما هو مقترح وما هو 

: حق االمتياز في مصلحة سيارة اإلسعاف الجماعية 2أمر للصفحة 

درهم ، المعدل  30.000,00هي :  2015االعتمادات المقبولة لسنة 

، يجب ،فهنا األمر واضحدرهم  0,00المحصل عليه حسب الدورية هو 

ونفس الشيء بالنسبة للفصل الخاص  ،الضبط أو المتابعةاتخاذ إجراءات 

باسترجاع صوائر النقل بواسطة  سيارة اإلسعاف ، فالمعدل المحصل عليه 

إال أننا حددنا مبلغ  ،درهم 18.332,88حسب الدورية حدد مبلغ 

والذي بدورها  ،2015درهم تبعا لالعتمادات المقبولة لسنة  10.000,00

تحديد اعتماد  لزاماكان ، حيث درهم10.000,00:حدد فيها مبلغ

المعدل المحصل عليه  وذلك تماشيا مع ،درهم على األقل 18.000,00

للجماعة  بما يؤدى. نفس المالحظات حول الفصل الخاص حسب الدورية

ألجل أشغال متعلقة بالصحة العمومية أو األمن العام أجرتها على نفقة 

شهرا  33وزارية أي معدل والذي حسب الدورية ال ،مالكين قاصرين

وبالتالي هذا الفصل يستلزم الضبط  ،0,00المعدل المحصل عليه هو 

 والمتابعة .

، نفس المالحظة تخص أيضا لمدخول المعهد الجماعي للموسيقى بالنسبة

في حين أن  ،درهم 300.000,00هو  2016هذا الفصل فالمقترح ل 

الي يجب إعادة النظر ، وبالتدرهم 15.214,00ل المحصل عليه هو المعد



دقية الذي يجب أن يحكم آخذا بعين االعتبار هاجس الصفي هذا الفصل 

، نفس المالحظة أيضا بالنسبة للرسم المفروض على اإلقامة في الميزانية

 المؤسسات السياحية . 

 ة على األراضي الحضرية غير مبنية،بالنسبة للفصل الخاص بالضريب

 ، والمعدل المحصل عليه درهم 11.000.000,00والتي حدد له اعتماد 

بأن هذا الفصل هو قابل  أقول ،درهم 10.242.331,00حسب الدورية هو 

لو تمت مراسلة األشخاص ف ،المراقبة، ألن هذا الفصل يستلزم لالرتفاع

 .نيين في حينهم الرتفعت المداخيلالمع

الرسم  ،4لرسم السكن، تحدث في شأنه اإلخوان، أمر اآلن للصفحة بالنسبة 

المفروض على االستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي. المعدل 

المداخيل المقترحة درهم،  5.091.846,00حسب الدورية المحصل عليه 

الفرق هو تقريبا النصف  شفهام ،درهم 9.000.000,00هي  2016لسنة 

 . مالحظات التي أبديتها في البدايةوهنا أعود لل

 0,00دل المحصل حسب الدورية المع ،الطرقاتالرسم المترتب عن إتالف 

 .درهم1.200.000,00هو  2016مقترح لسنة واالعتماد الدرهم، 

، وهي أموال ضائعة ، وبالتالي فإن األمر فالمالحظ هو أن األصفار تتكرر

 يستلزم آليات المراقبة .

 5وبالنسبة للصفحة  بتوضيحه،األمر قمتم  المشروبات،بالنسبة لمجال بيع  

، واالعتماد  1.465.629,75ضريبة التجارة المعدل المحصل عليه هو : 

وهنا قد ابتعدنا كثيرا ، درهم  5.000.000,00هو  2016المقترح لسنة 

، ونفس المالحظة بالنسبة للفصل الخاص بمنتوج كراء مبدأ الصدقيةعلى 

ضا منتوج إيجار محالت تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني وأي

 .جماعيةاألسواق ال

بالنسبة للفصل الخاص بمنتوج كراء عقارات أخرى نفس المالحظة 

والمداخيل  393.974,07فالمعدل المحصل عليه حسب الدورية هو 

 جدا،هامش الفرق به كبير ف .درهم 1.400.000,00المقترحة هي 

مفروضة على وكالء بيع السمك نشكركم السيد الرسوم الفيما يخص  

 . لذي قدمتموه في شأنهاى التوضيح االرئيس عل

، في استغالل ساحات وأماكن الوقوف حق االمتيازب: للفصل الخاصبالنسبة 

أو ان هناك مشكل حقيقي سوف   2015فإما ان هناك تبعية لمقترحات 

 وترصدون آليات االشتغال ألجل ذلك. تتداركونه 

وأتمنى  موال المودعة بالخزينةنفس المالحظة أيضا بالنسبة لمنتوج فائدة األ

 ،ر على الفائض التقديرييتوضيحات حول هذه المالحظات التي لها تأث

  وشكرا السيد الرئيس . 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 دقائق للصالة ثم نعود للمناقشة .  10سوف نتوقف 

 

 ) مستشار( السيد رشيد الغاشي :

رين أيها الحضور الكريم ، السيدات والسادة المستشاكرا السيد الرئيسش

شكرا على  أوال،كلمتي سوف تكون جد مختصرة فيما يخص المداخيل : 



فهمها ولكن  تدئمجموعة من الوثائق التي يصعب على المببتزويدنا 

 . سوف نتمكن إن شاء هللا من فهمها بمساعدة الجميع

على األراضي الحضرية غير المبنية، : الضريبة  3مالحظتي بالصفحة 

غير المبنية: تعرف تعلمون السيد الرئيس، فاألراضي الحضرية  فكما

اتخاذ  على مجموعة من المشاكل التي يجب على المجلس أن يعمل

فندق  إجراءات في شأنها وخير دليل على ذلك شارع وليلي : األرض وراء 

المبنية غير  ةاألرضي القطع باب منصور ، أمام "البيل في " مجموعة من

، كما تساهم في عدم االستثمار بالمدينة ، جمالية المدينةتساهم في عدم 

 وكلها يجب اتخاذ إجراءات في شأنها وذلك للرفع من مداخيل الجماعة .

، فهو به مشاكل عديدة ومن ليسوق الجملة الذي قيل حوله ما ق  فيما يخص

 6سجل  2014مليون درهم،  3سجل مداخيل  2013ام خالل قراءة األرق

مليون درهم يجب معرفة اإلجراءات التي  9والمرتقب هو ، مليون درهم

 سوف تساهم في هذا الرفع من المداخيل . 

لم أالحظ الجزء الثاني من الميزانية ضمن وثيقة  من جهة أخرى وكمبتدئ،

 وشكرا.  ،مشروع الميزانية وأطلب من الرئيس إيضاحات في هذا الشأن

 

 ) مستشار( : السيد جواد حسني

رقام بقدر ، بحكم انتمائي للجنة المالية لن أدخل في مناقشة األسيدي الرئيس

لميزانية من ما ل، فال يخفى عليكم السيد الرئيس ما هناك بعض التوصيات

أثر ودور ريادي في خدمة الساكنة سيسعى فريقنا من خالل المالحظات 

غ والتي من شأنها تنزيل التشاركية كأداة فعالة قصد بلو ،التي أبداها

امج يروم خدمة ، ال يمكن ألي برنرامي التي نشترك في بلورتهاالم

على المستوى  إن  ، بمفهومها الحاليدور الميزانية المواطن أن يغفل

وفي هذا اإلطار و في شق المداخيل سوف  ،على المستوى التقني أوالبنيوي 

 ندلي بالمالحظات التالية :

 ،من كتلة المداخيل %46مثل مداخيل مجال الشؤون االجتماعية سوى تال 

في حين تحتل مداخيل  ،لجماعةلرغم كونها تعد رافعة للموارد الذاتية 

من الكتلة العامة ، يستنتج أنه تم تجاوز المبادئ   %52الشؤون االقتصادية 

حيث أن أداة الميزانية  ،العامة المتعارف عليها في المجال المحاسباتي

ي للجماعة الترابية يحدد من بين السنوية في المجال التنموي واالجتماع

أولوياته جعل المجال االقتصادي من حيث المداخيل ركنا أساسيا لتحقيق 

مع اإلشارة إلى أن مشروع ميزانية  ،ل إليهاوالمنجزات التي نود كلنا الوص

بغض النظر عن ارتفاع  2015تقريبا مستنسخ من ميزانية  2016سنة 

أصناف المداخيل كالضرائب مع العلم أن بعض ،  %3إلى  2نسبة 

الجماعية والرسوم المماثلة يجب ان تكون مرشحة لالرتفاع استحضارا 

 .للتوسع العمراني الذي تعرفه المدينة وبذلك هناك تقدم في الخدمات

أن المقاربة المعتمدة في تقرير هاته  ،وال بد من اإلشارة السيد الرئيس

تم إغفال  حيثدية ومتجاوزة تعتبر تقلي ؛الميزانية وخاصة باب المداخيل

توسيع القاعدة الجبائية واستحضار األساليب الحديثة للتحصيل ومالمسة 

، ومنها القطاعات بعض القطاعات التي تشتغل خارج منظومة التضريب

 وشكرا .  ،مهيكلة وقد أشرتم إلى ذلك السيد الرئيسالغير 



 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

هو منظم  ليس نهأل ،عليكم االتصال بوزير الثقافةيكن ، لم السيد الرئيس

قد تم تنظيمه بقرار من ، إن هذا المهرجان مهرجان مكناس للمسرح

مجلس مكناس لم ، إن أن ينقله إلى مدينة أخرى حق له فييوال  المجلس 

. وال يمكن إذن إقامة التخلي عن تنظيم المهرجان بمكناسيتخذ أي قرار ب

رة األولى للمسرح ر بتطوان. كان عليه تسميته الدوالدورة السابعة عش

سنة من طرف الجماعة  17. إن هذا القرار اتخذ منذ 17بتطوان وليس 

أحادي من قبل  قرار لذا فهذا المدينة.قبل توحيد  لإلسماعيليةالحضرية 

اننا تنظيم بإمك أخرى.وزير الثقافة وليس له الحق قانونيا في نقله إلى مدينة 

. فنحن ، ألنه ال داعي للتخلي عن هذا المهرجاننحن كجماعة 17الدورة 

. ونحن بإمكاننا طار شراكة مع وزارة الثقافةسنة في إ 17وله منذ من م

أحسن  اوبإمكاننا أن ننظم مهرجان تخلي عن حصة الوزارة في التنظيم،ال

ال على مستوى الفرق المشاركة، وال على  بكثير مما تقوم به الوزارة،

لتكريم والجوائز. إذن لماذا نستسلم ونترك الوزارة هي من تقرر مستوى ا

مكتسبات  فظة على سيادة ولوحدها، وهذا خطأ كبير في نظري، يجب المحا

 نندد بما قامت به وزارة الثقافة، ،كفريق االتحاد الدستوري المجلس. إننا

ي سنة من التنظيم يأت 16وأدعو المجلس برمته للتنديد بهذا السلوك بعد 

أنتم فإال وزير ويقرر بجرة قلم ترحيل المهرجان إلى مدينة أخرى. و

 في جلس توقعون وتقبلون بهذا الترحيل. كان من الممكن الوقوف بقوةكم

ولكننا نحن ال نملك السلطة لذلك. هذا فيما يخص قضية  ،هذا السلوك هوج

 لسيدا هترحيل والتفريط في مهرجان المسرح. لقد سبق للمجلس الذي ترأسال

ت أخرى أكبر قد نفقد مكتسبا وغدا بلكورة ان فرط في مهرجانات أخرى،

 .مهرجان الفروسية الذي نظمنا ثالث دورات منه ك، من هذا

في هذه الدورة التي تهم الميزانية ولن ندخل في  أنا بدوري سأساهم 

ولكن لم نحصل  ،فهذه نفس ميزانية السنة الماضية ،تفاصيل يمكن تجاوزها

إن القانون  ، فالقانون واضح، ويمكننا تجاوز األمر. جزء الثانيعلى ال

كل  توضيح لهذا يجب ،الجديد ينص على التحلي بالشفافية والمصداقية

توصل بها السادة الجلسة. فهناك وثائق بسيطة لم ياألمور خالل 

على سبيل المثال  :ائق تساعد على فهم جيد للميزانيةهذه الوث ن،المستشارو

 "La loi des cadres "،  ؟المستشارينلماذا لم يتم توزيعها على السادة. 

 اإلخوان.فإذا لم تقوموا أنتم بهذا العمل فسأقوم بتوزيعه أنا شخصيا على 

 الميزانية.ألن الجميع يجب أن يعلم كيف تصرف  ؟لماذا يجب توزيعها 

ن هناك من يتكلم على الموظفين األشباح حتى يتبين هل هناك فعال موظفي

ليس بها  متأكد ان جماعة مكناس أنا. ال يعمل يجب طرده ألن من أشباح.

أعلم ان موظفي جماعة مكناس أكفاء ويقومون بواجبهم  وأنا. ولو شبح واحد

األخرى  الجماعات. فانا زرت ومن أحسن موظفي الجماعات بالمغرب

لهذا ال يجب أن نلقي بالكالم على عواهنه إذن هذه  هناك.وأعرف ماذا 

حتى نعلم ما هي المناصب المستشارين الوثيقة يجب توزيعها على السادة 

هذا من جهة ، من جهة أخرى يجب أن نعرف كيف يصرف مبلغ  الشاغرة.

. ثانيا عةكم يعمل بالجما رد البشرية . يجب أن نعلمار على المواملي 14

يجب أن  توزيعها،  يتملم لماذا هناك الوثيقة الخاصة باالعتمادات المنقولة، 



 خلف المجلس السابق،وماذا   ،نعلم ما هي المبالغ التي تتوفر عليها الجماعة

. إن اإذا كان هناك نقص نقولها وإذا كان قد خلف أشياء إيجابية يجب ذكره

الشادة " ن على ه . يجب أن يطلع السادة المستشاروهذا أقل ما يجب القيام ب

الجميع يعلم  للغاية،اقشة تصبح سهلة ألن المن في الميزانية . لماذا " والفادة

ال فصل عادي يمكن ذكره كالتعويضات مثفهناك  متدخل.ما يريد قوله كل 

هذا مثال فقط أنا أريد أن يعرف عن السندات هل الجميع يعرف ما هي ؟ 

يجب أن نحكم بالعدل  ألنهفيما يتعلق بالميزانية .  " الشادة والفادة" المجلس 

لم عن هذا الفصل اآلن ، سوف أقوم بذلك حين مناقشة وبما نعلمه . لن نتك

مليون وأصبح  60المصاريف، ولكن أنا أالحظ أنه كان المبلغ في السابق 

مليون فما هي هذه التعويضات عن السندات ،  276اآلن في هذه الميزانية 

ت مهذا على سبيل المثال فقط هذا من ناحية ، أما من ناحية أخرى ، لما تكل

 هذا،تم تلخيصه في الفائض أبدا . لنمر على يال الثاني ، فهو  عن الجزء

، ولكن لم  اإلخوانتم توزيعها على  قدماذا سنفعل بها ؟ ف ،نتكلم عن الدورية

يتم تطبيقها . نحن لن نتكلم لماذا ارتفعت الميزانية ، فإذا ارتفعت فهذا في 

ماعة ، هذا صالح المدينة ونحن نحيي كل من قام بالرفع من مداخيل الج

ولكن  الميزانية.يجب التنويه به إذا حدث . لن أطلب أيضا التخفيض من 

ية بسطت المسائل الدورية واضحة في هذا األمر. فألول مرة الدور

حرفيا. فإعداد  . ويمكن تلخيصه في كلمتين التقيد بالقانونوأصبحت واضحة

اعة إلخ . كل وإعداد مشروع ميزانية الجم ، التقديرات الخاصة بالمداخيل

هذا يجب أن يتم في إطار احترام مبدأ توازن الميزانية على أساس صدقية 

، هي قائمة لثالث سنوات ل والنفقات ماذا تعني كلمة صدقيةتقديرات المداخي

رئيس ليس ورية السابقة وفي هذه المذكرة ، فال، لقد تم التأكيد عليها في الد

وحين  هذا.فعلت  الو كنت مكانك لمفي صالحه االلتزام بالرفع من مدخول . 

أقوم بمجهود وأرفعه فسأستفيد منه حين يبقى فائضا ويمكنك برمجته كما 

بعد هذا أريد الكالم حول ميزانية التجهيز، فألول مرة يتم إعطاء كل  تريد.

أنه يجب أن تضم  نية التجهيز. بحيث يمكن أن نقرأالتفاصيل حول ميزا

. أمامنا هيز. ويتم تدقيق األمر في الدوريةميزانية التج تموارد تقديرا

 ىميزانية التجهيز .فأين هي الموارد ال نجد في هذه الميزانية أية إحالة عل

إن الميزانية  هذا،موارد التجهيز . يجب أن يتم وضعها بفصولها . أكثر من 

ال يمكن وأراهن على  الشكل،ال يمكن أن نرسلها إلى الداخلية على هذا 

ال فيما يخص النفقات  إرسالها،ملزمون بتوضيح الفصول قبل  ألنكم ذلك،

فموارد ميزانية الموارد. يجب إذن تدارك األمر اآلن، وال فيما يخص 

جزئيا أو كليا  المزمع تمويلهاالمرتقب رصدها إلنجاز المشاريع التجهيز 

وهنا أشير إلى شيء مهم وهو أن هذه القروض تتعلق  عن طريق القروض.

جزء منها تمت  %20يعني  المشاريع.اعة في تمويل هذه بحصة الجم

برمجته في الفائض ولكن العبارة التي تطرح مشكلة هي التالية : ) وكذا 

الموارد المرتقب تعبئتها خالل السنة الحالية على ضوء الترخيصات 

 15للبرامج المؤشر عليها .( ولكن هذه الموارد غير موجودة . فأين سنضع 

لرئيس . فخمسة عشر مليار هي الخاصة بترخيصات البرامج مليار السيد ا

د ولكن يجب ذكرها يإذن يجب وضعها هنا . وهي موجودة وال يلزمها التقي

يصات مؤقتة حسب تطور . ألنه كما نعلم فترخيصات البرامج تسمح بترخ



مليار هي موجودة .  15أن نقول بأن  سير األشغال. ولكن هذا ال يمنع

لسادة المستشارين أن يعرفوا هذا. وحين نراجع ويجب على جميع ا

حدث وال حرج وسوف ف"  L’état de reportاالعتمادات المنقولة "

حتى  التفاصيل،أفصل في األمر حين نناقش المصاريف يجب مناقشة كل 

اآلن سوف أطرح معضلتين فحين نعود  عليه.يعرف كل واحد ما له وما 

ثالث سنوات . أريد إذن جوابا حول هذا إلى القانون نجد أن الميزانية تهم 

لم تعد الميزانية تخص سنة واحدة فقط . وهذه الدورية كنت أعتقد  األمر.

سوف يتم تدبير األمور  2016نمر بفترة انتقالية وسنة  ا أنناستؤكد لن هاأن

بالعكس فهي تأمرنا بتطبيق  هذا،بصيغة مختلفة. ولكن الدورية لم تقل 

ر من هذا ما يرسخ هذا األمر هو ان الدورية تحيلنا أكث هو.القانون كما 

, وحين نعود إلى هذه المواد نجد أن الميزانية بالضبط على مواد القانون 

تخص ثالث سنوات . ولكي نحترم القانون يجب إذن أن نتوقف عن مناقشة 

 ىهناك إشكالية أخر يتغير.هذه الميزانية بما فيها التبويب الذي يجب أن 

على  رأتوف أنامليون درهم .  20 معو كيف سيتم التعامل مطروحة وه

القيمة  داخلية تخبرنا بأن حصة الضريبة علىوثيقة رسمية من وزارة ال

أعلم من أين ستأتي  أنا درهم.مليون  172المضافة الخاصة بالجماعة هي 

 متوازنة.. ولكن لنا الحق ألن الميزانية يجب أن تكون مليون درهم 20

 20. نحن لدينا زيادة في المصاريف تبلغ اوي المصاريفالمداخيل تس

 يجب مليون درهم موجودة في المصاريف وغير موجودة في المداخيل .

ال يمكن التصويت على ميزانية تشير  ألنهإذن معالجة األمر بطريقة قانونية 

مليون درهم في حين  192الضريبة على القيمة المضافة هي إلى أن حصة 

أنا أعلم أن هذا المبلغ سوف يتم  .مليون درهم 172هو الرقم الرسمي 

إدخاله ربما في الشهر الثالث أو الرابع ولكن الميزانية يجب إعدادها على 

عليه بالفعل . ربما يتوفر السيد الرئيس على حل لهذا األمر  أتوفرأساس ما 

إن المجلس أصبح يتوفر على السيادة وعلى جميع  لنا.نتمنى أن تقدمه نحن 

ألن نحن نشعر بهذا األمر كمسيرين سابقين . األمر.اإلخوان اإلحساس بهذا 

اآلن فاألمور  أما التصرف.القانون القديم لم يكن يسمح بأي حرية في 

فالرؤساء  والرؤساء.تغيرت . فالقانون ممتاز ويصب في صالح المجالس 

فالرئيس  منه.اآلن في وضعية مريحة ولم يعد هناك التأخير الذي كنا نعاني 

اآلن يقوم بكل شيء . ولكن هذا سيف دو حدين تريدون االختصاصات فلكم 

وحتى المصادقة. ولكن بالمقابل هذا يحملهم تبعات المسؤولية القانونية  ذلك،

ل في لعبة يفرض على جميع الرؤساء التكتعن كل ما يقومون به . فقانون ال

، وليس احية األخالقية. من النوإال فإن القانون لهم بالمرصاد جمعيتهم،

السياسية ، فيجب علينا حماية جماعتنا وحماية الرئاسة وحماية المؤسسة ، 

 وسوف نقوم بهذا األمر بكل ما أوتينا من قوة . 

 

 (  المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو :

شكرا السيد المستشار عباس الومغاري وسوف أعطي الكلمة في إطار 

 . يد عبد هللا مشكور األخير للس لالتدخ

 

 ) مستشار( السيد عبد هللا مشكور :



ن ، الحضور وباسم هللا الرحمان الرحيم ، السيد الرئيس ، السادة المستشار

صدمة ألن مدينة مكناس تئن وب أملبخيبة  أصبت. بالنسبة لي ، فقد الكريم 

هب المسؤولون إلى مثل اليتامى، لقد تمت سرقة وأقولها صراحة ، وليذ

مهرجان المسرح كان من ل 17يعترفون بالقوانين . الدورة  ال لجحيم ألنهما

لجميع بما فيهم أنا . قام بمدينة مكناس ، إن هذه سرقة بمساهمة االالزم أن ي

من  م البرلمانيون الذين يتحملون جزءالمدينة وأين نخبها أين ه وأين مسؤول

وزير الثقافة.  رح سؤال مستعجل إلىمان هو طيالمسؤولية . أضعف اإل

كانوا يفعلون كل ما  الوزارة دورة ، ومسؤولو 16مدينة مكناس نظمت 

يستفيدون من المبيت كل أيام المهرجان ، تسعة أيام . لهذا  يريدون كانوا

لم . إذن من حقنا ، وهذا ما يسمى بالحكامةدخلنا معهم في الجزئيات وهذا 

المنابر اإلعالمية هي  .فةوزير الثقالنفسه عناء طرح ولو سؤال أحد يكلف 

شريك، وكان من الالزم أن تفضح ممارسات وزير الثقافة إن المبادرة التي 

بنقل  اقرار قمتم بها هي شيء إيجابي ولكن جاء ذلك بعد أن اتخذوا

إن مدينة مكناس يتيمة،  .بعد ذلك ال جدوى منه المهرجان، لهذا فالحوار

المعرض الدولي للفالحة، إن  ألنها جردت من كل شيء، وما أخاف عنه هو

مكناس لها عدة طاقات وكفاءات، أحسن الكفاءات موجودة بالمدينة ولكن ال 

الذي تعرفه مدينة  والتشرذميتم استغاللها على أحسن وجه بفعل التطاحن 

نة، فأضعف أحمل المسؤولية للسادة البرلمانيين بالمدي اإذن أن ،مكناس

ال ينفذ مخططه السياسي  ، ألنهثقافةوزير ال اإليمان هو طرح سؤال إلى

الشخصي، ولكنه ينفذ الخط السياسي للحكومة، علينا أن نطرح إذن السؤال 

من المسؤول عن هذه الوضعية، فنحن نطرح المشكل بإلحاح واعتقد أن 

السيد الرئيس الذي هو في نفس الوقت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس 

منى أن يكون الجواب مقنعا نحن ال نريد النواب بإمكانه أن يتحرك، ونت

مقبول ألن  غير أجوبة من قبل سوف نرى في السنة المقبلة، هذا شيء

أن نكون حقال للتجارب، فكيف أن نفتح  نرفضغيرتنا على المدينة تجعلنا 

هم من اتخذوا هذا القرار  ، ألن أذنابهمع وزير متهور ومن معه احوار

ؤولي وزارة الثقافة حين يأتون إلى المدينة، وليس الوزير، فنحن نعلم أن مس

فهم يضعون الشروط من مثل الفندق الذي سينزل فيه، ونحن نعمل ما في 

، ونحن وسعنا لالستجابة لتلك الشروط من أجل أن يستمر إشعاع المدينة

من المهرجانات الثقافية تنظمها  %95إلى  85السيد الرئيس بأن  متأكدون

هذا المهرجان يجب استرجاعه وتنظيمه ولو و. جهة مكناس تافياللت

نحن لسنا محتضنين، نحن شركاء ولنا الصالحية في  ،بإمكانياتنا الخاصة

االطالع على الخدمات، ال يمكن مثال أن تعطى منحة بدون أن تتم المتابعة 

والمحاسبة، لهذا يجب السيد الرئيس أن تتدخلوا كبرلمانيين الشفاء غليلنا 

لمجلس البلدي غير مسؤول عن ا . انمكناس تنتظرخصوصا وأن ساكنة 

المهرجان إلى مدينة تطوان، والجماعة متشبثة تهور وزارة الثقافة في نقل 

للمهرجان بمكناس، ونحن نتعهد بالجودة في الخدمات  17بتنظيم الدورة 

والجودة في االستقبال، شريطة االعتراف بالمجهودات التي نبذلها، إذن أنا 

الجماعة لست مسؤوال عن هذا التهور، فالجماعة جزء من  كمستشار داخل

الحل. النقطة التي تقدمتم بها كانت قيمة فيما يخص الميزانية، ولكن الحظت 

 (.  Arrondiبأن األرقام غير مضبوطة ) 



 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 . T V Aباستثناء 

 

 ) مستشار ( السيد عبد هللا مشكور :

تماما، مسألة أخرى وهي التفويضات،إنها ليست من أسرار الدولة وكان م نع

من الالزم إطالع الجميع عليها فحق المعلومة حق دستوري، أضعف 

اإليمان أن نهنئ اإلخوان بالتفويضات التي حصلوا عليها، إذن من حقنا 

معرفة التفويضات حتى نستطيع المساعدة ولو بالمعلومة، أتحول إلى 

ئن منها المدينة وهي مسألة المداخيل، وسوف أعيد ما كنت أقوله معضلة ت

ق حول الباقي استخالصه، هل هو مشكل الموظفين؟ إذا كان األمر ابفي الس

كذلك فيجب االستثمار في الموارد البشرية، وفي هذا اإلطار أتمنى أن تتم 

برمجة عرضين حول الموارد البشرية باإلضافة إلى عرض حول 

لماذا ألنه فيما يخص هذه النقطة األخيرة، فنحن نعلم أن العملية  الممتلكات،

أصبحت تعرف التفويت من شخص آلخر، المستفيد الحقيقي ربما توفي وتم 

تفويت المحالت ألشخاص آخرين بطريقة مشبوهة، هؤالء يجب عليهم على 

األقل أداء ما بذمتهم للجماعة، مسألة أخرى أيضا تتعلق ببعض المرافق 

ومية قامت الجماعة بتفويتها، هل هي األخرى ستدخل في إطار ما العم

نعيش العبث ما معنى يسمى الباقي استخالصه هذا غير ممكن، إننا أصبحنا 

أن المكتري يستفيد من مداخيل وال يقوم بدفع مستحقات الجماعة، أنا 

أتساءل هل هناك تواطؤ مع هؤالء األشخاص، أكثر من ذلك يجب أن 

الء جودة في الخدمات، لدي سؤال آخر يتعلق بالدعائر فهي نفرض على هؤ

ضمن المداخيل،  إدراجهامن جهة غير مفعلة، ومن جهة أخرى هل سيتم 

من أجل كل هذا أنا أقول يجب االستثمار في الموارد البشرية وقد قام السيد 

الرئيس بشكر كل الموظفين، واتفق مع السيد المستشار عباس الومغاري 

مناسبا للعمل  موظف يجب أوال أن نوفر لهم فضاء 1477أن الذي قال 

حمايتهم ألن المجلس هو القاضي وهو الجالد، ومن ال أوال، ويجب أيضا 

يؤدي واجبه تجب معاقبته، ولكن من يستحق التحفيز يجب تحفيزهم 

ونعرف أن الكلمة الطيبة هي أيضا تحفيز، وال يجب التعامل مع الموظفين 

يجب التواصل معهم وتوفير فضاء مناسب للعمل  كعاملين في ضيعة،

 .عنوي، كل هذا من أجل البحث عن الجودة في الخدماتموكذلك الدعم ال

عند اإلخوان مالحظة أخرى تتعلق ببعض الوثائق التي توصلنا بها من 

أتحدث عن كل هذه األشياء ألنني أريد أن يتم فضح  باللغة الفرنسية، لم

صه، إن هؤالء ليسوا لوحدهم من ينصب على المعنيين بالباقي استخال

الجماعة، ولكن من يصمت على األمر أيضا وأكرر على ضرورة تشجيع 

ندفعهم نحن إلى أن الموظفين الذين يعملون وليس األشباح، وهناك من 

يتحولوا إلى أشباح، أنا أتكلم عن نفسي أيضا فحين أرى إطارا ال يعمل 

مل حتى نتقي مشاكله، يجب إذن أن ويسبب المشاكل أطلب منه أن ال يع

نعطي لكل شخص مهمة يقوم بها بشرط أن توفر له ظروف مناسبة للعمل، 

وأعطيه كل مستحقاته وحقوقه، وليس ترقية من ال يعمل تماما كما يحدث 

نريد أيضا تفعيل اللجان ألن األمر ال يحتاج إلى إمكانيات  .في التعويضات



من تطوير تحصيل الباقي استخالصه،  مالية، ولكن تفعيلها سوف يمكننا

وفي هذا اإلطار أطلب من األخ نجيب تقديم عرض حول الموضوع، حتى 

يكون الجميع على علم وبينة حول كل جوانب الموضوع، فأنا الزلت في 

لنا العرض حتى نعلم من إلى التعلم والتكوين، األخ نجيب يقدم أمس الحاجة 

باإلكراه البدني ولكن يجب ن ال نطالب نح .ن بالباقي استخالصههم المعنيو

المبنية وهو الجزء األكبر غير إيجاد حل للمشكل، فالرسم على األراضي 

شريطة أن يتم  ه،من الباقي استخالصه، يجب االجتهاد حتى نسترجع مبالغ

ال بيع المشروبات، هناك أيضا مشكل الرسم على مح .األمر بدون زبونية

الت، وكذلك األمر بالنسبة للفنادق فنحن محال فنحن نعلم ما هي مداخيل هذه

نعلم ما هي المداخيل الحقيقية، ألن هناك إحصاءات مضبوطة ولكن نحن 

نترك األمر بدون رقابة حقيقية، وهذا خطأ فالواجب هو الزيادة في مداخيل 

درهم يتعلق األمر بمنتوج  1000بلغ مداخيله فقط ت الجماعة، هناك فصل

عن الجزء ت والزهور والحطب، نريد أيضا الحديث بيع الفواكه والنبا

الثاني من الميزانية، أما المداخيل فأنا أقول للسيد الرئيس أننا مستعدين 

كفريق للعمل سوية على رد االعتبار لمداخيل الجماعة أيضا، يجب الحديث 

السابق، يجب الحديث أيضا عن عن بعض الصفقات التي تركها المجلس 

أنا ألح حول أمرين أوال االستثمار في الموارد البشرية،  هذا األمر، ولكني

ألنها سوف تعود بالفضل على مداخيل الجماعة، نفس األمر كذلك فيما 

يخص الممتلكات التي يجب أن تتميز بالشفافية، إذن الموارد البشرية يجب 

توضيحها حتى نتمكن من ترشيدها، وفي هذا اإلطار نحن نطلب منكم 

شارين على قانون األطر، حتى نعلم أين تعاني الجماعة من إطالع كل المست

خالصة القول أنني في إطار  ص، األشياء التي تحتاج إلى ترشيد.الخصا

 الذبحغير المبنية، وكذلك ضريبة اخيل ألح على الرسم على األراضي المد

التي يجب أن تتميز بالشفافية، هناك أيضا مشكل سوق الجملة للخضر إن 

تعلق فقط بموظفي الجماعة، فهناك تضارب للمصالح داخل هذا األمر ال ي

ن هم من يؤدي الثمن، ومن المستفيد من والمرفق، إنه نقطة سوداء والموظف

ذلك الريع داخل سوق الجملة الجميع يعلم من، فهناك عدة متدخلين، فلو 

. يل ختسير المرفق، الستطعنا تطوير المدا من كانت الجماعة لوحدها هي

شاحنة محملة بالبطاطس أو البصل يتم بيعها في الخارج . من  ننعلم أفنحن 

إنها  مل المسؤولية؟الموظفين هم من يتح أوهل المدير  ؟ةيتحمل المسؤولي

أن يتم  . لذا نحن نطلب. ان تطوير المداخيل يبدأ من هنامسؤولية مشتركة

 ولكن شريطة حماية الموظف جماعتنا.هش محاربة هذا المرض الذي ين

بسبب التدخالت الذي يذهب إلى التحصيل. ألن الموظف مغلوب على أمره 

المتخذة  اتالخارجية، أكتفي بهذا فيما يخص المداخيل واعتبر أن اإلجراء

 طمح إليه وشكرا.نبلغ إلى ما مسكنات وليست دواء شافيا وهي ال تهي فقط 

 

 : ) رئيس المجلس ( نوالسيد د. عبد هللا بووا

اإلخوان وقد الحظتم أن كل مستشار استفاد من الوقت الذي تدخالت إن هذه 

يناسبه، سوف أجيب على تدخالت اإلخوان كعادتي، بشكل واضح ومباشر 

هو التواصل مع كل  تواصل بشكل واضح، ومن حقوقكم عليحتى يتم ال

متدخل من خالل اإلجابة على مالحظاته، ولو أن هناك بعض األمور 



كن احتراما للمتدخلين سوف تكون الردود منهجية وأخرى قانونية، ول

اعتمادا على تسلسل التدخالت، فكل ما تفضل به السيد المستشار حسن 

بوكدور أنا أتفق عليه، ال فيما يخص المقترح الذي تقدم به، وأيضا فيما 

أن أس فيما يتعلق بالتوأمة مع المدن المعنية فال بيخص مقترحاته الثالث، 

ليس الذين تربطنا بها عالقة توأمة،  إلى كل المدن نقوم بإقامة لوحة تشير

هذا مقترح سوف  ،امن الضروري بمدخل المدينة، ولكن بمكان يليق به

نأخذ به، بالنسبية لألسواق وساحات البيع العمومية واللوحات اإلشهارية 

واحتالل األمالك الجماعية، فأنا أريد التأكيد على أمرين أوال جمالية المدينة 

تفق معك، وأضيف أنني اتصلت بالسيد وزير النقل والتجهيز من أجل فأنا أ

تغيير كل لوحات اإلرشادات الخاصة بالطريق السيار، ألنها أصبحت جد 

ة وال تؤدي مدينة إضافة أنها أصبحت غير مقروءمتقادمة وتمس برونق ال

بباب بوعماير، بعض  بمدارة ةمنوط بها خاصة تلك الموضوعالدور ال

لبوا مني إزالتها، ولكن ال يمكن اآلن ونحن ننتظر اللوحات اإلخوان ط

ير أيضا إلى اللوحات اإلشهارية التي تمس في هذا اإلطار، نش ،الجديدة

فهناك إشكال، وأظن أن اإلخوان سبق لهم أن اشتغلوا على  الجمالية،

، ولكن الزال العمل غير مكتمل بل 2010ثم سنة  2006الموضوع في 

تحمالت يفرض على كل من يريد وضع لوحات يجب وضع دفتر ال

نفس الشيء بالنسبة الحتالل  ب عليه احترام المعايير الجمالية.إشهارية وج

الملك العمومي، فأنا أتفق معك، في المجلس السابق كانت هناك حملة 

ابتدأ من بعض مستشاري العدالة والتنمية،  لمحاربة احتالل الملك العمومي

م تريدون إعطاء المثال بالمستشارين، فال مشكل لدينا وقلنا ال بأس إذا كنت

ولكن المشكل أن العملية لم تستمر لتمس الجميع، فأنا مع المراقبة الشمولية 

وسوف أكون معكم صادقا في هذا األمر، إن هذه القضية يجب أن تعرف 

اتخاذ قرار، إن القرار موجود  نوعا من التوافق والتعاون، فال يكفي

فقاعات الحفالت مثال يجب إغالقها في الساعة الثانية عشرة  وباإلجماع،

ليال، ولكن هل هناك من يحترم هذا التوقيت، وال قاعة واحدة تحترم هذا 

األمر لذلك فهذه القضية تحتاج إلى تعاون وأنا أتفق معك حول مالحظاتك، 

فيما يخص تدخل الدكتور قشال فقد تقدم بعدة مقترحات في محلها، وهناك 

رحات أخرى سوف أبدي فيها رأيي، ففيما يتعلق بمراجعة القرار مقت

الجبائي فأنا أتفق معك، يجب مراجعة القرار الجبائي كامال وليس فقط بيع 

المشروبات، سوف نطرح إذا هذه المراجعة بمجرد أن تسمح بذلك 

الظروف، فيما يخص الباقي استخالصه وضرورة بدل الجهد للتغلب عليه 

الخزينة فأنا أيضا متفق، ويجب تفعيله وكل الوسائل وخاصة من طرف 

الضرورية التي يجب على الجماعة توفيرها، فنحن سنقوم بتوفيرها بدون 

أدنى تردد، فيما يخص اإلقامة بالمؤسسات السياحية وضرورة التنسيق فأنا 

مراجعة دفتر التحمالت الخاص بالمسابح متفق على تحقيقها، فيما يخص 

أن تكون المقاربة عامة، أ فما قلته هو صحيح، ولكن يجب من ناحية المبد

أن تدخل ومبالغ صيانتهم يجب مسابح مكرية،  ةفالجماعة تتوفر على أربع

 في المعادلة وليس فقط ثمن الكراء، نحن اآلن نستفيد من مبالغ الصيانة

فأنا مع مراجعة  والموظفين. ولكن ليس طريقة التسيير من قبل المكترين.

هذه المسابح فلن  ةمردوديمن  وإذا تبين لنا بأننا ال نستفيد تحمالت دفتر ال



دتها أكفهي كما  نتردد في المراجعة، فيما يتعلق بقضية المباني والتجزئات

في  ابنفسك، متعلقة بقانون العرض والطلب، كما طلبت بأن نتوقع انخفاض

بأن  المداخيل وقد أكد موالي عباس هذا الكالم بحيث طالب في تدخله

نحترم الدورية في التقديرات التي وضعناها في الميزانية، منتقدا سعينا إلى 

أنا لدي وجهة نظر مختلفة في هذا األمر، الرفع من المداخيل في توقعاتنا، 

اسة، والسياسي الذي ال يتوفر على األمل والطموح ال داعي للعمل في السي

حن طموحنا كبير وقد ة وإلى الطموح، ونإن السياسة تحتاج إلى اإلراد

ا نفي المداخيل، ألنه إذا احترم %5اتخذنا قرارا سياسيا بزيادة نسبة 

 100الدورية فسوف ننتظر شهر فبراير لنقول بأننا حققنا فائضا بمبلغ 

أخذ بعين االعتبار درهم هذا هو الفرق، اآلن يجب أن نمليون  50مليون أو 

نبر تم انتخاب الرئيس شت 16يوم  ،شتنبر 4أن االنتخابات جرت يوم 

شتنبر، ولم يمر سوى شهر وسبعة  21والمكتب، وقد تم تسليم السلط يوم 

أيام من بداية عملنا، فأنا أتقبل تماما مالحظات اإلخوان، وخاصة اإلخوان 

سنة بالنسبة للبعض اآلخر، فأنا  12سنة من الممارسة أو  23الذين لديهم 

االعتبار أيضا أن الدورية توصلنا  أتقبل المالحظات ولكن يجب األخذ بعين

أكتوبر فأنا ال أتهرب من المسؤولية  28أكتوبر ونحن اآلن في  26بها يوم 

ص ميزانية ولكن أسرد عليكم فقط الوقائع، ثم ما تكلمنا عليه بخصو
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سوف ينظم األمر بنص تنظيمي أو بقرار، المجلس لديه ميزانيات سنوات 

في  عنى أنه اآلن يطلب مني، كلها موجودة فما م2014إلى  2009، 2008

شهر أن استقدم النموذج الجديد من وزارة الداخلية واحترام هذا النموذج في 

تم موالي عباس من أن الميزانية ال يإعداد الميزانية، فصحيح ما قاله 

الداخلية، ولكن عبر نموذج يتم ملؤه  إرسالها بهذا الشكل إلى وزارة

، هذه النسب مراقبة من قبل وزارة  المئويةباألرقام، وتعطينا النسب 

. وهذا النموذج ليس له عالقة بالتصويت على الميزانية الذي نحن الداخلية

 صول ومداخيل ومصاريف . بصدده اآلن على شكل أبواب وف

فيما يخص الرسم المهني، فمالحظتك في محلها حول تغيير االسم. فيما 

في األرقام فأنا أريد أن أكون صادقا معكم لدي رغبة في أن  ةيخص المبالغ

شهرا، طريقة غير  33يتم تحقيق نسب من هذه األرقام. أما العمل بطريقة 

تحقيق مبالغ مرتفعة وإرفاقها طموحة في العمل. الطموح هو السعي إلى 

بمجموعة من اإلجراءات وأنا قد اقترحت مجموعة من اإلجراءات ، وأنت 

دكتور قشال قد اقترحت أيضا بعض اإلجراءات ، فحين نقترح التنسيق مع 

األمن ، فهذا معناه وسيلة للرفع من المداخيل ، لذلك يجب أن نتفق على 

 . التوفر على طموح  ةالمبدأ ، وهو ضرور

أتأسف لم يمر  وأنافيما يخص العقارات واألكرية فقد سجلت مالحظاتكم . 

لم داخليا . فهناك أسوى شهر وسبعة أيام على تحملي المسؤولية ومع ذلك أت

والمفوض  المحاميفهناك اتفاقيات مع  المنازعات،مشكل حقيقي في قسم 

هناك مشكل  ملفات، أنا ال أتهم أي أحد بالتقصير، ولكنولدينا  القضائي،

ال يمكن  مشكل.وهذا  واحد،وال عقد  قود،عتنظيم، فالقسم ال يتوفر على ال

إذن يجب البناء من جديد ، وأنا هنا ال العقود. تلزمنا ولكن  الوصل،تغيير 



أحمل المسؤولية ألي كان . فيما يخص اللوحات االشهارية . أنا أتفق معك . 

ولدينا طلبات نتوصل بها من صفقة،  400ني الذاكرة نتخ إن لم ،فلدينا

وضع اللوحات في هذا المكان أو ذاك. فهناك بعض  حولمختلف المتدخلين 

سماء ذكرتها كالعمران وأناسي ، لديهم متأخرات في األداء . فيما يخص األ

سوق الجملة للخضر والفواكه تكلمت عليه وسوف نبذل فيه مجهودات وأنا 

د مشكور . وهو قد تقدم بأربع طلبات أتفق مع المالحظات التي أبداها السي

للعروض ال مانع لدي. فيما يخص وضعية المجزرة فأنا متفق معك أيضا 

تلزمها الصيانة ونحن سوف نقوم بالالزم. فيما يخص المحطة الطرقية فكما 

قلت سابقا ، تحتاج إلى المراقبة وإعادة النظر في دفتر التحمالت ، وقد 

مر . باقي المقترحات األخرى ليس هناك سجلت المالحظات وسأتتبع األ

مانع، شيء واحد فقط أصر عليه هو الحفاظ على الطموح، فأنا ضد فكرة 

التخفيض من التوقعات ومستعد للمحاسبة كرئيس وكمكتب. وفي دورة 

به . سوف نتكلم في األمر ونحاسب على ما تعهدنا   2017فبراير 

كل كبيرة وصغيرة فيما  خصوصا وأن السيد المستشار فريد بوحي سيسجل

تعهدت به. لهذا سوف أكون دقيقا في كالمي ومستعد للمحاسبة. السيد فريد 

بوحي تكلم حول المهرجان الوطني للمسرح ، وقال أنه كان علي التدخل 

كرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ، كذلك األمر بالنسبة للسيد 

هم في نقل مهرجان لمسرح إلى العباس الومغاري الذي قال بأن ال حق ل

ماعة . فالوزارة قد شكل لم يبدأ اآلن مع رئاستي للجمتطوان . إن هذا ال

كان على المجلس  مني،. لهذا فرد الفعل الذي تطلبونه راسلت المجلس

ولكن لألسف لم يقم بأي شيء . أنا هنا ال أحاسب أحدا .   ،السابق القيام به

 األمر،لقد حاولت تدارك  السابق،د المجلس لكن القرار قد تم اتخاذه في عه

كان الوقت متأخرا. بمعنى ان المهرجان سوف يقام بمدينة تطوان . ولكن 

للمهرجان الوطني  17لدي إذا شئتم أال نعترف بهذه الدورة  وأنا ال مانع 

اآلن أتقدم بمعطيات  أناللمسرح. وأن نقوم بتنظيم مهرجان وطني بمكناس . 

الوطني للمسرح كان ينظم في إطار اتفاقية بين الجماعة  وهي ان المهرجان

ووزارة الثقافة ، أحد الطرفين لم يعد ملتزما ببنود االتفاقية ، هو يقول بأن 

مليون درهم مخصصة من  4ينا دمليون درهم ، ونحن ل 2مساهمته تبلغ 

ميزانية الجماعة للمهرجان. ال يتم صرفها كلها في المهرجان ، إن األمر 

، أحد الطرفين لم يعد راغبا في ل إذن في إطار اتفاق بين طرفينيدخ

االستمرار ، إذا أردتم أن ننظم المهرجان بمفردنا فال مانع لدي . وسوف 

إذن سنناقش هذا األمر داخل مكتب  به.نقابل السيد الوزير وأخبركم بما قمنا 

 المجلس ونقرر ماذا سنفعل.

ءات التي أثارها السيد فريد بوحي المخطط المديري والتشخيص واالستثنا 

يخص االستثناءات يخص ملفين. هناك ثماني ، فأنا حضرت الجتماع واحد 

سوار ، وقد أتت مباشرة بعد للمصلى القديمة قريب من األ محاذيةهكتارات 

ما أصبحت المدينة العتيقة تتوفر على مخطط للتهيئة ، تمت المصادقة عليه 

داء لهذا األمر ، ألن المدن األخرى ال ، ونحن سع 2015شتنبر  18في 

تتوفر عليه ، لنفاجأ بطلب رخصة االستثناء تهم هذه المنطقة المذكورة ، 

لهذا أنا أتأسف بأن رأيي األول بخصوص الملفين المطروحين كان 

نه يهم منطقة خضراء ، ولكن ألنني بالرفض وأنا سعيد بقراري ليس فقط أل



أعرف  وأنامض عليه سوى حوالي شهر . سأخرق مخطط التهيئة الذي لم ي

أن اإلخوان رشيد طالبي ومحمد شكدالي وفريد بوحي كانوا من بين 

ات البناء يجب يلأن عم أصرواالمساهمين في إعداد مخطط التهيئة ، بل وقد 

. إذن أن تبتعد عن األسوار بمسافة . وهذا أمر غير موجود بالمدن األخرى 

لعتيقة ، فمن الواجب ينة االتهيئة الخاص بالمدهذا األمر تم قبوله في مخطط 

، الملف الثاني يتعلق بإحدى المدارس الخاصة التي تريد  إذن احترامه

التوسع ، وقدمت طلبات للبناء في مكان ممنوع من البناء ، هناك أيضا كان 

رأيي هو رفض هذا الطلب ، فأنا أريد مساعدة المستثمرين ورجال األعمال 

ستثناءات . ولكن ليس بأي ثمن . يجب على هذا الشخص ولو في إطار اال

أن يحترم ما يتوفر عليه والقرارات التي أصدرها في حقه المجلس السابق 

. هذا يخص  اإلشارةر فأنا رهن حين يتم احترام هذه األمو السابق.والوالي 

 أمرين طرحهما األخ فريد بوحي . 

فأنا  ،مهام ن أسندت لهمالذي يخص التفويضات والتعريف باإلخوان فيما

بتقديم المهام التي أسندت لإلخوان. هناك السيد رشيد طالبي  مسوف أقو

أسند له التفويض في قسم التدخالت . السيد يوسف  سالنائب األول للرئي

مكلف بقسم الجبايات باإلسماعيلية. النائب الثالث السيد  يعكامو النائب الثان

بايات بحمرية . النائب الرابع السيد محمد محمد الميلودي التفويض بقسم الج

الشكدالي بالقسم التقني بحمرية . النائب الخامس السيد خالد البودالي بالقسم 

التقني اإلسماعيلية . النائبة السادسة السيدة أسماء خوجة بالقسم الثقافي 

ة قصيور بالقسم والرياضي بجماعة مكناس . النائبة السابعة الدكتورة سمير

. النائبة الثامنة السيدة ليلى معزوز قسم الشؤون اإلدارية صادي بحمريةاالقت

بتراب الجماعة. النائب التاسع السيد عبد الصمد اإلدريسي قسم التعمير . 

 النائب العاشراالستاذ محمد الدكس بالقسم االقتصادي اإلسماعيلية.   

بوحي من  السيد فريد ما تفضلت به ،فيما يخص عمل اللجنة وطلب الوثائق

بق أن قلته أو فعلته في مرات سابقة . فأنا كنت قد تقدمت تذكيري بما س

وقد ذكرت أسماء الوثائق التي كنت أود  الوثائق، ع للحصول علىبطلب موق

فإذا  نخفيه،الحصول عليها . وكنت آنذاك في المعارضة . اآلن ليس لدينا ما 

كنت  2009و  2003ة سن فيما بين عليها،طلبتم وثائق موجودة ستحصلون 

أما ما وقع في لجنة المالية  ،يطلبونها لم أقدم كل الوثائق لإلخوان حتى ولو

فالسيد  رئيس اللجنة انضبط للقانون . ولكن بعد التشاور قررنا أن كل 

وهناك مشكل حقيقي هو  وجودة سنقدمها للسادة المستشارين،الوثائق الم

هي نوعية الوثائق الواجب المرسوم، فالنص التنظيمي الذي يحدد ما 

إعطاؤها، هو غير موجود. ولكن إذا طلب اإلخوان أية وثيقة فليس لدي أي 

فيما يتعلق بميزانية التسيير والتجهيز التي ذكرها  جرى.هذا كل ما  مانع

فيما يتعلق بالميزانية، ومكوناتها 14-113، فأنا أكرر أن القانون إخوانعدة 

، الجديد هو أننا ألزمنا 08-45القانون  وأنواعها هو نفسه ما يأتي في

. هذا هو شهرا30الحكومة بإصدار جميع النصوص التنظيمية في ظرف 

 موجودة.. تعويضات السادة المستشارين والرئيس والمكتب لم تكن الجديد

هذا هو  أبدا.القرار الذي يسمح لنا بالتوفر على المخطط الجماعي لم يصدر 

فهي تقول  ،280بدأ من تلمقتضيات العامة التي وحين نذهب إلى ا .  الجديد

يقول أن كل ذلك  08.45لنا متى ستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ . 



سيدخل حيز التنفيذ باستثناء اآلمر بالصرف لجماعة الرباط . لذلك فأنا قلت 

إذن أنا ليس لدي أي  األولى.ولديكم في الصفحة  26بأن الدورية أتت في 

    ن.والمستشارق إذا طلبها السادة إشكال في الوثائ

صحيح أنه ينبغي أن تضم  –طبقا للقانون  -فيما يتعلق بميزانية التجهيز 

مليون درهم ، فهي  150اعتمادات مقدمة التي ال نتوفر منها إال على 

 540مليون درهم و 420 ما بين برنامج الذي قد يكونالموضوعة في 

زال عات الرات قائمة على توقأن هذه التقدي يعني ممامليون درهم 

مليون درهم  420االختالف قائما حولها. فالمجلس السابق، جاء التسبيق ب 

لذلك أقول أني لم اتخذ أي قرار  ،540في حين الدراسة أنجزت على أساس 

هذه نقطة من ، فعلى أي أساس سيكون توقعنا . ف بالنسبة لهذا الموضوع

، نية التجهيز. وهناك أسباب أخرىتجعلنا نجتهد في ميزالم نقط  مجموع

لم  الذيمتعدد السنوات . وو  على أهداف فالبرنامج قائم متكامل.فالكل 

 .  2008ينجز منذ 

 وزارة الداخلية غدا نموذجا  ، لكن ما العمل إذا أخرجتيمكن اليوم أن نجتهد

أمور ينبغي أن  5أو  4فالمداخيل في الجزء الثاني المتعلق بالتجهيز تضم 

ق  حولها . وحول تبويباتها . فاخترنا بالتالي هذا التبويب الذي أكدنا على نتف

ها . وكمداخيل هناك كدفعات في الجزء األول . والقرض مواضيع صرف

 ستجدونه كأصل وستجدونه كفوائد .

 في ما يلي:  و عليه، فالقول بأننا لم نقدم ميزانية التجهيز، فأسبابه تحدد  

 يتحدث عن األهداف والبرامج حيثم ير النور بعد، أوال: النص التنظيمي ل

تحين حيث ثالث سنوات التي ال تقل على وعن الميزانية المتعددة السنوات، 

. وعلى برنامج وهو البرنامج الجماعي الذي كان يسمى في في السنة الثالثة

السابق المخطط الجماعي، والذي ال نتوفر عليه، وهذه  األمور كلها تتعلق 

األيادي. لذلك سعينا  إلى حين اتضاح الصورة. لن نبقى مكتوفيفيز . بالتجه

 الذيبالحد األدنى المعترف به وهو ما فاض عن الجزء األول  إلى اإلتيان

 يعتبر كمداخيل في الجزء الثاني . 

 ما يتعلق بالقروض ، فال مشكل لدينا حيث زودناكم ببيان حولها . فيأما 

لحق من الناحية الشكلية ، حيث كان من اعموما فالمتدخلون ، عندهم 

المفروض أن أعرض ميزانية التجهيز ومداخيلها . أوال وثانيا ، ثالثا ، 

وأين ستصرف ، وهنا سأتحدث  المالية قيمتهم اعرض رابعا ، خامسا . و

هي  TVA، التي تحدثنا عنها بالنسبة  مليون الدرهم  20على التنفيذ . ألن 

، رغم أنها وردت في الجزء األول . ألنه ال  تسبيق . وردت بالمداخيل

ألنه ال يمكن أن تكون إال  المضافة،يمكن فصلها عن الضريبة على القيمة 

تمت في إطار اتفاقية  درهم،مليون  20لذا أنا أقول بأن  اتفاقية.من خالل 

ماذا سأسجل كمداخيل في الجزء الثاني من وعليه  سنوات.تمتد على أربع 

 مليون درهم ؟  20مليون درهم أو  80ل الميزانية ، ه

علما أنه مهما ،هذه كال إشكاالت غضضنا الطرف عنها ، ولن نتطرق لها 

نقدم من اجتهادات ، ستعترضنا مالحظات . كما هو الشأن لما تعرضنا له 

   األصل.من مالحظات عن أشياء لم نقم بها في 

لساسيوي ، هو طموح بالنسبة للصدقية ، التي تطرق لها السيد المستشار ا

 نسعى لتحقيقه . مثال لو عرجنا على مسألة سيتضح ذلك . 



بحملة استرجاع األموال التي ال زالت في  ناقم فلوففي الباقي استخالصه . 

 قوم بها . نفإن ذلك راجع للحملة التي س نين.يالمدذمة 

أضف مالحظات أخرى تتعلق بسوق الجملة للخضر والفواكه، حيث 

انه  رأوامليون درهم ، كطموح في حين بعض اإلخوان  10وضعنا رقم 

 ما يتعلق  ناهيكمليون درهم ،  6ر على رقم اقتصالاكان من األحسن  

بالرسوم المفروضة على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح 

زالت تضم رقما  الومع ذلك لم تعد موجودة . التي المفتوحة للجمهور ، 

تخالصه. كما تمت اإلشارة إلى الضريبة  المفروضة مهما في الباقي اس

ألف درهم والمحصل بها  30على سيارات اإلسعاف . حيث وضعنا رقم 

ألف درهم ، مرة أخرى ، فجميع األمور التي  30( . وسنضطر لوضع 0)

ألف درهم هو فقط من  500ألف درهم وإلى غاية  100ألف درهم  30تبلغ 

بدل فيه مجهود، فال يمكن األخذ به اآلن.  إذاالسطر والتذكير، أجل فتح 

وتنظيف القنوات ؟ بالطبع  ضالمراحييمكن إدراج حفرة قنوات  ،مثال ،فهل

 .اال، ولكن يبقى مفتوح

فالسبب الوحيد هو راجع إلى  ،الموسيقيل المعهد يخامضاعفة مدبالنسبة ل

كنت  الميزانية التي اعتمدها المجلس السابق لصيانة المعهد، وأنا شخصيا

ضد هذه الصفقة، لكن وقعتها ألن من وضعوا هذه الصفقة كان لديهم 

ي الشخصي فكان مع الهدم يتصور، فبالتالي وافقت على االستمرار أما رأ

 بناية بطابقين.بوالبناء من جديد 

( أشهر لمعالجة التسربات 7( إلى سبعة )6فالصيانة ستستمر ستة )

فذلك مبني عن كثافة  ،ضاعفةالموجودة في الحجرات، أما عن سبب الم

اإلقبال على التسجيل بالمعهد في السنوات األخيرة، وتحديدا هذه السنة 

تمكيننا من حجرتين إلى ثالث حجرات بإعدادية ولذلك قمنا باتصاالت، ل

 عالل بنعبد هللا، الستغاللها كحجرات لتدريس الموسيقى.

ألف درهم،  500ل عن وعموما من الناحية السياسية، فجميع األمور التي تق

بنية، مال يمكن األخذ بها. أما فيما يخص الضريبة على األراضي غير ال

فهي تتطلب مقاربة دقيقة إما بواسطة المجلس بطريقة احترافية، أو تفويض 

 األمر للغير ليقوم بها باحترافية.

والتي يمكن  دالمستشار رشيالسيد  عنها وللتذكير، فإن البنايات التي تحدث

يتها بالخرب داخل المدينة، فيمكن التعامل معها بالشكل الذي تعاملت به تسم

مجالس مدن أخرى، حيث تمت تنقيتها وضمنت مصاريف العملية على 

تبقى هذه األماكن بهذا الشكل، ينبغي أن أن صاحب المحل أو البقعة، فحرام 

حدد تحمل مسؤولياتنا، فقيمة الرسم المفروض على المباني غير المبنية من

 بالقانون وال يمكن تغييره.

وضمن اإلشكاالت المطروحة علينا في جانب المداخيل، الرسم المتعلق 

الطرقات، حيث أن بعض االتفاقيات التي تجمعنا بمؤسسات بعينها،  بإتالف

فرض عليها رسما نمن قبيل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي 

غيرنا هذا إذا لطريق لحالتها العادية، فبسيطا على اإلتالف مع إعادة ا

يلزمنا ذلك إدخال مداخيل مالية مهمة، فعموما فكل المؤسسات ساالتفاق 

طرقات المدينة من المدخل الغربي إلى المدخل الشرقي التي تقوم بإتالف 



للمدينة طوال وعرضا، نلزمها فقط بإرجاع الطريق لحالتها الطبيعية أما إذا 

 ذه الطرقات فيلزمنا حينئذ تطبيق هذا الرسم.وقعت إشكاالت في ه

رغم تضارب فوبخصوص الرسم المفروض على محل بيع المشروبات 

التي تتراوح بين الحفاظ على المعدل أو الزيادة وآراء السادة المستشارين 

فأنا مع الزيادة، ألننا جميعنا يجلس بالمقاهي ونالحظ األثمان  ، فيه

الرسم المتعلق بالتجارة المضمن في الباقي المفروضة على الزبائن، أما 

يؤدي إلى  لناستخالصه فهو مرتبط بالمجهود، أما إذا ربطناه بالمعدل فإنه 

مليون درهم يتم تحصيل مليون  4النتيجة المرجوة، فهو يتضمن مبلغ 

يمكن فألف درهم، أما إذا اشتغلت معنا الخزينة حسب االتفاقية،  400و

 .رسم، فهذه أموال مدينةتحصيل الكثير من هذا ال

كراء المحالت التجارية أو لنشاط مهني، سبق أن  مثال آخر يتعلق بمنتوج  

 5500تحدث عنها الدكتور قشال من خالل مقاربة جديدة، حيث وضعنا هنا 

في حين تم تحصيل مليونان من الدراهم، فهذا إشكال حقيقي فإذا راجعنا 

من تحصيل مداخيل مهمة من ننا ذلك االتفاقيات والعقود طبقا للقانون سيمك

 ، مع ضرورة مراعاة المسائل االجتماعية في العملية.العملية

بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه، فقد تم التطرق لبعض اإلجراءات 

ذلك وإجراءات أخرى تضمنتها مداخالت بعض المستشارين، وعليه فإن 

دون ينبغي تركه، األسواق  ترك لهم مان، فالوكالء ينبغي أن امجهوديتطلب 

تشرة داخل المدينة العشوائية منها أو غيرها، هل ستبقى نالمإغفال األسواق 

في  تحديدا  هضرورة مراجعة تدبير وعموما فإن هذا المرفق يفرض أم ال؟ 

من ناحية النظافة، فهو يتطلب عناية قبل عليها  التي يوجد مخزيةالوضعية ال

 ت.المطالبة بمعالجة االختالال

بالنسبة لتدخل السيد المستشار الحسني، فقد تطرق للمداخيل من خالل 

التبويب وتحسين باب على حساب آخر، لكن البعد التنموي الذي أشرت إليه 

من خالل المداخيل، فأنا أشاطرك الرأي غير أنه ال يمكن التطرق للبعد 

التي من ، والتنموي إال من خالل الحيز الذي يضمن للمجلس مداخيل مهمة 

 . خاللها يمكن تنزيل التنمية

العرض الذي تقدمت به، في مسألة توسيع القاعدة الجبائية، فقد أشرت لها  

 وأنا معها.

أما ما يخص المهرجان الوطني للمسرح، الذي ورد في تدخل موالي 

تطرقت له في إجابة سابقة وأؤكد أنه أي قرار سيتخذ لن يكون العباس، فقد 

على االتفاقية، كما أنه يمكن تنظيم الدورة الحالية من طرفنا  إال بعد اإلطالع

 إذا أردتم ذلك.

حيث نحن  ،أما ما يتعلق بمهرجان الفرس، فلسنا المسؤولون على توقيفه 

السابق ارتأى  المجلس من اتخذ القرار في دورة من دورات المجلس، لكن

تصال بي من ن على توقيفه، وأضيف أنه تم االوتوقيفه فإذا لسنا مسؤول

شاء هللا،  طرف الساهرين عليه، فقلت لهم بخصوص إعادة إحياء الفكرة إن

 علما أن المهرجان لم يشتغل، حيث نظمت منه دورتان فقط.

أما ما يرتبط بمطالب المستشارين بالتزويد بالوثائق فمطالبهم مشروعة، 

ها، نوعية الوثائق، وليس لدي أي مشكل في تزويدكم ب دحدعلى أساس أن ت



بما في ذلك قانون األطر، التي ال يعني أنني ال أتوفر عليها بل هي من 

 الوثائق التي وقعت عليها أثناء تسليم السلط.

ال  ن لكن هناك منيأما في ما يخص الموظفين األشباح، فهم غير موجود

ما أشار إليه عبد هللا مشكور،  أن يقومون بعملهم، وما أكثرهم صحيح

 ضالمراحيوعلى مقعد،  من حيث عدم التوفرظروف العمل خصوص ب

ليس هناك احترام للموظف، فهذه األشياء أؤكدها والتي ينبغي  .متدهورة

توفيرها، ويبقى هذا الفضاء الذي نجتمع به خير مثال على ذلك، لكن هذا ال 

يشفع للفوضى التي تعيشها اإلدارة، حيث وجدنا موظفين يوزعون ساعات 

ثالث أفواج : من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية العمل فيما بينهم على 

عشر زواال، ومن الثانية عشر والنصف إلى الثانية والنصف ومن الثانية 

والنصف إلى الرابعة والنصف عصرا، فال يمكن أن أقبل بهذه الوضعية 

لذلك أصدرنا مذكرتين، بينت من خاللها التوقيت اإلداري الواجب احترامه، 

خاص الذين أوقفت لهم الراتب أو اإلحالة على المعاش كما أن األش

محدودين ألنهم ال يشتغلون، وعددهم خمسة وقعت على قراراتهم، علما أننا 

 زد فيها لم يمسسها نقصان.يفصولهم إذا لم مع مصلحة الموظف و

وبالنسبة لسيادة المجلس أنا معها، وأي قضية مرتبطة بهذه المسألة بما في 

لوطني للمسرح، الذي سبق أن تحدث عن هذه القضية، ذلك المهرجان ا

والقرار بشأنه سيكون بعد لقاء الوزير غدا أو بعد غد، كما أنني مع 

والممتلكات وفي الباقي العروض التقنية بكل من الموارد البشرية 

استخالصه فيما يخص الجزاءات، سيطبق وفق القانون إال ما ورد من 

وانتهى بانتهاء  2014ي القانون المالي سنة إعفاءات على الصعيد الوطني ف

 نفس السنة.

عندما تفرض أشياء إصالحها ، فبالنسبة لرسم الذبيحة وتضارب المصالح

ففي جميع الحاالت ال  ،علينا القيام باإلصالح، سواء ساعدنا المعنيون أم ال

يمكن أن يكونوا بجانبنا في المردودية المالية فقط وحينما يتعلق األمر 

صالح ال، لما فيه خير وجودة للمنتوج، كما سبق أن أشار إلى ذلك باإل

توزيع اللحوم حيث سأطلع على االتفاقية، الدكتور قشال، فيما يتعلق بجودة 

 اتخاذ إجراء سأتخذه في حينه.األمر وإذا تطلب 

هذا كل ما يتعلق بالتعقيبات على الالئحة األولى، وأفتح الئحة ثانية التي 

 ر في التدخالت قبل االنتقال لجانب المصاريف.أرجو االختصا

وهذه الالئحة تضم السادة : موالي العباس، فريد بوحي، حسن بوكدور، 

 مصطفى سعدان، عبد هللا مشكور، وإسماعيل مهداوي.

 فليتفضل السيد المستشار فريد بوحي.

 

 ) مستشار ( السيد فريد بوحي :

ي في تدخلكم في ورد اسمحيث سأتحدث عن أمرين السيد الرئيس 

 مناسبتين، األولى متعلقة بالمطالبة بالوثائق والثانية مرتبطة بتوثيق الكالم.

، لم يكن يبخل 2009إلى  2003السيد الرئيس قلتم بأن بووانو لسنة 

 بالوثائق.

 2009إلى  2003إذا قلت بأن عبد هللا بووانو لسنة  سأنافقكم السيد الرئيس، 

هذا  !البي اليوم هو نفسه رشيد طالبي األمس؟فهل رشيد ط ،هو نفسه اليوم



هو حال الدنيا لكن طبيعتنا ال ننسى الفضل بيننا واإلخالص لعالقات األمس 

هي التي تقودنا إلى تقويم االعوجاج الذي هو في صالح تدبير هذا المجلس 

، قد نصيب وقد نخطئ لكن االختالف ال االنتقاد الذي يجب أن يكون بناءو

 ية.يفسد للود قض

قضية الطموح التي أشرتم لها السيد الرئيس في تدخلكم، بالنسبة لتقديرات 

عدم الصدق حتى ال أقول الكلمة لفحسب فهمي فهي كلمة مرادفة  ،الميزانية

األخرى ألن معناها قدحي، فإذا لم يكن الصدق فهناك الطموح، وال سيما 

ضرائب المحولة الضرائب المحولة فأنا أستغرب، أنتم تملكون سلطة على ال

 ولديكم طموح فيه، علما أن جهة أخرى هي التي تحصله.

ها في مختلف والسيد الرئيس فمعضلة الباقي استخالصه، عاصرتم

، وفي 2009إلى  2003مراحلكم بالمجلس في مرحلة التسيير ما بين سنة 

برون هذا د، واليوم أنتم ت2015إلى سنة  2009مرحلة المعارضة من سنة 

 المجلس.

 30مليار، اليوم تجاوز المبلغ  16رقم  2003الباقي استخالصه بلغ سنة فب

حيث ، 2009إلى  2003مليار، علما أن هذا الطموح كان لديكم في مرحلة 

شكلتم لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والمالية والمجلس، ووفرت آليات 

مان ونفس األمر نطبق على المرحلة الثانية، لكن دار لق ،وشروط العمل

 بقيت على حالها.

فالباقي استخالصه معضلة وطنية، ال يمكن االجتهاد فيه بالقول بأن لدي 

طموح، فاالجتهاد فيه عبر النفخ فيه تق بي السيد الرئيس يعني النفخ في 

نيتك ال تراوغ لكن أنا أتعامل مع األرقام، التي المداخيل، التي تعني أن 

مداخيل تلقائيا سيؤثر ذلك على النمو في تقول بأن النفخ في ميزانية الوالتي 

ما بني على ف المصاريف وسيضطرك إلى التعامل مع التوازن البنيوي

وعدم الصدق ال سيما أن معظم المداخيل مبنية على الباطل على النفخ 

الضريبة على القيمة المضافة وعلى الضرائب المحولة، أما الضرائب 

ة وحالة المرافق المعتمد عليها في الذاتية فهي ضعيفة أضف إلى ذلك وضعي

فمثال عندما تتحدث عن تحقيق مليار سنتم،  ،المداخيل الذاتية هي كارثية

مليون الدرهم، أخذا 6و 5، المداخيل تتراوح ما بين 2006علما أنه منذ 

( أشهر، 9بعين االعتبار المعدل المقدم في الدورية إضافة إلى التسعة )

هم، وأنا أعرف الوضعية التدبيرية في هذا مليون الدر 6نصل إلى حدود 

 المرفق.

 ،ه، السيد الرئيسموفإذا بلغت ،مليون الدرهم 10من المستحيل بلوغ الرقم 

فأنا أرفع لك القبعة سأكون من أول المهنئين، ألنك حققت في واحد من 

مليون الدرهم، أخذا بالوضعية الكارثية لهذا المرفق،  10المداخيل سقف 

وكيال  42عداد وتنوع المتدخلين من بينهم الوكالء الذين يبلغون إضافة إلى ت

يأخذون نسبة مهمة، علما أن مراجعة النسبة المتخذة في إطار مراجعة 

القرار الجبائي لم يتم بعد المصادقة عليه، وبالتالي تبقى دار لقمان على 

فمن  حالها، ألن هذه النسبة ال تقابلها جودة ومجهود في الخدمات المقدمة،

منظوري من المستحيل بلوغ هذا الطموح، لكن من موقعكم التدبيري 

وعالقاتكم المتشعبة والمتنوعة محليا ومركزيا، يمكن أن تطمحوا إلى بلوغ 

 هذا الرقم.



الدرهم، هو اآلن في حالة  يينمال 5السوق الذي كان يضمن لنا  أنإضافة 

ان بمقدوره بلوغ هذا في المجلس، وهو الذي كالتنافي ألنه أضحى مستشارا 

الرقم، ستقولون الشخصية المعنوية فما عالقة ذلك بالنص التنظيمي، وأفتح 

فهمكم السيد الرئيس، فخالل أأعد  لم بهذا النص، حيث اهنا متعلق اقوس

بديل ك، كنتم تؤكدون على عدم األخذ بالدورية 2009إلى  2003مرحلة 

على القانون،اليوم ونحن نتحدث  بيةتعن القانون الذي يعلو من الناحية الترا

 .08/45عن القانون التنظيمي تحيلنا السيد الرئيس على 

أرجوك السيد الرئيس أن ترفع هذا اللبس القانوني لتنظيم العمل بيننا، فإما 

العمل بالقانون التنظيمي الذي تضمن اجتهادات كبيرة، وكنتم ضمن 

 العاملين عليه، أو تركه جانبا.

من تعاقد بيننا، لتوضيح األمور مستقبال تماشيا أن العقد  رئيسفالبد السيد ال

شريعة المتقاعدين، وارتباطا بالمداخيل فأنا أتحفظ على الشق المتعلق 

بميزانية التجهيز التي ينبغي أن تكون واردة، لماذا؟ ألنه لديكم الشق 

 المتعلق بالمداخيل التي ستحال من الجزء األول لميزانية التجهيز، فتلك

مداخيل في الجزء الثاني من ميزانية التجهيز؟  هاالدفعات أال يمكن اعتبار

فما المانع من أن تكتب هذه األمور في وثيقة تحدد الشق المتعلق بالمداخيل 

في ميزانية التجهيز هي دفعات ميزانية التسيير هو الفائض في الجزء الثاني 

يزانية التسيير هو من ميزانية التجهيز، والشق المتعلق بالمصاريف بم

المضمن في الفائض التقديري المقدم في البرمجة، فمن يمنع من تبويب هذا 

الفائض التقديري في الجزء الثاني من ميزانية التجهيز موزعة على 

 المداخيل والمصاريف.

فليس ذلك السيد الرئيس، بمشكل يقتضي اتخاذ تدابير من قبيل الزيادة أو 

لمشاريع والعمليات المضمنة هنا، فأنا أقول بأن النقصان أو البرمجة أو ا

هي الدفعات  2016الجانب المتعلق بالمداخيل المتوقعة خالل ميزانية 

 التوقعات في برمجة الفائض التقديري. يفالمصاريف ه

فعملية التبويب في الجزء الثاني من ميزانية التجهيز سيعفينا أثناء التصويت 

متاهات، فحينما نكون نتوفر على أبواب، على المصاريف من الدخول في ال

سنصوت عليها بابا وستسهل عملية التصويت، وسنكون من خالل ذلك 

منسجمين مع روح القانون التنظيمي، الذي سهرتم إلى جانب برلمانيين بيننا 

 على إعداده، وننظم السير العادي للعالقة بيننا مستقبال وشكرا.

 

 يس المجلس () رئ السيد د. عبد هللا بووانو :

 شكرا السيد بوحي والكلمة لموالي العباس.

 

 ) مستشار ( السيد العباس الومغاري :

بخصوص  سابقا السيد الرئيس ، عن مراسلة واردة على المجلس متحدثت

يخها رالمهرجان الوطني للمسرح، أود السيد الرئيس لو تمدنا بها وبتا

كثيرة على مدى  فةالتي ترد من وزارة الثقا فالمراسالتومحتواها. 

من المهرجان . أكثر من ذلك أنا لم أطلع عليها . لذلك  17 أو 16الدورات 

كان من الالزم تضمينها في الوثائق المقدمة إلينا ، وال يهمني مضمون 

هي عبارة " أن المجلس السابق لم يلتزم " ، سبحان  أثارنييقة . لكن ما ثالو



فالمجلس السابق في ماذا لم يلتزم وقضى بما قضى .  هللا وضع نفسه محكما

؟ أعتقد ان القضية تهم المجلس ككل وال بد من أخذ رأي الجميع ، وأن 

 يتعاون عليه الجميع . 

جميع التزاماتنا كانت تنفذ ، اللهم الضيوف الذين كانوا يأتون معهم . هل ف

في الموضوع ففيه  كانوا يريدوننا أن نصرف عليهم . فال داعي للحديث 

 كثير .  كالم

. فال أفهم معنى هذه  متؤدى بالتماوعلى أي فإن التزامات المجلس كانت 

 المراسلة . 

السيد الرئيس ، ذكرتم فيما ذكرتم مسألة المعهد الموسيقي ، حيث كنت تود 

. وهي فكرة ي مقابل بناء بناية من عدة طوابقف اإلصالحاتان ال تتم 

حيث رصدت له اعتمادات مالية  تنطبق والقرار المتخذ من المجلس السابق 

شروع لم يكتب له مال الرئيس،السيد  –لألسف  –مهمة ، لبناء عمارة . لكن 

على السؤال ستعفيك من  فاإلجابةالنجاح ، أتدرون  لماذا السيد الرئيس ؟ 

 ن البناية موجودة على فرشة مائية.أشياء عدة . هل تدرون السيد الرئيس ، ا

، الذي على  LPEEهو تقرير مكتب للدراسات  وإنما كالمنا،وهذا ليس 

 .  اإلصالحإثره تم توقيف مشروع العمارة واتخذ بديال عنه قرار 

عن العقود . وقلتم بأن قسم المنازعات يعاني من غياب العقود بالقسم   متحدثت

 وسأذكر لك مثالين لشيئين يعاب فيهما المجلس السابق .  ،وهو واقع ال أنفيه 

م السيد الرئيس ، وورد في الفائض ، المتعلق بمسطرة نزع األول : ذكرت

درهم هباء منثورا  يينمال( 8الملكية ، فلماذا السيد الرئيس برمجتم ثمانية )

 والدليل على ذلك عملية حسبة بسيطة . 

 إليهاهم ، أضف افمسطرة نزع الملكية تستوجب مبلغ ثمانية ماليين من الدر

الفضاء ليصلح موقف للسيارات بمبلغ مليار ستة إلى سبعة ماليين لتهيئة 

مليون ومن ولجه يحتله بالقوة .  40ونصف المليار ، يتم كراؤه بقرابة 

ينبغي الحفاظ على المال العام من خالل المشاريع المبرمجة . علما السيد 

الرئيس أن ورثة الكراميين تقدموا بمشروع متكامل والمواصفات التي 

سطرة نزع الملكية هو كان مبني على قرار م قفأرادت الجماعة . فو

 أساسه ما سلف ذكره . 

مسألة األكرية التي ذكرتم ، لم تكن يوما بقسم المنازعات . بل كانت من 

الذي كان  اختصاص الخزينة . ومنذ سنتين استرجعنا هذا االختصاص

 يسهر عليه في السابق موظف واحد بالخزينة . 

ها متوفرة بقسم الموارد المالية وليس بقسم ما يتعلق بالعقود ، فهل كل أما

المنازعات ، فتخفيفا للعبئ عن قسم الموارد المالية تم مؤخرا تحويل هذا 

االختصاص لقسم المنازعات وارتباطا باألكرية ، أرجوك السيد الرئيس أن 

تخصص وقتا أو حيزا من وقتك لالطالع على تقارير مجالس الجهوية 

عليها سيعفيك من قرارات عدة  ومنها األكرية ،  للحسابات ، ألن االطالع

بضرورة مراجعة العقود ، والقرار اتخذ يبقى  التقاريرالتي أوصت هذه 

لتطبيق . هذه التقارير تتضمن كذلك حل لسوق الجملة  زليخرج حي اإلمضاء

 أجرأتهلكن ال أحد كان بمقدوره أن يتخذ هذا القرار ، أو  والفواكه.للخضر 

سيد الرئيس ، أنه منذ الرئيس بلكورة إلى غاية الرئيس هالل ، ، تذكرون ال

 . كان يتخذ قرار حل المشكل . لكن الضغوطات كانت أقوى من القرارات 



سأكتفي بهذا التدخل. وسأعفيك من الكثير من الكالم الذي قدمت بخصوصه 

نفس الشيء  ضمبرراتك ، سأتحدث في ذلك عند التطرق للمصاريف والفائ

بط . وقد ذكرتم سابقا بمسطرة ستعفينا من الكثير من األشياء ارتلك م، ألن ذ

   ا./. ، فكل مرحلة سنصلها سنحصل . وشكر

 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو:

 شكرا الكلمة للسيد حسن بوكدور.

 

 )مستشار(السيد حسن بوكدور : 

التي سبق أن  ةبسم هللا الرحمان الرحيم ، سأكون جد مختصر في الكلم

 تحدثت فيها ، سقط منها سهوا نقطتين أريد بهذه المناسبة التذكير بهما . 

، كان من المشاريع السيد الرئيس ، مشروع المركز التجاري زين العابدين ،

 2003ا خالل مرحلة انتدابكم على تسيير المجلس . ما بين التي أطلقتموه

ائل أصحاب دار السمن . واأل للمستفيدين وه، والذي خصصتم 2009إلى 

ن شارع دار السمن الذي يشكل المشكل الكبير في حركة المرور وليس كل

 شارع الروامزين . 

في المجلس السابق طرحنا سؤاال، عن جدوى المشروع الذي يجاور 

كم كان لهم رأي آخر ، قمن أعضاء فري ااألسوار اإلسماعيلية لكن عدد

أضف إلى ذلك أن فكرة القضاء على وعلى رأسهم السيد محمد الشكدالي . 

الباعة المتجولين ، التي جاءت بها حكومة ادريس جطو ، كانت تهدف 

كرة أقبرت ، ألن النيات كانت عكس فللقضاء على الباعة المتجولين ، لكن ال

مضمون الفكرة ، فراحة الباعة كانت في احتالل الشارع ، ألنه هناك معفي 

ك عن المصاريف اإلضافية التي تثقل من الضرائب ومن كل شيء . ناهي

  كاهل المجلس ، نتاج األوساخ وما جاور ذلك . 

السيد الرئيس ، أثبتت التجارب الغربية في محاربة الظاهرة نجاعة ، من 

قبيل دولة  إيطاليا التي تنظم أسواقا أسبوعية . ومدينة كانت معروفة 

لنموذجية أو شيئا من هذا بأسواقها . فكن متأكدا السيد الرئيس  أن األسواق ا

القبيل لن تكون ذات جدوى . بينما األسواق األسبوعية متحكم فيها والكفيلة 

    بحل المشكل بمكناس . وشكرا ./.  

 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو:

 شكرا ، والكلمة  للسيد المصطفى سعدان . 

 

 ) مستشار( السيد المصطفى سعدان :

، السيد ممثل السيد العامل األخوات واإلخوة الرئيسشكرا السيد 

المستشارين ، الحضور الكريم ، سأتطرق إلى جوانب من عرضكم على 

الميزانية ككل ، أوال سأعود إلى الباقي استخالصه هو مشكل كبير . 

  وأرقامه في تزايد سنة بعد أخرى ، والمتدخلون فيه كثر . 

م بدراسة لتصفية هذا المشكل . لكن قلتم السيد الرئيس ، أن شركة ستقو

كذلك تقوم بالتحصيل . وينبغي أن نفصل بين شيئين في الباقي استخالصه ، 



فالذي باإلمكان استخالصه نحافظ عليه ، والذي ليس باإلمكان نبحث عن 

 تصاعد سنويا .  وسيلة قانونية إلزالته ، ألن الرقم في

 وهي منبع الثقافة . ،يتها وبالنسبة للثقافة ، أقول بأن مكناس لها هو

  اجتماعا .ومن منظوري ، أرى أن تعقد اللجنة الثقافية 

من قبيل مهرجان الملحون،  ،برمجة مهرجانات تناسب هذه الهوية

الذي يجب تطويره ، علما أنه في مرحلة كان والمهرجان الثقافي لمكناس 

ار عبد النبي السيد المستشار رشيد طالبي مديرا له . ومرحلة السيد المستش

 عثماني . 

البحث عن  ال إضافة لمهرجان " فيكام " الذي ينظمه المعهد الفرنسي . فلما

 لمدينة . لهذا المهرجان من إشعاع  هالشراكة بيننا وبينهم . لما يعطي

ذكرتم بان المستشفيات بمكناس تئن . وذكرتم في هذا الباب قسم تصفية 

واطنين وجودة الخدمات . من خالل الكلي ، فإذا كنا نبحث عن مصلحة الم

ن تكون النجاعة ما لم يكن جانب مهم ، وهو الموارد أاتفاقيات ، فال يمكن 

 البشرية . فال يعقل أن تكون أقسام المستعجالت بمستشفيات محمد الخامس

 ، فال تجد إال ممرضا وحيدا ليال .  إسماعيل، سيدي سعيد ، بانيو وموالي 

ات ، وبتركيز ، السقاية التي ال تحتوي على ماء مر إلى موضوع السقايأس

 فهي ليست بسقاية بل تحمل اسما آخر . ألن السقاية هي تراث . 

ورد كذلك في عرضكم الدعم الرياضي . حيث الجميع يعلم ما يلعبه هذا 

فهو قاطرة من قاطرات التنمية . وإذا أردنا تدعيم النادي المكناسي  ،القطاع 

ملك لجميع المكناسيين ، فال يمكن أن يكون ذلك على  بجميع فروعه ، ألنه

حساب الجمعيات والنوادي ، التي تنشط باألحياء الهامشية ، التي تحتاج إلى 

 مالعب القرب ، التي تعد المنبت . 

إلى سوق الجملة للخضر والفواكه ، مشاكله كثيرة والمتدخلون فيه  سأعود

بل على مجموعة من  للجملة.وق متنوعون . علما أننا لم نعد نتوفر على س

السويقات المنتشرة  في جميع تراب الجماعة . فال بد من مجهود مشترك 

 حتى ترتفع المداخيل .  المشكل.مع السلطة للقضاء على 

إليها السيد المستشار بوكدور  أشار، التي سبق أن مسألة اللوحات االشهارية

أن كان بين ظهرانينا  ، لن أضيف الكثير. غير أنه سبق لمدير التجهيز

الموجودة بالطريق  اإلعالناتب اسم مكناس من على يعلى تغي هوتحدثنا مع

 /. الرئيس.السيار شرقا وغربا . وشكرا السيد 

 

 ) رئيس الجماعة ( السيد د . عبد هللا بووانو:

 شكرا ، فليتفضل السيد المستشار عبد هللا مشكور . 

 

 ) مستشار( السيد عبد هللا مشكور :

شكرا السيد الرئيس ، سأتطرق إلى فصل تحصيل وقوف السيارات ، لكن 

قبل ذلك أود أن أخص السيد محمد السداسي ، بكلمة فهو يستحق الكثير . 

حقيقة فمغادرة السيد السداسي اإلدارة وحصوله على التقاعد  ، هي خسارة 

بالشكر . التي تملك مع ذلك موظفين أكفاء. وبهذه المناسبة أتقدم  لإلدارة

كون مبادرات أخرى لموظفين ن تأعلى أساس  تكريمه،للمنظمين لحفل 



علما أن اإلحالة على التقاعد هو تشطيب من اإلدارة والكلمة تعني  آخرين،

  تعني.ما 

لى فصل تحصيل مدخول وقوف السيارات . فانا إ سأعودالسيد الرئيس 

لكن  سيارة.لك فأنا ال أم شخصيا لست ضد القائمين على وقوف السيارات،

 الكي السيارات من استفزاز. ممن  ما يتعرض له بعض اإلخوة

ناهيك أن البلدية ال تحصل على أي شيء من العملية. فانا لست ضد هؤالء. 

ولكن علينا تنظيم القطاع . من قبيل خلق شركة تحتضن هؤالء، لتعزيز 

  الجماعة.وارد موتقوية 

، وهي التي تتعلق بسوق السمك  مسألة أخرى ، مررت عليها مرور الكرام

، فهذا المرفق كان يدر على الجماعة مداخيل مهمة . لكن تم حرمانه منها 

بإنشاء السوق الجديد بويسالن . علما ، أن جماعة ويسالن ال تستفيد من 

 !مداخيله وال جماعة مكناس تستفيد فمن يستفيد ؟ 

في انتظار عقد اللقاء ح . وربالنسبة لمسألة  تنظيم المهرجان الوطني للمس

مع ما يسمى وزير الثقافة. فالجماعة من خالل القسم الثقافي ، تتوفر على 

الوثائق المطلوبة التي تفند إدعاءات الوزارة ، فال يعقل أن تلبي الجماعة 

وكذا مزاجيتهم في  ،نزوات المرافقين وضيوف وأصحاب المهرجان 

الذين  الوزير،ليس مع لوزير و علما أن المشكل مع محيط ا اختيار الفنادق،

من خالل تمديد  المسرحية،بل يتعدوه إلى الميز بين الفرق  بذلك،ال يكتفون 

  أخرى.على فرقة  فرقة والتضييقإقامة 

أطوي هذا الملف بقبول هذه األمور ، فال  وأنافال يمكن السيد الرئيس ، 

يلغي الطرف بمفرده و يلغيهااتفاقية ،  بالمجلس  بطهيعقل ان كل من تر

 بالوثائق.ار إليها بعض المستشارين تتعلق بالتزود شالثاني مسألة أخرى أ

الذي ال يفهم أسباب إسقاطها من الملف الذي بعث  األطر،من قبيل قانون 

فالمستشار بالمجلس يملك حق التداول فال يعقل ان ال  !!بها للمستشارين ؟ 

نشكركم عليها  بحقيبة،تمونا نكم زودأيتوفر على الوثائق المطلوبة . صحيح 

أنها  باإلضافة.  طريقلمستشار من وضع خارطة ا، فالتزود بالوثائق تمكن 

المغرضة ات واألقوال أدواره في حماية المجلس من التسميتمكنه من لعب 

  ضدنا . وشكرا ./. 

 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو:

 المهداوي .  عيلإسماشكرا ، وليتفضل السيد المستشار 

 

 ) مستشار( السيد إسماعيل المهداوي :

 أجمعين،وعلى صحبه  المرسلين،السالم علي خير  الرئيس،شكرا السيد 

  الدين.لى يوم إ

أشكركم السيد الرئيس على العرض القيم الذي تقدمتم به . والشكر لإلخوة 

كرر ما هذه الجلسة . ولن أ أغنتالمستشارين على تدخالتهم القيمة التي 

قول أني مستشار أمبتدئ . أنا  مستشارمن قال لسلف ذكره . ولكن سأقول 

 لم أبتدئ . 

تي آل إليها قطاع في عرضكم نقطة تتعلق بالوضعية ال السيد الرئيس ، ورد

مدينة مكناس بحجم ل . فهبخصوصها ، سأمدكم برقم واحدالصحة بمكناس



ح . إصال؟.لطريقأن تكون متوفرة على خمس مستشفيات والسادس في ا

المصالح بمستشفى من  على إصالحقطاع الصحة بمكناس ال يقوم 

يمكن أن  ر أخرى على أمو من منظوري، ،اإلصالح يقوم بل المستشفيات ،

 تؤسس على أمرين.

عبر فتح الباب لتوظيف اطر صحية،  البشرية،النقص في الموارد  أولهما،

شراكات يتم تزويد طبية وشبه طبية تابعين للجماعة. من خالل ال

 المستشفيات بهذه األطر. 

 فالمسألة ستمكننا من أمرين : 

  الصحة.األول: الحد من النقص الحاد في الموارد البشرية في قطاع  

 والثاني: محاربة البطالة في قطاع األطباء والممرضين.  

ست مستشفيات. نقتصر على  مسألة أخرى السيد الرئيس، أنه بدل خمس أو

  البشرية، كما يوجدللنقص الحاد في الموارد  فباإلضافةواحد . مستشفى 

  البشرية.سوء التدبير في الموارد 

فطب األطفال بمكناس ، يضم ثالث مصالح بمكناس ، الذين يئنون تحت 

النقص الحاد للموارد البشرية . فمصلحة سيدي اسعيد تتوفر على تسع وطأة 

مة الحراسة يكون شخص واحد ممرضات وطبيبة واحدة مختصة أثناء مداو

 كطاقة استيعابية .  15في مقابل 

، الذي ينتظر أن ترتفع الحاالت التي ترد عليها في مستشفى محمد الخامس

حيث ينتظر أن تكون  الحرارة،لتزامنها مع انخفاض درجة  الفترة،هذه 

 13ضم تعلما ان مصلحة هذا المستشفى  هناك.األرض أسرة للمرضى 

ون ضغطا كبيرا في العمل على شأطباء مختصين . يعيممرضة وأربعة 

 طول السنة . 

 3ممرضة و 13مصلحة طب األطفال في مستشفى بانيو فتتوفر على  أما

 أطباء اختصاصيين وطبيبين للقطاع العام . 

الشبه الطبية في والسيد الرئيس ، باهلل عليك لو تم تجميع هذه األطر الطبية 

إذا تم تقسيمهم على  اممرض 35ننا من مستشفى واحد فالعملية ستمك

ثمانية ممرضين أي لقطاع سنحصل على رقم  االمداومة المعمول بها في 

العدد سيفوق عدد المرضى، كما أن العملية ستوفر ثالث أطباء 

 اختصاصيين وثالثة أطباء من الطب العام.

افة الموارد البشرية، إض نقص جميع القطاعات ستمكننا في الحد منفعملية ت

أنها ستمكن المواطن من قصد المستشفى المتخصص دون مشاكل، فالمرأة 

الحامل اآلن تتيه بين المستشفيات في أوقات متأخرة من الليل بحثا عن 

المداومة، هذه أمثلة توضح الوضعية أضف إلى ذلك أمراض الصدر، التي 

كانت معروفة بمكناس، أن هذا التخصص متوفر بمستشفى واحد متخصص 

أن هذا المستشفى لم يعد مختصا في هذا  دأمراض الصدر، اليوم نجفي 

أن مستشفى محمد الخامس يتوفر على مصلحة تضم  دالمرض بل نج

طبيبين مختصين وممرضين، ال يقومون بالحراسة في حين نجذ أن 

خيا بأمراض الصدر يتوفر على يمستشفى سيدي سعيد، الذي يرتبط تار

حراسة، هذه قوائم اإلصالح بقطاع الصحة طبيب واحد ملزم بالقيام بال

بمكناس، التي تم تفصيلها في أمرين التوظيف بالجماعة والشراكة مع قطاع 

 الصحة.



وثانيهما، تجميع المستشفيات والتخصصات ولما ال بناء مستشفى من الجيل 

الرابع، والتي ستحسب للمجلس في هذه الوالية، ويمكن أن أزودكم بملخص 

يد الرئيس، ألني أشتغل من خالل تقرير على قطاع في الموضوع الس

 الصحة بمكناس والسالم عليكم.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

شكرا السيد المستشار، فيما يتعلق بالرد على السيد المستشار فريد، أقول هللا 

يتبثنا وتركنا على صباغتنا فعند حديثي عن الطموح، تحدثت عنه من خالل 

 %5اإلجراءات المصاحبة التي يلزم أن تكون لبلوغ ما تم تسطيره، فزيادة 

ليست بالزيادة الكبيرة التي من خاللها تضخيم المصاريف، التي إن تمت 

 فهناك مجموعة من األسطر التي بقيت مفتوحة ولم يتم تغييرها.

عندما فجميع مالحظات اإلخوان ومقترحاتهم تؤخذ بعين االعتبار، لكن 

 ، ألن طموحي، فأنا أرفض%25ق األمر يطرح من قبيل التخفيض إلى يتعل

، أما ما يتعلق بالمصاريف فلم نزد شيئا باستثناء %5التقدم، لذلك قلت زيادة 

ما سلف ذكره، فاألمر ال يطرح إشكاال ألنه ال يمكن أن تصرف بدون 

 اعتمادات.

ه الذي تعني هي غير موجودة، فالشخصأما حالة التنافي التي تحدث عنها ف

 4حيث استقصيت في الموضوع من بعد  بالشركة، كمساهمغير موجود 

 شتنبر، للبحث عن حالة التنافي التي ذكرتم.

إضافة أن السوق موضوع حديثكم من ضمن اإلشكاالت التي تنتظرنا 

 للبحث عن أفكار جديدة لتنمية المداخيل.

ك الدستور والقانون ، فهنايةبالنسبة للمسألة المتعلقة بالمساطر القانون

التنظيمي، فالقانون تم المراسيم والنصوص التطبيقية فالمناشير فالمذكرات، 

فأنا أقول حين يتعارض أي شيء أدنى مع شيء أعلى فأنا آخذ باألعلى، فأنا 

واضح، قلت بأن هذا القانون التنظيمي حفل بجميع األمور الواردة بالقانون 

ا المطالبة به اليوم حين أتيت لرآسة فلماذ 2009، المتواجد منذ 08/45

المجلس في شهر وسبعة أيام، للقيام بهذه األمور. فأنا لم أرد أن أجتهد في 

األمور المتعلقة بميزانية التجهيز، فما قدم من مالحظات مهمة وال يمكنني 

أن أجتهد في األمر، فأمور كثيرة غائبة ويلزمها أن تكون حاضرة، من ذلك 

ألنه من خالل البرنامج سيتم  د السنوات لم ننجزه بعدالبرنامج المتعد

 استخراج األهداف والعمليات التي ستقام.

ن، المجلس السابق تكلم عن اي هناك اختالف ورأيبالنسبة للبرنامج التوقع

، في حين الدراسة تقول عكس ذلك فهي تقول 420مليون من أصل  150

الدرهم، فأي الرأيين  مليون 540كاف، بل يلزمنا  غير 420بأن الرقم 

 . سنعتمد؟ لذلك أقول ما تطرحونه من حيث الشكل معقول وفي محله

يكون مآله بخصوص تسمية أبواب ميزانية التجهيز ال أرغب في اجتهاد 

التعديل من طرف الوزارة الوصية، تقارير المجلس الجهوي للحسابات 

 سأطلع على ملخصاتها.

سم ورثة الكراميين هناك التزامات أما بالنسبة لنزع ملكية أراضي في ا

 المجلس السابق باألداء، نحن اآلن سنقوم بالتنفيذ وال يمكننا إلغاء هذه

 االلتزامات.



بخصوص األكرية بين الخزينة والمجلس المشكل لم يتم حله بعد، خصوصا 

القانونية وهذا يجعل  ترسانةفي غياب أهم وسيلة لدى الخزينة، أال وهي ال

مشكل الجماعة ة، وهذا ما نرغب في القيام به ألنه سيحل الجماعة مشلول

بخصوص الباقي استخالصه، هناك آراء واقتراحات بالعمل دون وجود هذه 

اكتمالها، بخصوص  إلى حينالترسانة القانونية، إال أنني لم أوافق عليها 

 االسابق جعل ذلك الشارع خاصالمجلس المركز التجاري زين العابدين 

قط، لم يعد ساري المفعول نحن أمام خطر حقيقي أال وهو برج بالراجلين ف

قرمودة اآليل للسقوط نطلب من العلي القدير مع كل موسم أمطار أال يسقط 

هذا البرج ويلحق أدى بالمواطنين، ألن به واجهة تطل على ظهر السمن 

ا على صعوبة واألخرى على جماعة المشور استينية هذا المشكل يحيلن

الذين يوجدون في جماعتنا، المجلس  لهذا البرج ان المجاورينإفراغ السك

السابق اتخذ قرارا في هذا الشأن سأقوم بدراسته، بخصوص األسواق 

النموذجية الحل الخارجي موجود لكننا نرغب في تنزيل مغربي مكناسي 

كعرض على  مترينيليق بهذا البائع الذي ال يرغب في البيع داخل دكان 

ل، ألنه سرعان ما يقفل هذا األخير ليقوم ببيع تجارته أمام أمتار طوثالثة 

الدكان، الحل يوجد في عدة اقتراحات نحن بصدد دراستها، من بينها دراسة 

 قامت بها السلطة المحلية في هذا الشأن.

بالنسبة لتساؤل السيد سعدان بخصوص الباقي استخالصه، لقد قمت 

ة خاصة بالتصفية، أما بالنسبة باإلجابة عليه، من جهة أخرى أنا مع شرك

لمقترح دراسة مقترحات المهرجان من طرف اللجنة الثقافية، لقد قمت 

 بتسجيله كمقترح.

أما بالنسبة للجانب الصحي بالمدينة، اتفق معكم على أن الجماعة لها دور 

لكن ليس بمفردها، ألن هذا دور الوزارة الوصية على القطاع أوال، السيد 

 تهنع يتطرق إلى الوضع الصحي بمدينة مكناس الذسعيد المهداوي 

بالمتردي، ويتطلب التدخل العاجل من أجل إنشاء مؤسسات صحية من نوع 

فرة مدينة خني عليه ، أنا مع هذا الطرح حيث ال يعقل أن تتوفرالجيل الرابع

لقد تطرقت إلى هذا الموضوع مع  مدينة مكناس.عليه في حين ال تتوفر 

قطاع، وأكدت لهم استعدادنا كجماعة للمساهمة في إنشاء المسؤولين على ال

 17مستشفى الجيل الرابع بمقر المولى إسماعيل على مساحة تقدر ب 

وال أعلم هل هو من بين أهداف  نههكتارا، لذا أنا مع هذا القرار، وسأدافع ع

، أنا مع دعم الرياضة دعم النادي مكناس الكبير والوزارة الوصية أو ال

ألف درهم من  500وكل األندية، وقد قمت بصرف مليون و المكناسي

 صرفالميزانية لصالح النادي المكناسي، الذي يعاني ضائقة مالية، وقمت ب

مالعب القرب، وستفيد كل الجمعيات والنوادي األخرى تمليون درهم حتى 

أنا مع السيد المستشار وأشاطره الرأي، هناك بعض اإلشكاالت مع المبادرة 

للتنمية البشرية بهذا الشأن سنعمل على حلها مستقبال، كما سنسهر  الوطنية

على تطبيق برنامج خاص ببناء مالعب القرب ستستفيد منه كل أحياء 

المدينة، سوق الخضر والفواكه تطرق له اإلخوان ما عساي أقول بشأنه إنه 

 معضلة حقيقية وكفى.

لحد  بالجماعة راتقف السيااموة للسيد مشكور والسيد الساسيوي، بالنسب

ها، المجلس السابق له رأي، ئاآلن ال تجني الجماعة أية مداخيل من ورا



السلطة المحلية أيضا لها رأي، إال أنني لم أدرس بعد هذا المشكل حتى 

المجلس أهم شيء هو أننا لن نتنازل مستقبال على  أكون رأيا خاصا بهذا 

" خصوصا  Parkingمداخيل خاصة بهذه المواقف "  ةعدم تحصيل أي

 وان كل المواطنين يؤدون ثمنا عند قوفهم بها . 

بالنسبة لسوق السمك سنقوم بلقاء مع وزارة الفالحة والصيد البحري  أما

 شاء هللا .  نال حصتنا إننوس

مهرجان لمدينة  انه المهرجان الوطني للمسرح ما يهم هو أما بخصوص

ستسهر عليه الجماعة مكناس وسيظل كذلك بالرغم من كل االنتقادات و

 بمعية شركاء .  أوبمفردها 

كمستشارين  ةمن جهة أخرى أود أن اقول للسيد المهداوي على أننا سواسي

 سلف السيد المستشار فالجديدمن حيث الحقوق والواجبات على عكس ما أ

يمكن أن يأتينا بآراء ومقترحات جديدة أي نفس جديد  من السادة األعضاء

سواء كنا مستشارين جدد أو  ر واألهم هو العمل جميعالهذا المجلس الموق

 أجبت عليه سابقا.  فقد . أما بالنسبة للوضع الصحي بالمدينةقدامى

أبدا للتوظيف  مانعاأما بالنسبة للشراكة بخصوص التوظيف أنا ال أرى 

والتفويت فيما يعد ، أقول نعم للمساهمة في التخفيف من الضغط والرفع من 

 لمواطن . جودة الخدمة ل

لثاني من الميزانية انهاية هذه اللوائح األولى للتدخالت سنمر إلى الشق  مع

إذا أردتم المرور مباشرة للتصويت على هذه وأال وهو المصاريف 

   المصاريف ال أرى مانعا في ذلك .

اآلن سنفتح الالئحة األولى واألخيرة لمناقشة المصاريف أرجو االختصار 

 ت . والتركيز في التدخال

 

 ) مستشارة( السيدة أمينة حداش :

الخاص بالصيانة االعتيادية  19سأستهل تدخلي باإلشارة إلى الفصل 

اعتماد  من أنه ال داعي للرفع ىللمناطق الخضراء والحدائق والغابات أر

مليون درهم ألنكم السيد الرئيس تطالبون  08مليون إلى  07هذا الفصل من 

إلزام الشركة بتدبير هذه الصيانة باحترام دفتر بترشيد  النفقات لذا يجب 

 المشاكل عند حصولها على الصفقة إذا التحمالت ألنها على وعي تام بكل

نجحت  أن تتحمل هذه األخيرة مسؤوليتها وفي إطار عقلنة وترشيد هذا 

المجلس السابق وهي  حدثهاالقطاع أال يمكن االستعانة باللجنة التي أ

تمكن من تتبع كل ما له عالقة تالداخلي حتى متخصصة في االفتحاص 

 بالتدبير المفوض .

لدينا نقطة تتعلق باالشتراك في الجرائد الوطنية  11أما بالنسبة للصفحة 

  مستقلة.ناطقة باسم حزب ما أو كانت  تدون إقصاء ألي جريدة سواء كان

الفصل الخاص بمصاريف التكوين المستمر لفائدة السادة  18الصفحة 

تشارين وموظفي الجماعة حقيقة الرفع من اعتمادات هذا الفصل من المس

 شيء محمود وقد سبق لنا في سنتيممليون  400إلى  سنتيم مليون 240

إطار المجلس السابق أن قمنا بتكوينات عدة خارج المدينة كمدينة فاس حيث 

هناك شراكة  عدة اتفاقيات مبدئية أما على صعيد مدينة مكناسقمنا بإبرام 

مع كلية العلوم القانونية واالقتصادية حيث استفاد موظفو الجماعة من عدة 



تكوينات سواء فيما يخص اإلعالميات أو الحالة المدنية ومجاالت أخرى . 

السيد الرئيس لدي تساؤل بخصوص مآل اتفاقية الشراكة التي قمنا بها مع 

 شركة. ال

 

 ) مستشار( السيد حسن بوكدور :

خصوصا فيما يتعلق بصيانة المآثر التاريخية  18ة أمر مباشرة للصفح

المبلغ المقترح لها ضعيف وال يناسب الحالة التي توجد عليها هذه المآثر  

  بالمدينة مثال بسيط على ذلك " باب الرحى  اآليل للسقوط " .

صيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومواقف السيارات  19الصفحة 

 والمزابل العمومية . 

نتوفر على منتزه الرياض الذي   حيث زهات بمدينة مكناستتطرق للمنسأ

ارتياحا  ف، بعد فتحه في وجه العموم خل شارع محمد السادس أيقونةيعد 

كبيرا لدى السكان واليوم هذا المنتزه يسهل عملية المرور لألحياء المجاورة 

ياحية من وهو منتزه حضري وتجهيزه بالوسائل الثقافية ، الترفيهية ، والس

السيد لرئيس  المطالبة بهشأنه أن يضفي جمالية على مدينة مكناس ما أود 

هو بخصوص الصيانة أنا أعترف جدا بما قامت به المصالح الجماعية 

وص صيانة هذا المنتزه وحبذا مجهودات مماثلة خصوصا ما يهم صبخ

 ةفي حاجة للصيان نظام السقي الذي يجب إعادة صيانته هناك أمور أخرى

ال تتطلب اعتمادات كبيرة من بينها الذي يوجد بشارع  عبد هللا الشفشاوني و

والذي يطل على باب بالقاري يجب صيانة هذه الواجهة التي أصبحت 

  عبارة عن مطرح مفتوح للنفايات خصوصا مواد البناء . 

 

 ) مستشار( السيد عبد هللا مشكور :

حيث قدرت االعتمادات  سأتطرق في البداية إلى تأمين أعضاء المجلس

درهم أرى أن هذا المبلغ غير كاف لهذه  60.000,00المرصودة له 

 العملية.

أما بالنسبة إلعانات الرياضة فرع كرة القدم بمدينة مكناس في حالة إفالس 

هذا ما نستشفه من خالل التقرير األدبي والمالي لهذا النادي الذي يستحق 

ليارا لكن يجب أن تطبع هذه اإلعانة منا الكثير حيث يجب أن نرصد له م

الشفافية خصوصا ونحن نعلم أن كرة القدم قاطرة مهمة للتنمية ، فرع كرة 

المرأة القدم يعاني الكثير من سوء التسيير خصوصا مديرة هذا الفرع ، 

الحديدية التي تسيره حسب هواها حيث هناك أطر رياضية لم تتوصل 

سيدخلون في حالة اعتصام   وهم شهرا 17 بمستحقاتها المالية لمدة تصل إلى

هذه آفة اجتماعية . الرياضة تتطلب األخالق العالية والشفافية والصدق نحن 

ن كمجلس لتقديم اإلعانة شريطة تفعيل المحاسبة وأن تكون هذه ومستعد

أن  يقالاإلعانة مع شركاء فعليين يقدرون هذا القطاع الحيوي والفعال 

منعشين العقاريين بها ال يقدمون إعانات لفرع كرة أعيان مدينة مكناس وال

 القدم أقول على أنه يجب االعتراف باإلعانات . 

خالصة القول فرع كرة القدم في حالة إفالس ويستغيث ويطالب بإنقاذه لكن 

اليد يستحقون  ةفي إطار الشفافية والمحاسبة فرع السباحة وفرع كر

ومن نتائج هامة كما نطالب  التشجيع واإلعانة لما حققوه من بطوالت



باجتماع المجلس اإلداري وكما نطالب بمدنا بالوثائق . من جهة أخرى أود 

أن أتدخل بخصوص الوضع  الصحي بمدينة مكناس حيث أطالب بعرض 

 للسيد المندوب الجهوي للصحة لنستمع إلكراهات هذا القطاع . 

 

 ) مستشار( السيد عبد النبي عثماني :

بمدينة  مكناس في حالة كارثية والمشكل األساسي مشكل الميدان الصحي 

لموارد البشرية الضرورية حيث ال وزارة الصحة بامتياز ألنها ال توفر ا

 2014إلى غاية  2012 حيث منذ القطاع بهذاتم بتعويض المتقاعدين هت

فكيف نطالب بجودة  همعلى التقاعد ولم يتم تعويض اممرض 60تمت إحالة 

في مدينة مكناس والقطاع يعاني من نقصان في الموارد  الخدمات الصحية

البذلة البيضاء أي الممرض هو الذي يوجد البشرية خصوصا وان صاحب 

عرضة لسماع تدمر المواطنين عند تردي خدمات هذا القطاع وعدم وجود 

أبسط الوسائل خصوصا بمصالح المستعجالت التي تعاني نقصانا مهوال في 

نا عند زيارة مصلحة المستعجالت بمستشفى محمد الموارد البشرية ألن

أن كثرة البدل البيضاء أقول أن غالبيتها من الهالل األحمر  الخامس نالحظ 

حل  جاديومن المؤسسات الحرة لدا كما جاء على لسان اإلخوان يجب إ

جدري وعلى المستوى الوطني ألن المدراء ال يستطيعون فعل شيء بمعزل 

 .  عن قرار وزارة الصحة

دو طابع اجتماعي ثقافي بامتياز لكن أالحظ على  2015مشروع ميزانية 

لموظفي جماعة  ةان الفصل الخاص بجمعية شؤون األعمال االجتماعي

مكناس لم يعرف زيادة في اعتماداته نفس الشيء بالنسبة لإلعانات 

 المرصودة للجمعيات الخيرية واألعمال اإلنسانية . 

النادي المكناسي فرع  امليون درهم حق 4ي الشق الرياضأما بخصوص  

 ماألقساكرة القدم في حاجة ماسة لإلعانة لكن هناك فرق تمارس في 

 . أيضاالشرفية وهي  في حاجة إلى الدعم 

 

 ) مستشار( السيد جواد حسني :

ان ميزانية التسيير تستنزف ثلثي المداخيل وهذا من شأنه  علىنالحظ 

 موي بالمدينة ويظهر ذلك جليا فيما يلي : عرقلة أي مشروع استثماري تن

المجلس والتنقل  أنشطة. من المداخيل %46اإلدارة العامة تأخذ 

ساسية للحكامة من المداخيل مع انعدام المقاربة األ %10والتعويضات تأخذ 

السيارات  رةظيح، الكل يتطرق في هذا المجال إلى في وسائل التسيير

ليون درهم لذا نرجو السيد الرئيس م 3تتطلب  ئةخصوصا وأنها مهتر

 ترشيد النفقات .  مستقبال

 

 ) مستشار(:  السيد العباس الومغاري

اآلن ونحن بصدد مناقشة الجزء الخاص بالمصاريف، المسائل القانونية 

البد من الوقوف عندها، وقد كنتم بدوركم تركزون على هذا الجانب، ففيما 

تجهيز، قلتم السيد الرئيس أن غياب الجزء الثاني الخاص بميزانية اليخص 

تسمية األبواب كانت وراء عدم وضع وتحديد هذا الجزء، وأنا أقول بأن هذا 



الجزء البد من وضعه بالميزانية كما أن تسمية أبوابه موجودة والدليل على 

 وسوف أضعها بين أيديكم. 2015ذلك هو ميزانية 

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو

 هل الميزانية التي بين أيديكم هي بعد المصادقة عليها أم قبل ذلك.

 

 : ) مستشار ( السيد عباس الومغاري

القانون الحالي أصبح يركز على تحديد الجزء الثاني، الذي يجب أن يضم 

المداخيل، فعند المصادقة على هذا الباب فعلى ماذا سوف نصادق؟ وهي 

  .بواببمختلف األ 2015لدي في ميزانية 

الكل سيطرح  الباب الخاص بالمصاريف عندما نتطرق إلى الميزانية

مشاكل مختلفة تعاني منها عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم 

بين أيدي المجلس بل يتطلب تدخال على مستوى الجهة  ها ال يكمنحل

حكم والحكومة رغم مساهمة المجالس السابقة في حلها لكن دون جدوى فب

مدينة مكناس لم تستفد من  .إال على صعيد أعلى لتجربة لن يحل المشكلا

المشاريع القطاعية من مستشفيات ومدارس كالمدرسة الوطنية للهندسة 

المعمارية التي تبخر حلمها . مستشفى الجيل الرابع لن يتأتى لنا إال عن 

أصبحنا ننتمي إلى جهة فاس  طريق الجهة والحكومة خصوصا وأننا

 .مكناس

لن أبرمج  لي ن لمدينة مكناس ؟ بالنسبةولدي تساؤل آخر ماذا قدم البرلماني

من اختصاص جهات أخرى بالميزانية مثال في الماضي قامت  تعدمشاريع 

الجماعة بالمساهمة في ترميم المآثر التاريخية اآلن أقول ال ألنه اختصاص 

ير في تحويل منقول وهو من اختصاص وزارة الثقافة وإذا رغب السيد الوز

د له اعتمادات ألنه اختصاص هذا االختصاص للمجلس يجب أن يرص

واجهها بطرق مغايرة فكم صرفنا منقول، لذا حل المشاكل يجب أن ن

وساهمنا كمجلس في عدة قطاعات وكم ساهمنا إلى جانب خلية المبادرة 

 الوطنية للتنمية البشرية بدون فائدة إلى أين نحن سائرون والحال كما هو

مليار  2. مثال صيانة المناطق  الخضراء تتطلب اعتمادات تصل إلى عليه

سيبقى الحال على ما هو عليه  إذا رغبنا في تطويرها واالرتقاء بها وإال 

ألن هناك قراصنة، لذا نحن فضلنا سابقا قطاع النظافة، حيث خصصنا ربع 

ال بأكبر ناس ستنفرد مستقبمليار لها، واآلن مدينة مك 10الميزانية أي 

( في المغرب وإفريقيا، أدعوكم السيد الرئيس واإلخوان C.E.Dمركز ) 

زيارة المطرح العمومي لمعاينة األشغال بها، المرحلة الثانية يجب أن إلى 

 على يد السيد الرئيس واإلخوان بالمجلس. تتأتى

فيما يخص التعويضات عن السندات، سؤالي هو لماذا ارتفع هذا المبلغ من 

مليون سنتم. فيما يخص أساتذة المعهد الموسيقي،  276يون سنتم إلى مل 60

أريد أن أعرف القرار الذي اتخذ في شأنهم، أنا على علم به ولكن أريد 

 إطالعنا على التفاصيل.

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو



لفته أنتم تعرفون عدد األساتذة المحالين على التقاعد، وكذلك القرار وتك

 المالية.

 

 : ) مستشار ( السيد عباس الومغاري

يجب إخبار السادة المستشارين بهاته التفاصيل وذلك ليكونوا على علم 

      مليون سنتم. 276بالزيادة في هذا الفصل إلى 

، اتفاقياتعانات الفرق الرياضية ال يمكن صرفها ألنها تستلزم أما بالنسبة إل

اتخذت و للجماعةاريخية هذا اختصاص منقول صيانة المآثر التفيما يخص 

جد مريحة  فهي وضعية ميزانية مكناسأما بالنسبة لقرارات جريئة بشأنها، 

يجب المحافظة عليها، كما أن وضعية الديون بالنسبة لجماعتنا تعد سليمة و

تعلن إفالسها كجماعة ويسالن، وما  قد أخرى ومريحة، مقارنة بجماعات

لفائدة  المخصصة المغرب، أما بالنسبة للدفعاتأكثر هذه الجماعات ب
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إضافتها للفائض، لذا يجب على السيد الرئيس  تدرهم التي تم ماليين

له صالحية التعديل،  الذي الوحيد بمعية لجنة الميزانية هو طرحها، ألنه

كمساهمة  ميسنت مليار 4، ميسنت مليار 8قية تقدر ب خصوصا أن هناك اتفا

 البرنامج من الضروري أن يستمر.وعها يللمجلس يجب أن ال نض

مسألة أساسية أود أن أتطرق لها في تدخلي هذا أال وهي الوضعية المزرية 

للمقابر بمدينة مكناس وهذا ال يخفى عليكم السيد الرئيس ورغم ذلك حافظتم 

ية هنا أريد توضيح أمر هام فالفصل المخصص لهذه م بالميزان 50على 

مليون من  300م قمنا بتحويل  350المقابر بميزانية التسيير كان يقدر ب 

ميزانية التسيير إلى ميزانية التجهيز ألن القابض كان يرفض لنا كل 

هذه مشروع بصدد المقابر بدعوى أنه ال يمكننا القيام بأي شيء بخصوص 

 ح.المقابر عدا اإلصال

 

 : ) مستشار ( السيد فريد بوحي

الفصل الخاص باكتراء بنايات إدارية والذي  13سأتطرق مباشرة للصفحة 

 60م الستفسر عن السبب في الرفع من قيمته ب  610يقدر اعتماده ب 

أالف درهم فقط، هل  10قدرت ب  2015مليون، علما أن المقبولة في سنة 

إدارية أم هناك سبب آخر للزيادة في  الجماعة في حاجة إلى اكتراء بنايات

 اعتمادات هذا الفصل.

أما بالنسبة للفصل الخاص بشراء الزيوت والوقود وقطع الغيار والصيانة 

وإصالح السيارات، جاء في عرضكم السيد الرئيس على أن هذا الفصل 

 lesسيعرف نوعا من ترشيد النفقات أود أن أعرف هل حالة هذه الشيات " 

vignettes"  عند تسليم السلط سمحت لكم بهذه العملية ألنكم السيد الرئيس

ال يمكن القيام بهذه المغامرة إال إذا كنتم تتوفرون على احتياطي من هذه 

 الشيات.

مليون درهم باهلل عليكم  4أما بالنسبة إلعانة الفرق الرياضية التي قدرت ب 

جاد التي حققتها كل السيد الرئيس هل باعتماد مماثل سنتمكن من إعادة األم

فرق النادي الرياضي المكناسي : فرع كرة القدم وأمجادها فرع كرة اليد 

أمجادها في كرة اليد وأمجادها، و وأمجادها فرع كرة الطائرة والسباحة



فضال عن الفرق الرياضية األخرى، هذا في وقت تعمل نوادي مدن أخرى 

 مليار. 5أو  4كالبيضاء وتطوان وغيرها ب 

وهي االنفتاح على الجامعة ألن أخرى تحسب لكم السيد الرئيس أال  مسألة

جماعة محلية على مؤسسة يعد قيمة مضافة لهذه المدينة، لذا نحن  انفتاح

   نشد على أيديكم بخصوص هذه البادرة

وال أريد إثارتها وتخص تسعة  عباسأثارها السيد موالي  أخرىقضية 

لة  االتفاقية التي تربطنا بالعمالة . هذا ماليين درهم تهم المبادرة ، ثم مسأ

ز فهل سوف نناقش فيما يخص شق التسيير . أما فيما يخص شق التجهي

. سوف أناقش المصاريف الخاصة الفائض التقديري. ولكي ال أطيل

فيما يخص الميزانية الخاصة بالميدان الثقافي  .بالميزانيات الملحقة

خالل تدخالتكم السابقة ، كنتم  واالجتماعي والرياضي السيد الرئيس ،

تتحدثون عن ضرورة العمل على توفير المساحات الخضراء والقضاء على 

سقف مطالبكم أثناء الحملة االنتخابية وتصريحاتكم الصحفية كان فالحفر ، 

لكم التوفيق في مهمتكم وتحقيق ما وعدتم به اآلن  أتمنى أناجد مرتفع . 

ي بين أيدينا الميزانية التحالة اس . ولكن الرابح من كل هذا هو مدينة مكن

بالتنشيط الثقافي والفني الخاصة . الميزانية الملحقة من الصعب تحقيق ذلك

في مدينة  كبيرة كمكناس هي ضعيفة ، فمليون سنتيم 400والرياضي تبلغ 

ه المجالس صجدا . سوف تقولون بأن هذا نفس المبلغ الذي كانت تخص

ترفع سقف الوعود كما فعلتم . فانا  نجالس لم تكة . ولكن هذه المقالساب

أخرى لهذه الوضعية. فبهذه الميزانية  مخارج أتمنى  لكم التوفيق وإيجاد

يظهر لي أنه من باب المستحيالت تحقيق وعودكم للمدينة . فالحفر ستبقى ، 

والمناطق الخضراء لن نستطيع صيانتها وباألحرى إضافة مناطق جديدة . 

 النسبة للتنشيط الثقافي . كذلك األمر ب

 

 : ) مستشار(السيد رشيد الغاشي 

العاشرة صباحا إلى شكرا السيد الرئيس ، نحن  جالسون في مقاعدنا منذ 

. وبالتالي الجسم فينسبة السكر ت . وبالتالي انخفض حدود السادسة مساء

ن التركيز قل . تزويدنا بمقويات من قبيل الثمر. ال من الضروريكان 

 نتابع النقاش الشيق الدائر بخصوص الميزانية . ونحن 

، فالمادة 13الصفحة على مالحظتين مرتبطتين ب ركزأسمداخلتي في 

 10.000الف مالي قدره : غلسكنى والتي حدد له المتعلقة بكراء دور ل

ضمن وثائق مهمة من بينها توفر تدرهم ، فالحقيبة التي وزعت علينا ت

. فلماذا تكتري الجماعة ساكن والفيالتعلى عدد مهم من المالجماعة 

على وثيقة  أتوفركذلك  !مساكن وهي تتوفر على مساكن في ملكيتها ؟

  2016توقعات استهالك الماء والكهرباء بالنسبة للسنة المالية تخص رسمية 

،  DCLالمؤسسات واإلدارات ، وعلى رأسها من موقعة من مجموعة 

 372، محددة في  2016لسنة بالنسبة تتضمن تشطيبات ، فالتوقعات ولكنها 

ألف درهم ، لم أفهم األمر . نتمنى  320، مع التشطيبات أصبحت ألف درهم

 المسألة وشكرا./. هذه في  امن السيد الرئيس توضيح

 

 : ) مستشار(  السيد الحاج ساسيوي



شكرا السيد الرئيس ، سأقتصر في تدخلي على بعض المالحظات ، باعتبار 

الزمالء الذين سبقوني أشاروا إلى الكثير من المالحظات بعض اإلخوة و

 تجاوزها . االتي س

، كان المبلغ ، ذكر بها كلمة " أتعاب " ووردت نكرة16وسأبدأ بالصفحة 

ألف درهم ، نريد  200ألف درهم. وأرجعتموها إلى  380المرصود لها 

علق بدفعات منكم السيد الرئيس توضيح نوع هذه األتعاب ؟ المسألة الثانية تت

لفائدة الجامعة ، حسب علمي نتوفر فقط على جامعة واحدة ، هي جامعة 

 . فربما كان المقصود الكليات .  إسماعيلالمولى 

 2015لسنة أن يكون المقبول بالنسبة  يل ، شيء مخزونسبة لهذه الفصلابف

ألف درهم  500إلى مليون و ألف درهم ، والذي رفعتم اعتمادها  100هو 

لزيادة طلب منكم  اكم كما قال السيد فريد ، على هذه االلتفاتة . كما ن، نشكر

أننا مقبلون على شراكات. من خالل و ، خصوصافي هذا االعتماد تحديدا

تربوية  أخرى من قبيل  مؤسساتاالنفتاح على الجامعة . إضافة إلى 

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمدارس العليا لألساتذة 

مؤسسات التعليم العالي . بالتالي سنستفيد من شراكتها في تقديم تكوين في و

 اإلداري وشكرا./. التواصل 

 

 : ) رئيس المجلس (السيد. د. عبد هللا بووانو

قشال وأعتذر إن لم أدون  رشكرا السيد المستشار ، والكلمة للسيد المستشا

ئها اإلخوة بجانبي في الالئحة ، التي أمامي . حيث ساعدني في أسما اسمه

  فكتبت حداش ، بوكدور ، ومشكور ، فمعذرة مرة أخرى . 

 

 : ) مستشار ( السيد ادريس قشال

. فاألخوة قالوا ما فيه الكفاية ، سأضيف كلمة بخصوص كرا على كل حالش

موضوع الصحة التي أثارها بعض اإلخوة ، وفي انتظار دعوة السيد 

أنا أتفق مع ما أشار إليه موالي ، المندوب لتقديم عرض في الموضوع 

العباس ، في موضوع اإلعانات التي ليست بحل . حيث سبق أن منحنا مبلغ 

مليون وشراء كراسي وأمور أخرى ، لم يظهر لها أثر . والسبب هو  30

 عدم متابعة األعمال التي نقوم بها . 

قترح مع م أنا . فلهذاالدعم والمساعدة بينت عدم جدواهاوعلى أي حال ، ف

. من خالل بناء مستشفى إسماعيلاستغالل األرض الكائنة بمستشفى موالي 

متكامل . تحديدا ، وفي ظل التقطيع الجهوي الجديد ، الذي أصبحنا بموجبه 

تابعين لفاس . وبالتالي ال يمكن التوفر على مستشفى جامعي الذي تتوفر 

باستغالل البقعة  كلم لذلك كله أنصح 45عليه فاس التي ال تبعد عنا إال ب 

وخاصة كل العيون التي تتجه صوبها  إسماعيلاألرضية بمستشفى موالي 

 من طرف لوبي العقار وبناء مستشفى مثل ذلك المتواجد بخنيفرة . 

 الجميع.وتحديدا كرة القدم الذي يتحدث عنها  الرياضي،بالنسبة للدعم 

في خزينتها ، وأخص بالذكر الكوديم ، الذي ضخت الجماعة أمواال طائلة 

 إغفاللكن ال أثر يظهر لهذا الدعم الذي كان مقرونا بالتزامات دون 

، المتعلق بالمستخدمين والمدربين قاإلشكال االجتماعي المطروح بهذا الفري

نحر أضحية العيد . علما أن المجلس منح أداء نسيكة لم يستطيعوا  ن، الذي



لكن لألسف ال  الفئة،هذه مليون للفريق مقرونا بشرط تأدية متأخرات  100

نتوفر على أي مخرج قانوني للتعامل مع المكتب المسير بخصوص الدعم 

  مستقبال.المقدم . لذا أقترح ضرورة وجود ضمانات في أي دعم يقدم 

على عهد  –إلى هذا المشكلبالنسبة لخلق المناطق الخضراء سبق أن أشرنا 

للمناطق الخضراء، بانتشار واسع عرفت المرحلة  هذه –حسن أوريد 

وهو خطأ  الخضراء.بعد خلق المناطق  وطرحنا إشكالية الصيانة والسقي 

كبير ال نريد تكراره . تحديدا أن الجماعة ال تتوفر على الوسائل الكفيلة بأن 

  المستوى.تكون صيانة في 

خلق منطقة  قبلفي مشكل الصيانة لذا فانا أدعو وقف النزيف والتفكير 

، 2016عات المرصودة للماء والكهرباء للسنة المالية للتوق خضراء، بالنسبة

فهي كبيرة السيد الرئيس، لذلك شرعنا على عهد تدبيرنا للمجلس على قطع 

الماء على مجموعة من السقايات، ودخلنا في شراكات لتزويد الدور 

عدها مة على الربح والخسارة ولكن كان ببالعدادات، وهذه الفكرة لم تكن قائ

 عي كذلك.اجتما

تعلق بالسقايات ذات البعد التراثي، فأنا معكم في إعادة صيانتها يما أما 

وضخ الماء فيها، دون أن أغفل ضرورة االستمرار في فكرة تزويد المرافق 

والمساكن التابعة للجماعة بالعدادات ليتحمل كل مسؤوليته في االستهالك، 

م بالملعب الشرفي، ألف دره 20ألف درهم أو  10حيث كانت البداية ب 

مليون  15الذي وضعت به مضخة للماء أعفت الجماعة من مبلغ قدر ب 

 درهم سنويا كانت تؤديه الجماعة.

بالنسبة للدعم المرصود إلصالح المالعب فقد بقي مستقرا، حيث كنت أود 

المبلغ المرصود لها وذلك إلصالح مالعبنا، وعلى رأسها الملعب  منالرفع 

د من التراث الذي تتوفر عليه المدينة تحديدا وأن الملعب البلدي، الذي يع

الضغط على الملعب البلدي، وأقصد ملعب موالي  خففاآلخر الذي ي

، أصبح تابعا إلدارة المعرض الدولي للفالحة حيث تستغله في إسماعيل

مكانها ولكن كل ما يمكن  ت فيالمعروضات، وال يمكن أن أقول أمورا ليس

 ملعبا، وال نريد أن نفقد الملعب البلدي وشكرا السيد الرئيس.دنا فققوله أننا 

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو

 فليتفضل. ألمعروفيوالكلمة للسيد خالد  المستشار،شكرا السيد 

 

 : ) مستشار ( نقطة نظام السيد خالد المعروفي

الذي ذكر أن  شكرا السيد الرئيس، تدخلي جاء للرد على أحد المستشارين

مستشارا له عالقة بالسوق األسبوعي، فإن كان يقصدني فأنا في المجلس 

عالقة تربطني بهذا السوق وال بأي مرفق آخر بمكناس، ربما ال أؤكد له أن 

 قد يكون خاطئا في هذا الباب، لذا أرجو منكم السيد الرئيس تبيين األمر.

 

 : ) مستشار ( نقطة نظام السيد إدريس قشال

را السيد الرئيس، كل ما أود أن أقوله هو أنه إذا تحدث مستشار ال ينبغي شك

لمستشار آخر بالرد عليه، إضافة إلى استحضار حسن النية في الحديث 

 واإلنصات.



على مستشار دون أن يذكر أي اسم فربما ذلك يعني أن  مستشارأما أن يرد 

 الكالم ينطبق عليه.

 

 ئيس المجلس (: ) ر السيد د. عبد هللا بووانو

 شكرا الرسالة وصلت وليتفضل السيد الحسني.

 

 : ) مستشار ( السيد جواد الحسني

شكرا السيد الرئيس، تدخلي جاء للتذكير بتوصية وردت بلجنة المالية ولم 

يتم اإلشارة إليها هنا، لن أتحدث عن المآثر التاريخية ألن ذلك موضوع 

سقوط، حيث لم يخصص لها آخر، وسأتطرق إلى موضوع الدور اآليلة لل

أي دعم في إطار هذه الميزانية، وهو موضوع كبير يتطلب يوما دراسيا، 

 حيث سيأتي يوم نجذ المدينة القديمة أضحت ساحة.

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو

 شكرا، لو سمحتم سأتطرق للتدخالت بردود سريعة ألن الوقت يداهمنا.

اإلشارة إليها،  تالوطني للمسرح، فالرسالة التي سبقأبدأ بملف المهرجان 

، تحمل توقيع الكاتب العام 2015يونيو  24وردت على الجماعة في 

للوزارة السيد محمد لطفي المريني، الموضوع : في شأن المهرجان 

 . ال يتواجد معنا موالي العباس ومع ذلك سأتلوها.الوطني للمسرح

 وبعد،

تي راكمها المهرجان الوطني للمسرح، وتجاوبا وفي إطار االستمرارية ال

والمسرح  –عامة  –مع عدة اقتراحات وانتظارات الفاعلين في الحقل الفني 

 تحديدا.

ارتأت وزارة الثقافة أن تجعل من هذا المهرجان تظاهرة متنقلة عبر مدن 

 أي بداية من سنة ،17المملكة، دورة في كل مدينة وذلك اعتبارا من الدورة 

2015 . 

كما تعتزم تحويل موعده إلى أوائل أكتوبر من كل سنة، وإننا إذ نشكر 

تعاونكم وشراكتكم في تنظيم هذا المهرجان، منذ الدورة األولى فإننا نتوسم 

حسن تقديركم وجميل تفهمكم لهذا التوجه الجديد، والذي يستجيب لتكريس 

ن مختلف مدن الفرق المسرحية م حيالهاالمهرجان كمسابقة وطنية، تتبارى 

 المملكة.

كما نتمنى أن تظل أواصر التعاون والتكافل ممدودة بيننا إلنجاز مشاريع 

 ومبادرات ثقافية أخرى.

 من تسليم السلط وجهت كتابا للسيد وزير الثقافة، حول أيام  أنا وبعد أربعة

المهرجان الوطني للمسرح، وذكرت فيه باالتفاقية المبرمة مع الجماعة 

سماعيلية، التي كانت صاحبة المبادرة، وذكرته بمختلف الحضرية لإل

المراحل التي مر منها هذا المهرجان وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، 

النظير لهذا المهرجان الذي أصبح  نقطعمحيث تميزت هذه الفترات بنجاح 

محطة بارزة على الصعيد الوطني، كما أصبح تقليدا سنويا يتابعه ويحضره 

ن من صناع الفرجة، وأكدنا من خالل المراسلة على أن مختلف الفناني

المجلس الزال يلتزم باالتفاقية التي تربطه مع الوزارة ويتشبث بتنظيم هذا 



المهرجان الذي طالما احتضنته هذه المدينة، كما أكدنا كذلك على أننا رهن 

 نة.إشارة الوزارة للتعاون والشراكة في كل المشاريع المستقبلية لهاته المدي

هذا فيما يتعلق بالمراسلة الواردة على الجماعة، وأيضا المراسلة التي 

 وجهناها للوزارة.

فيما يتعلق بالمعهد الموسيقي، الفصل الذي ذكره السيد العباس الومغاري 

فردا بعدما روجعت طريقة  23يتعلق بقرار الزيادة الذي سيستفيد منه 

 احتساب صرف األموال الخاصة بهم.

لق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقائمة المشاريع التي يتم فيما يتع

، ففي 2014رصد المبالغ المالية المطلوبة من الجماعة الحضرية، ففي سنة 

هناك إحداث المسرح الجهوي بمدينة مكناس المبلغ المرصود  2015سنة 

 يين درهممال 5مليون درهم، وهذا المشروع انطلق وتم تخصيص  15له 

ماليين درهم، ونحن أخذنا  6ثم مشروع تأهيل غابة الشباب، رصدنا له  ،له

 مليون درهم. 2منه 

فيما يتعلق بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء نحن لم نزور ولم 

نضف أي شيء للوثيقة التي زودتنا بها الوكالة، وأرسلناها لكم كما هي 

 م. 35م وليس  37ومجموع المبلغ الموجود بها 

هذا فيما يخص األجوبة عن األسئلة التي طرحت، إذا سمحتم وما دمنا دخلنا 

للمصاريف سيكون تدخلي عام، ففي لجنة المالية تم اقتراح تقليص المبالغ 

المرصودة للنشاط الثقافي والفني وهذا أخذ التوجه العام للنقاش الذي دار 

درهم من هذا  ألف 500اليوم في هذه الجلسة، والمقترح كان يقضي بنقص 

الفصل، بالنسبة لمصاريف التنقل داخل المملكة اقترحت اللجنة تخفيض 

ألف درهم، وبالتالي لم يتم تغيير مبلغه، مصاريف الصيانة  200مبلغ ب 

والمحافظة على البنايات اإلدارية وهذا المجال خاص بميزانية التسيير علما 

منه في التحويل  أنه الجزء الثاني فيه فصل خاص بذلك، ونحن نقصنا

ألف درهم مهم جدا، ولكن بما أن هذا  500والمقترح كان هو إضافة 

 500المجال موجود في الجزء الخاص بالتجهيز آثرنا عدم إضافة مبلغ 

 ألف درهم.

 األستاذفيما يتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة والمطبوعات، وعكس 

خوان في لجنة المالية بوحي الذي يقترح النقص من هذا الفصل بينما اإل

مليون درهم، وأنا أطلب بأن نحافظ  1,800يقترحون الزيادة في الفصل ب 

درهم، ألننا اليوم نتحدث عن ظروف  1,500على نفس المبلغ المقترح 

اشتغال الموظفين، هناك إشكاالت كثيرة فعدد من الموظفين ال يجدون 

 وسائل العمل من مكاتب، وكراسي وغيرها.

 (. ن طرف أحد المستشارينمقاطعة م) 

 أنا هنا أجيب عن توصيات لجنة المالية.

هذا الفصل ال ينبغي  ليفيما يخص لوازم العتاد التقني والمعلوماتي بالنسبة 

تقليصه بالعكس يجب الزيادة فيه، ألنه يتعلق بوسائل العمل وهذه القاعة 

ة مكناس التي نجتمع فيها حاليا، ينبغي أن نزودها بطاوالت خاصة بمدين

 ووسائل أخرى، وفي نظري هذا هو الفصل الخاص بهذه اللوازم.



هذا األمر نحتاجه ولكن عندنا صفقة، بالنسبة لشراء لوازم العتاد الصغير، 

من هدا  فمثال صيانة المناطق الخضراء كنا نشتري لها األدوات الصغيرة

 ، واآلن لن نحتاج لشرائها.الفصل

الشوارع، أنا متفق مع هذا األمر ولكن قضية شراء شارات خاصة بأسماء 

بعد إنجاز دراسة حول األمر، وبعد ذلك سيتبين لنا الكميات الخاصة بهذه 

الشارات، ولذلك نحن حافظنا على نفس المبلغ المرصود سابقا، علما أنها 

على نفس المبلغ  يبقنتحتاج لمبالغ ضخمة من الدراهم، ولذلك أقترح أن 

 صت بالزيادة في هذا الفصل.رغم أن لجنة المالية أو

فيما يتعلق بما تفضل به السادة واإلخوان، فمسألة االشتراك في الجرائد ال 

عالقة له بما يشتريه الرئيس أو األقسام، ألن وزارة االتصال هي من 

يشرف على هذه العملية، ألن من خاللها يتم إصدار النشرات الخاصة 

 بالصفقات العمومية.

لمستمر، أنا أكدت عليه ولم ترد مقترحات بخصوصه وإذا بالنسبة للتكوين ا

ألف  600أردتم الزيادة فيه فال مانع، وبالنسبة لي المبلغ المرصود وهو 

درهم كافي لالنطالقة، واالتفاقيات والشراكات ستنطلق فعليا في القريب 

 .دورةالعاجل وسنخبركم بذلك في أقرب 

انة المآثر التاريخية المبلغ فيما يتعلق بتدخل السيد بوكدور بخصوص صي

علما اختصاصنا، السيد العباس االختصاص ليس  قالطبعا هزيل، وكما 

وقبلته وزارة الداخلية،  2004كسطر بالميزانية سنة أننا كجماعة أحدثناه 

ونحن نضع فيه مبالغ محترمة، علما أنه يحتاج إلى الماليير، فاألسوار 

ال تحتاج فقط لمليون درهم، بل هي كلم وهي  40التاريخية تبلغ مساحتها 

 محتاجة للماليير والجماعة تساهم قدر المستطاع في هذا المجال.

لتدارس  به  بالنسبة لصيانة منتزه الرياض، وهذا الفضاء يحتاج لقاء خاصا

مختلف جوانبه، ونحن نتلقى بعض الطلبات ولن نبث فيها وأقترح أن نلجأ 

اء االهتمام، وبعد االطالع على إلى مسطرة طلب العروض عن طريق إبد

 ما ستفرزه العملية آنذاك يمكن اتخاذ القرار المناسب.

بالنسبة لتأمين السادة األعضاء ستتم مراجعته، وفيما يتعلق بدعم الرياضات 

سنتوصل بالتقرير المالي واألدبي األخير للنادي المكناسي، وبالنسبة لتشغيل 

ء مكناس، وهذه مالحظة مهمة العرضيين طبعا ستعطى األسبقية ألبنا

 وسنأخذ بها.

بالنسبة للنقل الحضري ستكون لنا فرصة دراسته بعمق للوقوف عند 

، وأيضا مع الجماعة ومع المرتفقين الشركة إشكاالته، وطريقة تعامل

سنتدارس وضعية األسطول الحالي الذي ال يشرف مدينة مكناس ) حافالت 

ه األمور مع المكلف بالتدبير المفوض مهترئة تؤثر على البيئة ( وأثرنا هذ

ومستقبال سنطلب منه الحضور إللقاء عرض إمام السادة لهذا القطاع 

 المستشارين.

أيضا هناك مجموعة من اإلخوان طالبوا بعرض حول القطاع الصحي 

بالمدينة وهذا األمر سجلته، وبالنسبة لرفع الدعم المخصص لجمعية 

س هناك أي إشكال إذا أردتم ذلك نزيد فيه األعمال االجتماعية للموظفين لي

 اآلن، أو من خالل تحويل اعتمادات.



أيضا رفع الدعم المخصص للجمعيات اإلنسانية واالجتماعية، أيضا ليس 

، بالنسبة الرتفاع نسبة ميزانية التسيير مقارنة مع ميزانية هناك إشكال

أن كتلة  التجهيز كما جاء ذلك في تدخل السيد جواد حسني، لحسن الحظ

األجور انخفضت بعد خروج عدد كبير من الموظفين للتقاعد، واآلن فهي 

نسبة ضعيفة مقارنة مع جماعات أخرى، علما أن الجماعة كانت تخصص 

، أما اآلن فالنسبة وصلت 2003/2004من ميزانيتها سنة  %50أكثر من 

 وهذا مؤشر مهم، وكما قال موالي العباس أصبحت ميزانيتنا سليمة 33%

مختلف بنسبيا بالنسبة للدور اآليلة للسقوط سنمدكم بالوثائق الخاصة بها و

 االتفاقيات المتعلقة بها، وإذا أردتم سيكون عرض خاص بها.

بالنسبة لما قاله موالي العباس حول ميزانية التجهيز أنا أكدت ما قاله، وما 

لطريقة أن نعمل بنفس ا أردناقلته أنا حول التبويب يبقى اجتهاد، وإذا 

 تسبيقات.السابقة البد أن ندخل ال

وإذا فعلنا ذلك علينا أن نربطها بالتوقعات، فالمجلس السابق كان يعمل وفق 

، بالنسبة للتساؤل الذي 2015، وليس خالل سنة 2011تصور بدأه منذ سنة 

قال بأن مكناس لم يستفد نقول لكم نعم، المدينة لم تستفد واألرقام تدل على 

مليار درهم وآخرها مدينة الحسيمة  5ا كانت مدن استفادت من ما أقول، إذ

  مليار درهم. 6التي استفادت من 

ولهذا فمدينة مكناس لم تأخذ حقها ، وهذا دورنا جميعا ، صحيح أنني من 

موقعي كرئيس وكنائب برلماني وكرئيس فريق برلماني معني أكثر منكم ، 

مل جميعا من أجل استفادة ومع ذلك أكرر على أننا جميعا معنيون وسنع

 المدينة كما استفادت مدن أخرى . 

بالنسبة لصيانة المناطق الخضراء هذه من ضمن أولوياتنا وهذا مضمن في 

المطويات  التي كنا نوزعها أثناء الحملة االنتخابية، وبالمناسبة فبرنامجنا 

 إجراء سنعمل على تطبيقها إن شاء هللا .  257االنتخابي يتضمن 

سبة لقطاع النظافة ، نعم إن الجماعة أصبحت تتوفر على مطرح مراقب بالن

وفي المستوى ، وبه وحدة للمعالجة والفرز وهي في بداية اشتغالها  ونتمنى 

 أن يستمر وفق تصورنا . 

بالنسبة للدعم واالتفاقيات. فهذا موضوع سنشتغل عليه مباشرة بعد 

المستقلة لتوزيع مع الوكالة المصادقة على الميزانية. فيما يخص العالقة 

فنحن لدينا معهم اتفاقيات ونحن نحترمها ، لم ندخل معهم  الماء والكهرباء،

بعد في أية مناقشة . بالنسبة لفائض المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد 

فلدينا دراسة قمنا بها  تكلمت عنه . بالنسبة لقدرة الجماعة على االستدانة

ون على دراسة تضم مخرجات هي نوع من مقبل. ونحن 2006سنة 

التشخيص لوضعية الجماعة، وسوف تهم أيضا موضوع االدخار. آنذاك 

 280و 250عن مبالغ ما بين  اآلنسنعطي األرقام الحقيقية. هناك كالم 

مليون درهم كقدرة الجماعة  400مليون درهم . وهناك من يقول أزيد من 

ن في هذا الموضوع سوف نتكلم عن ال أريد الدخول اآل أناعلى االقتراض. 

مفصلة ودقيقة .  بأرقاملجماعة . آنذاك سوف نأتي ااألمر حين نعد برنامج 

في موضوع صيانة المقابر، هناك ثالث صفقات لم يتم إقامتها فقررنا أن 

لعمل فمرحبا ومن لم يأت سوف أراد اهذه الصفقات يجب إخراجها. من 

نا العقدة التي تربطنا معها وهناك نلغي معه العقدة. فهناك شخص ألغي



فالرقم  اإلدارية،البنايات  مسألة اكتراءشخص آخر سوف يبدأ العمل. 

جدا. انا طلبت من اإلخوان في القسم الموجود في الميزانية هو ضعيف 

التقني الدراسات التي يتوفرون عليها . فهناك تصور أول يهم بناية القصر 

التي ال تتوفر عليها أية  مدينة أخرى ، يجب البلدي لحمرية ، فهذه المعلمة 

بدأ اإلصالحات به فيجب أن نحول العمل إلى ت. وحين س اإتمام العمل به

، حين بأنه هذا المقرمقر آخر. متى ال نعرف، نحن فقط أعطينا إشارة 

يندخل في عملية االصالح والصيانة والبناء وزيادة طابق، وكل هذا ال 

نذاك يمكن توفير مقرات أخرى للعمل. بالنسبة إلى يحتاج إلى ميزانية . وآ

تبقت من سنوات  ا ه( صحيح أن vignetteتسليم السلط وعالقته بالشيات )

 2016، فقمنا باستعمالها. ألننا سوف نشتريها، فبرسم  2015و 2014

 ألف درهم .  500هناك مبلغ مليون و

إذا كنتم تريدون ماليين درهم غير كافية.  ةبالنسبة للدعم الرياضي أربع

الزيادة فليس هناك مشكل . لدينا سبع ماليين درهم ، إذا كنتم تودون إضافة 

على الجامعة .   فأنا متفق . هناك إمكانية اإلضافة أيضا في مبلغ االنفتاح 

 حفر،بالنسبة للتصريحات التي تقول يجب العمل من أجل مدينة بدون 

ا يتعلق بالشق الثقافي. فهذه وذلك فيمومدينة مجهزة بالمناطق الخضراء 

سبة تحديات رفعناها وسنحاول تحقيقها خالل الست سنوات المقبلة. فالمحا

. وستوضح هذه األمور في برنامج وليس اآلن 2021سوف تكون سنة 

تمنى مكناس . عن ميزانية مكناس غير كافية إلنجاز كل ما تعهدنا به . ن

ركم أن هذا برنامج ست رف سنة، ولكن أذكالقضاء على المشاكل في ظ

 سنوات. 

فيما يخص وسائل العمل األخ رشيد الغاشي طرح مشكل األكل . ال مشكل 

و توفير وجبة خفيفة مقترحات األول ه ةلدينا في هذا األمر. كانت لدينا ثالث

استراحتي شاي يستفيد منها المواطنون أيضا .  أو، الثاني هو استراحة 

  ألمر.اولكن لم يتم االتفاق واجلنا 

فنحن أوال خفضنا منها ألن االتفاقيات التي  المحامين،فيما يخص أتعاب 

وسوف تكون  مراجعة.تربطنا بالمحامي وبالمفوض القضائي تحتاج على 

األتعاب تصرف في عدة إن  مراجعة.من األشياء التي تحتاج إلى  األتعاب

ي تهم التمساءل أخرى وليس فقط في المساطر اإلدارية. فهذه األتعاب 

المحامي والمفوض القضائي ستتم مراجعتها بما يليق. معنا أعضاء في 

المجلس ثالث محامين وهم يعرفون ان كل قضية يجب تأدية عدة مصاريف 

 قبل رفع الدعوى وبعدها الحكم  . 

فيما يخص الدفوعات للجامعات ، فأرجو من اإلخوان أن يسجلوا بأن تبويب 

. فهذا عنوان يأتي في التبويب بهذا الشكل. الميزانية يتم على هذا الشكل 

على المستوى الوطني وهي مسألة قانونية. رغم أن مكناس تتوفر على 

جامعة واحدة وهذا الباب يعنيها دون سواها ولكن تبويب الميزانية يتم بهذا  

 الشكل .  

نتفق على هذا السيد الدكتور قشال اقترح عرضا يهم ميدان الصحة بالمدينة 

ك األمر بالنسبة لالستثمار بمستشفى موالي إسماعيل ، وقد عرضت ، كذل

 عليكم رأينا في هذا الشأن . 



بالنسبة للدعم الرياضي ووضعية النادي المكناسي سوف نتناقش لنرى ماذا 

يمكن عمله . قضية المناطق الخضراء، وإيقاف النزيف، فنحن مطروح 

المناطق الخضراء بالمدينة . أمامنا اآلن التعامل مع الشركة وكيفية تطوير 

بالنسبة للسقايات العمومية، والربط بالماء الصالح للشرب . فبالنسبة للسكان 

. في إطار االستفادة من السقايات العمومية من غير المقبول أن تستمر

سقاية وتم  57أو  56الترشيد يجب مراجعة هذا األمر. فقد تم إغالق 

ء في إطار المبادرة الوطنية. إال أنه تعويض ذلك بالربط بشبكة الماء جا

قررنا فتح بعض السقايات ليس من أجل الساكنة ولكن الرتباطها أوال 

بحركة المرور ، وثانيا لبعدها التاريخي . كخالصة هناك ثالث مقترحات 

المصاريف ما يتعلق ب. فيبابا سوف نعرضها للتصويت قبل طرحها بابا

غير كافية  ماليين درهم ةوا أن أربعلدعم الرياضي اإلخوان رأالمخصصة ل

مليون درهم ، كثيرة إذن ، نضيف مليون درهم ليصبح  2. أقترح إضافة 

ماليين درهم . الموافقون على هذا المبلغ . إذن  5مبلغ الدعم الرياضي هو 

 تم االتفاق . 

فيما يخص االنفتاح على الجامعة ، نترك األمر إلى الميزانية المقبلة . هذا 

هناك . إذن نمر إلى التصويت على المداخيل . كما جاءت في  كل ما

مشروع الميزانية والمصادقة في مجال اإلدارة العامة ، في مجال الشؤون 

اإلدارية ، في مجال الشؤون التقنية ، في مجال الشؤون االقتصادية ، 

لموافقون على مليون درهم . ا 436كمداخيل وكمجال للدعم بما مجموعه 

وبذلك صادق  14. المعارضون ال احد. الممتنعون 39اخيل هذه المد

 .  14وامتناع  0، معارضة  39المجلس على المداخيل بموافقة 

نمر إلى المصاريف . الباب األول المتعلق باإلدارة العامة الموافقون نفس 

إذن وافق المجلس على  14المعارضون ال احد. الممتنعون  39العدد أي 

  هذا الباب. 

المعارضون ال  39ب الثاني المتعلق بالشؤون االجتماعية: الموافقون البا

عن إعانة الفرق ، هذا مع التعديل الذي أدخلناه  14احد. الممتنعون 

 الرياضية والذي هو إضافة مليون درهم . 

المعارضون  39الباب المتعلق بمجال الشؤون التقنية. نفس العدد الموافقون 

 تمت الموافقة . ،  14ال احد. الممتنعون 

المعارضون ال احد.  39الباب المتعلق بمجال الدعم نفس العدد الموافقون 

 ، تمت الموافقة .  14الممتنعون 

 أعرض اآلن الميزانية بجزئيها الخاصة بالمداخيل والمصاريف للتصويت، 

 . ممتنعا  14موافق ، ال أحد يعارض و 39

. الميزانيات الملحقة  بذلك صادق المجلس على المداخيل والمصاريف

: الميزانية الملحقة بحديقة الحبول ،  عليهاكمصاريف كنا قد صوتنا 

الميزانية الملحقة لمعمل تكرير النفايات ، دفعات لفائدة الجمعيات المهتمة 

، دفعات للجمعية الوطنية للجماعات   RAMEDباألشخاص المعاقين و

التي تسديها ر الخدمات نظي، دفعات لفائدة الشركات الخاصة المحلية 

يدخل في ميدان الدعم والمساعدة وتقييم البرامج  هللجماعات المحلية. هذا كل

م ، هناك دفعات الدعم للجامعات وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ث

. دفعات كمداخيل في الجزء الثاني : أصبحت الجزء الثاني المتعلق بالتجهيز



ينا مقترح دالفائض في مجال التجهيز فل اأم.  938و358مليون درهم و 36

 .. سنرفع الجلسة لمدة خمس دقائق من أجل توزيع هذه التعديالت

 

 : ) رئيس المجلس ( عبد هللا بووانود. السيد 

أريد تصحيح بعض  التقديري،لقد وزعنا عليكم مشروع برمجة الفائض 

 سابقا. فهناك بعض االختالف في الوثائق التي وزعناها عليكم األمور،

فااللتزامات المالية للجماعة اتجاه شركائها في المبادرة الوطنية للتنمية 

، موالي عباس أثار الموضوع الخاص  2016البشرية برسم السنة المالية 

 بالمبادرة وبااللتزامات   فهناك التعديالت التالية : 

 13فيما يخص مسرح جهوي بمدينة مكناس فقد التزمت الجماعة بمبلغ 

-2016- 2015يون درهم لكن هذا االلتزام يخص ثالث سنوات وهي مل

التعديالت األخرى سبق  األول.مليون درهم . هذا التعديل  5كل سنة  2017

ا أخذنا مليون درهم وأضفناه إلى دعم الجمعيات . فيما مكم بها . وكتوأن أبلغ

مفتوحا  يخص ميزانية التجهيز فقد صوتنا عليها . اإلخوان اقترحوا ان يبقى

. فهنا أيضا يبقى مفتوحا كما كان األمر  2015كما كان األمر خالل ميزانية 

. فهنا أيضا يبقى مفتوحا . ألنه من بين المصادر هنا  2015خالل ميزانية 

القروض ، الفائض وبيع األراضي في حالة ما إذا حدث وبعنا األراضي ، 

األبواب ميزانية التجهيز بالنسبة لسوف نتقدم أمامكم بميزانية تعديلية . ف

.  األساسيةاألبواب هي تتكون من القروض ، بيع األراضي والفائض . هذه 

أن  أتمنىأتي أمام هذا المجلس بميزانية تعديلية . نإذا طرأ أي تعديل سوف 

. والباب بابايكون التواصل تاما بيننا . لقد صوتنا على المصاريف بابا 

 األراضي،دينا أي مشروع لبيع يب نحن ليس للفائض.األخير المخصص 

ألنه هناك عقارات  المستقبل.ولكن من الممكن أن يحدث هذا األمر في 

. اآلن لدينا الفائض التقديري كمداخيل . فيما يخص القروض مهمة جدا

مليون درهم . فليس هناك أي إجراء يخصها . وحين يكون  150والتي تبلغ 

كون الصورة واضحة أتمنى أن ت .بذلكهناك جديد في األمر سوف نخبركم 

فانا قلت أن المداخيل المتوفرة اآلن هي الفائض ، فقط ، لم نقرر بيع  اآلن.

األراضي ، وال أي شيء آخر ، إذا أردتم فتح الحساب بدرهم ، فال ما نع 

ما نبيعه اآلن . وليس لدينا أي تصور اآلن . نفتح ولو لم يكن لدينا لدي ، 

. إذن ميزانية التجهيز  اإلدارةيقترحه اإلخوان في حسابا إذن بدرهم كما 

، لدينا هناك ثالث مداخيل أساسية وهو الفائض التقديري ، االقتراض 

 الثاني.. وهي أمامكم في الجزء األول والجزء  ابتسديدهاقتراضات ونقوم 

 درهم.يمكن فتح حساب بألف  المبنية،ولدينا بيع العقارات المبنية وغير 

 فريد ماذا تريد قوله . تفضل السيد 

 

 : ) مستشار( السيد فريد بوحي

فال أعرف اآلن ماذا نناقش قلتم ليس لدينا  الميزانية،اآلن صوتنا على 

لقد اقترحنا منذ البداية فتح الحساب  التبويب.هل تنتظر حتى يأتي  تبويبا،

   الحساب.ورفضتم ثم تقولون اآلن نفتح 

 

 ئيس المجلس (: ) ر عبد هللا بووانود. السيد 



إن هذا الجزء الخاص بالتجهيز لسنة  جيدا.السيد فريد أريدك أن تنصت 

ونحن اآلن ليس لدينا  التفاصيل،وال داعي للدخول إلى  موجود.هو  2015

 : المقترح هو كاآلتيوإذا سمحتم ف لمبنية.المبنية وغير  لبيع العقاراتتصور 

: الفائض التقديري من  في ميزانية التجهيز نقترح عليكم في المداخيل

مليون درهم . فحين صوتنا في مجال  36.651.138ميزانية التسيير وقدره 

 وإذا رأىمليون درهم .  4الدعم االجتماعي قلنا بأن الدعم الرياضي يبلغ 

الميزانية  أصبحتإذن  درهم.أضفنا مليون  المبلغ طفيفبعض اإلخوان بأن 

ا كمداخيل هذا كل شيء . يمكن أن مليون درهم  . فإذ 36.651.138 تبلغ  

 بألفوسنفتح لها حسابا  فيها شيئانضيف إليها بيع األراضي التي لم تقرر 

درهم والقروض هي موجودة أمامكم . إذن من يتفق على فتح باب في 

الميزانية خاص ببيع األراضي المبنية وغير المبنية بألف درهم من يتفق . 

 إذن تم االتفاق . 

السيد المستشار عباس الومغاري، سوف نعمل على فتح فصل  تبعا القتراح

 خاص ببيع العقارات المبنية وغير المبنية دون التصويت عليه.

 اآلن نمر لمناقشة ميزانية التجهيز.

 

 ) مستشار ( السيد عباس الومغاري :

ألني لم أكن حاضرا أثناء التصويت  أرجو تذكيري بما تم التصويت عليه

 السابق. 

 

 ) رئيس المجلس ( د. عبد هللا بووانو : السيد

ما مجموعه بلقد تم التصويت على الجزء األول الخاص بالمداخيل 

، وتم التصويت كذلك على الجزء الثاني الخاص 436.468.900,00

بالمصاريف كل باب على حدا، ونحن اآلن بصدد مناقشة دفعات الجزء 

 داء صالة العصر.ميزانية التجهيز بعد توقف الجلسة ألالثاني من 

 

 ) مستشار ( السيد عباس الومغاري :

حين يتم التصويت على المداخيل، فإنها تتضمن الموافقة على ميزانية 

التسيير والتجهيز، وكذلك الشأن بالنسبة للموافقة على الجزء الخاص 

بالمصاريف الذي يعني هو اآلخر الموافقة على التسيير والتجهيز، ولهذا 

لطرح ميزانية التجهيز للموافقة عليها بدون أن تتضمن فال معنى اآلن 

التصويت على الفائض التقديري ألن هذا المدخول يعتبر إجباريا ولزوميا 

في ميزانية التجهيز، وهو بمثابة أصل القرض الذي يؤدى في ميزانية 

التسيير، ولهذا أعتبر المسطرة خاطئة ويجب مراجعتها، ألنه إذا تمت 

من طرف المجلس، كما تم عرضها من طرف الرئيس اآلن الموافقة عليها 

سوف تكون خاطئة ) اللهم إني قد بلغت (، والصحيح هو التصويت على 

 الميزانية ككل.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

أننا اآلن بصدد المصادقة على الميزانية في  أود تذكير السيد المستشار

خيل التجهيز ومصاريف التجهيز، بعد أن تم جزئها الثاني الخاص بمدا



التصويت على الجزء األول من الميزانية في شقي المداخيل والمصاريف، 

وأعرض عليكم من جديد التصويت على الجزء الثاني من الميزانية، 

 36.651.138,00وأعرض عليكم كذلك برمجة الفائض الذي يقدر اآلن ب 

حيث تم أخذ مليون درهم  37.651.138,00بعد أن كان يقدر ب : 

خصصناه كدعم للرياضة وبين أيديكم كذلك، مصاريف سداد أصل القرض 

حيث تكون فوائده مبرمجة في  17.846.702,00وهو ضروري وقيمته 

التسيير وسداد األصل يبرمج في التجهيز، وكذلك شراء األراضي نقترح 

 .11.960.842,00عليكم مبلغ 

، وهذا المبلغ هو عبارة عن تسديد 2.969.000,00منتزه الرياض : *  

 .أحكام لمطالب بعض السكان

 .7.824.300,00ورثة الكراميين :  * 

 وهي عبارة عن قطع أرضية لم تسو :  المركز التجاري زين العابدين * 

والمجموع هو ما قدره  1.667,000، وقيمتهاوضعيتها بعد

توزيع الماء كما ذكرت، دفعات للوكالة المستقلة ل 11.960.842,00

والكهرباء : االتفاقية المتعلقة بصيانة اإلنارة خصصنا لها هذه السنة 

 200.000,00، دفعات لفائدة المجلس العلمي لمكناس 1.500.000,00

لقصر البلدي بحمرية حسب االتفاقية، ونقترح عليكم إصالح وصيانة ا

صيانة وستتم عملية ال 5.145.594,00لجماعة مكناس، واقترحنا له مبلغ 

بعد التوصل بالدراسة الخاصة بهذا اإلصالح وقد حصلنا على تصميم 

كما كان مقررا له سابقا، والذي سيضم إضافة الطابق الثالث مع  الجماعة

المرافق اإلدارية للجماعة والمبلغ الذي اقترح لهذا  ةتغيير الواجهة وصيان

االعتماد  الفصل بهذا الغرض، هو غير كافي ولكن كان البد من فتح هذا

 إلى حين إنجاز الدراسة.

 

 ) مستشار ( السيد عباس الومغاري :

تربطنا مع  أود تذكيركم السيد الرئيس، أنه حاليا ليس هناك أية اتفاقية

ألنها انتهت  قلة لتوزيع الماء والكهرباء في المجلس السابقستالوكالة الم

الخاص، وكنا وكنا نرفض أية اتفاقية أخرى تطرحها الوكالة من منظورها 

بشأنه شأن الماء  اكون قطاع صيانة اإلنارة مندمجينقترح عليها أن 

والكهرباء، وأن تخصص لهذه العملية خلق مصلحة خاصة داخل الوكالة 

لمصلحة، لكن تم رفض هذا االقتراح من طرف وزارة هذه ا اتحاجي ةلتلبي

تمويل  الداخلية، ألن خلق هذه المصلحة تتطلب مصاريف إضافية ويلزمها

بطرق قوية، ولكن وبعد تشديدنا على هذا المشروع كان هناك اقتراح وهو 

سنوات وظلت االتفاقية شكلية، في  3المرور إلى مرحلة انتقالية مدتها 

انتظار تهيئ اتفاقية وتفويت هذا القطاع، ولهذا أقترح اآلن في بداية هذا 

طالب المجلس، المجلس تقنين هذه العملية وخلق اتفاقية قوية تتضمن م

خاصة وأن هذا األخير يعطي مبالغ هامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء 

 والكهرباء مقابل هذه الخدمات.

جمعية قطب الزيتون " التي تقوم بعمل جبار من جهة أخرى أقترح دعم " 

داخل مدينة مكناس، وهي اآلن مقبلة على تغيير مجلسها اإلداري، وهذه 

اإلقليمي، ولهذا ما دامت هذه  جلسو رئيس المالسنة سيكون رئيسها ه



دعم على شكل بدولي، أقترح مدها المستوى الالجمعية مفخرة للمدينة على 

دفعات كما هو شأن المجلس العلمي لمكناس، ولهذا ال يجب إهمال هذا 

 االقتراح.

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 من خالل ميزانية زانية التسيير وليسهذا االقتراح يمكن تطبيقه خالل مي

مصاريف التجهيز، خاصة وأنه لدينا إشكاالت ما بين المجلس والخزينة 

العامة، ولتفادي أي خالف سوف نقترح استخراجه من مصاريف التسيير، 

برمجة الفائض التقديري للسنة  الميزانية بقسميها مع واآلن أعرض عليكم

إضافة التعديالت التي طرأت عليه  كما وزع عليكم، مع 2016المالية 

 خالل هذه الجلسة.

 

 * المقرر المتخذ من طرف المجلس* 
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 وزارة الداخلية           

 جهة فاس مكناس     

  03مقرر رقــــــــــــــــم:      مكناس                                      عمالة  

         2015أكتوبر دورة                       جماعة مكناس                          

 جلسة ثالثة                                                      كتابة المجلس      

                      2015 /10/ 28: بتاريخ                                                             
 :النقطة الثالثة 

وبرمجة  2016الدراسة والموافقة على مشروع ميزانية السنة المالية   -          

 الفائض التقديري لها.
 

، في 2015ة لشهر اكتوبرالمجتمع في إطار الدورة العادي ،إن مجلس جماعة مكناس

 . 2015اكتوبر  28يوم  األربعاء  ،جلسته الثالثة  المنعقدة

 المتعلق بالجماعات. 113-14تنظيمي رقم وطبقا لمقتضيات القانون ال -

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع ميزانية السنة المالية 

 .  والفائض التقديري لها 2016

 : وء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يليوبعد اللج

 الجزء األول من الميزانية : 

 : المداخيل

 :  المداخيل 10لباب ا

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -مو يوسف عكا -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -اوي إسماعيل المهد -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

لحسن  -جواد مهال  - عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -روفي خالد مع -حميد لعويسي  -خربوش
  
  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن  -عبد النبي عثماني -علي لمراني موالي -فريد بوحي -ادريس قشال  -

عبد هللا  -يد الغاشي رش -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور

  -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور
 

أعضائه الحاضرين على الباب العاشر من المداخيل جماعة مكناس بأغلبية جلس ميوافق 

 كما يلي :  2015لسنة 
المقبولة لسنة المداخيل  األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 دوريةحسب ال
المداخيل  المقبولة لسنة 

2016 

 196.973.000,00 180.355.787,03 197.273.000,00 10مجموع الباب 

 



 :  المداخيل 20الباب 

 53:  عدد األعضاء الحاضريــن  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي  -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –دريسي عبد الصمد اإل -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

 -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي  -محمد الدكس 

 -مهداوي إسماعيل ال -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود 

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح  -عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -د معروفي خال -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن  -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور

  . نادية ادريسي قيطوني  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور
 

أعضائه الحاضرين على الباب العشرين من  بأغلبية جماعة مكناسيوافق مجلس 

 كما يلي :  2016المداخيل لسنة 
المقبولة لسنة المداخيل   األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة لسنة 

2016 

 3.759.200,00 2.837.376,65 3.687.100,00 20مجموع الباب 

 

 : المداخيل 30الباب 

 53عدد األعضاء الحاضريــن :   -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -وسف عكامو ي -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -ل المهداوي إسماعي -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

 

 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:



الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -د مسغاتي أحم -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

 .نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

 
أعضائه الحاضرين على الباب الثالثين من المداخيل  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :  2016لسنة 
المقبولة لسنة المداخيل  األبواب

2015 
صل عليه المعدل المح

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة لسنة 

2016 

 118.010.100,00 92.799.642,86 111.510.100,00 30مجموع الباب 

 

 :  المداخيل 40الباب 

 53عدد األعضاء الحاضريــن :    -

  53:  عدد األصوات المعبر عنها  -

  39:   عدد األعضاء الموافقيــــن -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  - عبد هللا بووانو

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -س العلمي إدري -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

لحسن  -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -شخربو
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -حمد بنعاللم -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

  -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور
  

أعضائه الحاضرين على الباب األربعين من  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :  2016المداخيل لسنة 

 

 
نة المقبولة لسالمداخيل  األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة لسنة 

2016 

 104.725.600,00 76.249.987,61 90.627.300,00 40مجموع الباب 

 

 

 المداخيل 05الباب  -

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -هللا بووانو  عبد

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 



حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

لحسن  - جواد مهال -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن  -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -ساسيوي  الحاج -بوكدور 

  -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور
 

أعضائه الحاضرين على الباب الخمسين من  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع 

 كما يلي :  2016المداخيل لسنة 
قبولة لسنة المالمداخيل  األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل  المقبولة لسنة 

2016 

 13.001.000,00 3.578.092,76 13.001.000,00 50مجموع الباب 

 * المصاريف:

 المصاريف:  10الباب  -

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

  -لحسن خربوش -جواد مهال  -حق بنسالمعبد ال -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي 
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

  -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور
 

أعضائه الحاضرين على الباب العاشر من  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :  2016المصاريف لسنة 
لسنة  لمصادقالمبالغ ا ألبوابا

2015 
 ةالمقترح المصاريف

 2016لسنة 
 مالحظات

  189.936.662,00 180.468.000,00 10مجموع الباب 



 

 : المصاريف 20الباب  -

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

  -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -و عبد هللا بووان:  وهم  السادة

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -محمد الشكدالي 

ادريس صقلي   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

يس إدر -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -عدوي  

رشيد  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -العلمي 

  -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -مجبار 

عبد الحق  -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو 

 -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -شلحسن خربو -جواد مهال  -بنسالم

  .ننوال محس
 

 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن  -عبد النبي عثماني -علي لمراني موالي -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -مد بنعاللمح -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

  -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور
 

أعضائه الحاضرين على الباب العشرين من  ة مكناس بأغلبيةيوافق مجلس جماع

 كما يلي:  2016المصاريف لسنة 
 المصادق عليهاالمبالغ  األبواب

 2015 لسنة
 ةالمقترح المصاريف

 2016لسنة 
 مالحظات

  17.442.000,00 11.862.000,00 20مجموع الباب 

 

 : : المصاريف 30الباب     

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -عكامو يوسف  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -مهداوي إسماعيل ال -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

  -لحسن خربوش -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -معروفي  خالد -حميد لعويسي 
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:



الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -ي أحمد مسغات -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

  .نادية ادريسي قيطوني  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور
 

أعضائه الحاضرين على الباب الثالثين من  جماعة مكناس بأغلبيةيوافق مجلس 

 كما يلي: 2016المصاريف لسنة 
 

 المصادق عليهاالمبالغ  األبواب

 2015لسنة 
 ةحالمقتر صاريفالم

  2016لسنة
 مالحظات

  56.196.100,00 58.630.000,00 30مجموع الباب 

 

 ::  المصاريف 50الباب  -

 53:  عدد األعضاء الحاضريــن  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -د فاللي محم -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

لحسن  -جواد مهال  - عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -

  .نوال محسن -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

 عبد هللا -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

  .نادية ادريسي قيطوني  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور
  

أعضائه الحاضرين على الباب الخمسين من  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي:  2016 المصاريف لسنة
 

لمصادق عليها المبالغ ا األبواب

 2015لسنة 
 ةالمقترح صاريفالم

 2016لسنة 
 مالحظات

  142.535.200,00 138.224.300,00 50مجموع الباب 

 
 
 :  : المصاريف 60الباب  

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 



حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -مشاطي محمد ال -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

  -لحسن خربوش -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي 
 

  00عضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :  عدد األ -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن  -عبد النبي عثماني -علي لمراني موالي -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

  .نادية ادريسي قيطوني  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -عدانالمصطفى س -مشكور
 

أعضائه الحاضرين على الباب الستين من  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي:  2016المصاريف لسنة 
 

 المبالغ المصادق عليها األبواب

 2015لسنة 
 ةالمقترح مصاريفال

 2016لسنة 
 مالحظات

  30.358.938,00 26.914.200,00 60مجموع الباب 

 

 : الميزانيات الملحقة

  الميزانية الملحقة المتعلقة بتسيير األنشطة الثقافية والفنية والرياضية لجماعة

 .2016مكناس لسنة 

 :  *المداخيل

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -ريس إاللة إد -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

لحسن  -مهال جواد  -عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح  - عبد المنعم الشهيبة  -

  .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

نادية ادريسي   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

 .قيطوني 
 



أعضائه الحاضرين على مداخيل الميزانية الملحقة  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

  2016ة والرياضية لجماعة مكناس لسنة المتعلقة بتسيير األنشطة الثقافية والفني

 : كما يلي
المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2015سنة  
المقترحة لسنة  داخيلالم

2016 
 مالحظات

  4.505.000,00 4.005.000,00 المجموع العام 

 

 : المصاريف*

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39قيــــن : عدد األعضاء المواف -

 :  وهم  السادة

 

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس صقلي   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -عدوي  

 -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -العلمي 

التهامي  -إسماعيل دبا   -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار 

لوح محمد لح- عبد المنعم الشهيبة  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -بوخيمة 

خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -

  ننوال محس -جواد حسني  -
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

الحسن   -ي عثمانيعبد النب -علي لمراني موالي -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

نادية ادريسي  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

 قيطوني 

أعضائه الحاضرين على مصاريف الميزانية الملحقة  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

كما  2016األنشطة الثقافية والفنية والرياضية لجماعة مكناس لسنة المتعلقة بتسيير 

 : يلي

 
المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2014سنة  
المقترحة  صاريفالم

 2015لسنة 
 مالحظات

  4.505.000,00 4.005.000,00 المجموع العام 

 

  2016الميزانية الملحقة لمعمل تكرير النفايات لسنة . 

 :  المداخيل*

 53د األعضاء الحاضريــن : عد -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس صقلي   -أمال فريقش -محمد عكي   -حمد الدكس  م –الصمد اإلدريسي 



إدريس  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -عدوي  

 -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -العلمي 

ي التهام -إسماعيل دبا   -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار 

محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -بوخيمة 

خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -

 .ننوال محس -جواد حسني  -
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14:   عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت -

 وهم السادة:

الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

نادية ادريسي   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

  -قيطوني 
 

أعضائه الحاضرين على  مداخيل الميزانية الملحقة  بأغلبية عة مكناسجمايوافق مجلس 

 كما يلي :    2016لمعمل تكرير النفايات لسنة 

 
المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2015سنة  
المقترحة لسنة  داخيلالم

2016 
 مالحظات

  3.571.000,00 3.400.000,00 المجموع العام 

 

 :  المصاريف*

 53حاضريــن : عدد األعضاء ال -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس صقلي   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -عدوي  

 -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -العلمي 

التهامي  -إسماعيل دبا   -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار 

محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -بوخيمة 

خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -

 .ننوال محس -جواد حسني  -
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 السادة:وهم 

الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

نادية ادريسي   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

  -قيطوني 
 

أعضائه الحاضرين على مصاريف الميزانية الملحقة  لبيةبأغ ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :  2016لمعمل تكرير النفايات لسنة 

 مالحظاتالمقترحة  صاريفالمالمبالغ المقبولة برسم  األبواب



 2016لسنة  2015سنة  
  3.571.000,00 3.400.000,00 المجموع العام 

  

 2016لسنة  الميزانية الملحقة لحديقة الحيوانات بالحبول . 

 :  المداخيل*

 53عدد األعضاء الحاضريــن :  -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -معزوزليلى  -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس صقلي   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -عدوي  

 -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -العلمي 

التهامي  -إسماعيل دبا   -كن أفلعبد الرحما -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار 

محمد - عبد المنعم الشهيبة  -  -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -بوخيمة 

خالد  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -لحلوح 

 .ننوال محس -جواد حسني  -معروفي 
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14د األعضاء الممتنعين عن التصويت :  عد -

 وهم السادة:

الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

ريسي نادية اد  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

 قيطوني 

 
أعضائه الحاضرين على  مداخيل الميزانية الملحقة  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :   2016لحديقة الحيوانات بالحبول لسنة 
 

المبالغ المقبولة برسم  األبواب

 2015سنة  
المقترحة لسنة  داخيلالم

2016 
 مالحظات

  3.534.000,00 3.262.000,00 المجموع العام 

 

 : المصاريف *
 

 53:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  53عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

بد ع -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس صقلي   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -عدوي  

 -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -العلمي 

التهامي  -إسماعيل دبا   -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار 



محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -بوخيمة 

خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال  -عبد الحق بنسالم -

 .ننوال محس -جواد حسني  -
 

  00عدد األعضاء الرافضيـــــــــــــــــــــــن :   -

  14الممتنعين عن التصويت :   عدد األعضاء -

 وهم السادة:

الحسن    -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -ادريس قشال  -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحاج ساسيوي  -بوكدور 

نادية ادريسي   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

 ني قيطو

 

أعضائه الحاضرين على مصاريف الميزانية الملحقة  بأغلبية ة مكناسيوافق مجلس جماع

 كما يلي :   2016لحديقة الحيوانات بالحبول لسنة 

 
 

المبالغ المقبولة برسم  رقم الفصل

 2015سنة  
المقترحة  لمصاريفا

 2016لسنة 
 مالحظات

 المجموع العام 

 

3.262.000,00 3.534.000,00  

 

أعضائه الحاضرين على ميزانية الجماعة برسم  بأغلبيةافق مجلس جماعة مكناس يو

 كما يلي :  2016السنة المالية  

 
 التلخيص العام لمدا خيل الجزء األول

 

المداخيل المقبولة لسنة   األبواب

2015 
المعدل المحصل عليه 

 حسب الدورية
المداخيل المقترحة لسنة 

2016 

  10الباب 

 20الباب 

 30باب ال

  40الباب 

 50الباب 

 

197.273.000,00 

3.687.100,00 

111.510.100,00 

90.627.300,00 

13.001.000,00 

180.355.787,03 

2.837.376,65 

92.799.642.86 

76.249.987,61 

3.578.092,76 

196.973.000,00 

3.759.200,00 

118.010.100,00 

104.725.600,00 

13.001.000,00 

 436.468.900,00 355.820.886,91 416.098.500,00 المجموع

 

 

 التلخيص العام لمصاريف الجزء األول

 
المبالغ المصادق عليها  األبواب

 2015لسنة  
المقترحة  صاريفالم

 2016لسنة 
 مالحظات



  10الباب 

 20الباب 

 30الباب 

  40الباب 

 50الباب 

 60الباب 

180.468.000,00 

11.862.000,00 

58.630.000,00 

---------------   

138.224.300,00 

 

26.914.200,00 

 

189.936.662,00 

17.442.000,00 

56.196.100,00 

---------------- 

135.243.000,00 

 

36.651.138,00 

 

  436.468.900,00 416.098.500,00 المجموع

 

             

 

 

       

 الجزء الثاني من الميزانية   
 

 : 2016ة المالية برمجة الفائض التقديري للسن

 

 : العملية على ما يلي تأسفر بعد اللجوء إلى التصويت العلني
 50:   عدد األعضاء الحاضريــن -

  50عدد األصوات المعبر عنها :  -

  38عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس صقلي   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

 -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -عدوي  

مجبار  رشيد -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي 

محمد   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -

عبد الحق  -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  - -عبد العاطي كواح  -بنعزو 

جواد  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال  -بنسالم

 .ننوال محس -حسني 
 

  00ـــــــــــــــــــــــن :  عدد األعضاء الرافضي -

  12عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت :   -

 وهم السادة:

   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  -عباس الومغاري   -

المصطفى  -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور 

  .نادية ادريسي قيطوني  -شأمينة حدا -محمد أبو القاسم  -سعدان

 
يوافق مجلس جماعة مكناس بأغلبية أعضائه الحاضرين على برمجة الفائض وبذلك  

 على الشكل التالي: 2016التقديري للسنة المالية 

 

 
 : مداخيل التجهيز

 



 2015المداخيل المقترحة لسنة  نوع المداخيل  رقم الفصل 

  03القسم  

 00, 1.000 لمبنيةبيع العقارات ا 40.10.10/21

 00, 1.000 بيع  األراضي الغير المبنية 40.10.10/22

 00, 2.000 40مجموع الباب  

 36.651.138,00 فائض مداخيل الجزء األول 50.10.10/11

 36.651.138,00 50مجموع الباب  

 36.653.138,00 03مجموع القسم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصاريف التجهيز :

 
2016المقترحة لسنة  ع المصاريف نو   رقم الفصل 

 10.11.10/11 شراء األراضي  11.960.842,00

  04القسم  

إصالح وصيانة القصر البلدي بحمرية  5.145.594,00

 لجماعة مكناس

10.11.30/33 

 10.20.10/11 سداد أصل القرض 17.846.702,00

  10مجموع الباب  34.953.138,00

لتوزيع الماء  دفعات للوكالة المستقلة 1.500.000,00

والكهرباء : االتفاقية المتعلقة بصيانة 

 اإلنارة العمومية 

50.30.50/51 

 50.30.50/52 دفعات لفائدة المجلس العلمي لمكناس  200.000,00

  50مجموع الباب  1.700.000,00

   04مجموع القسم  36.653.138,00

 
 

 

 توقيع كاتب المجلس                             توقيع رئيس المجلــــــــس 

 إمضاء : محمد عكي                            إمضاء : د . عبد هللا بووانو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )رئيس المجلس( عبد هللا بووانو:. د السيد 

دراسة والموافقة بال نمر لدراسة النقطة الرابعة من جدول األعمال وتتعلق

 .2015لمالية على تحويالت بميزانية السنة ا
 

 مذكرة عرض

 
 :  الفصول القابلة للتحويل

 

 

االعتماد  عنوان الفصل الفصل 

 المفتوح 

 االعتماد النهائي المبلغ المحول 

تهيئة وإصالح المقابر  04.20.81.20/23
بما فيها الدراسات 
 والمراقبة والتتبع 

2.983.950,32 -1.000.000,00 1.983.950,32 

ل كبرى للصيانة : أشغا 04.30.23.20/21
 األعمدة واألسالك

3.610.025,66 -3.000.000,00 610.025,66 

دفعات لفائدة مؤسسة  04.50.30.50/51
محمد الخامس من أجل 
إنجاز مراكز سوسيو 

 ثقافية 

1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 

المساهمة في تهيئة  04.50.30.50/51
حديقة عبد الكريم 

 الخطيب 

1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 

 المساهمة في مشروع  04.50.30.50/51
 تهيئة غابة الشباب 

2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 

دفعات لفائدة وزارة  04.50.30.50/51

الشباب والرياضة لتهيئة 

 المالعب 

2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 

  11.000.000,00-  ــــــــــــــوع المجمـــــــــــــــــــــــ                       

 

 :  الفصول المحول إليها

 
 االعتماد النهائي المبلغ المحول االعتماد  عنوان الفصل الفصل 



 المفتوح 
 

 

04.30.21.30/31 

 

 

الطرق الحضرية بما فيها 

 الدراسات والمراقبة والتتبع 

 

 

0.00 

 

 

+11.000.000,00 

 

 

11.000.000,00 

   +11.000.000,00  

 
 المناقشة :

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

تتعلق بمتابعة صفقة سابقة ب درج ضمن الفصل الخاصهذه التحويالت ست

ألن االعتماد صيانة الطرق الحضرية بما فيها الدراسات والمراقبة والتتبع، 

هو وكان قدره خالل األسبوع الثالث من غشت المالي للصفقة انتهى 

ولهذا فاألشغال متوقفة اآلن، ولهذا نقترح عليكم أن تكون  653.218.26

هذه التحويالت لفائدة هذا الفصل، ألننا تعترضنا مشاكل كثيرة بهذا في 

انتظار البرامج المقبلة بهذا الخصوص، والمقترحات أمامكم للمصادقة 

 عليها وهذه الفصول ال تتضمن أي التزامات.

 

 شار () مست السيد فريد بوحي :

 1.500.000,00علما السيد الرئيس فلقد تم خلق فصل بمبلغ  إلحاطتكم

رئاسة للمساهمة في تهيئة حديقة عبد الكريم الخطيب ) كورنيط (، خالل 

فريق العدالة والتنمية للمجلس سابقا، وتمت المصادقة عليه من أجل اللقاء 

م الخطيب، المتوسطي لقطب الزيتون الذي كان يقام في حديقة عبد الكري

 .ولهذا فالفصل مهم  ود تتقاطر على ساحة هذه الحديقةفحيث كانت الو

 

 ) مستشار ( السيد عباس الومغاري :

تهيئة وإصالح لأتساءل لماذا تم خصم مليون درهم من االعتماد المفتوح 

المقابر، كذلك بالنسبة للفصل الخاص بالمساهمة في تهيئة حديقة عبد الكريم 

 .وليس تحويلهط (، حيث كنا ننتظر الزيادة في هذا الفصل الخطيب ) كورني

كذلك أتساءل عن الفصل الخاص بدفعات لفائدة وزارة الشباب والرياضة 

تهيئة المالعب خاصة وأننا تجمعنا مع الوزارة المعنية اتفاقية شراكة في ل

أكبر  وماليير ونصف،  3هذا اإلطار، وهي اتفاقية كبيرة يقدر اعتمادها 

مالي ستساهم به األطراف األخرى خاصة وزارة الداخلية ونصيب غالف 

 2.000.000,00الجماعة ليس كثيرا بهذا الخصوص ونفاجأ اآلن بخصم 

وهذا يعني التخلي على هذه االتفاقية، والتي حاولنا في المجلس السابق 

بمشقة منها قدر اإلمكان، بإلزام األطراف المعنية بهذه التهيئة ) االستفادة 

فالمشروع جد مهم وكبير وال  للمساهمة باعتمادات مالية مهمة  نفس (األ

 .الفصل الخاص به  أوافق على تحويل

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :



مليون  76عبارة عن أموال تقدر ب : لقد قلت سابقا أن هذه التحويالت هي 

وقد ارتأينا ف بعد، هي لم تصرفتحتاج إلى دراسة متمعنة وبما أنها درهم 

على الفائض الحقيقي خالل شهر فبراير المقبل،  تحويلها إلى حين التوفر

ولهذا فهذه األموال هي نوعا ما لن يطرأ عليها أي تغيير إذا تمت االستفادة 

خاصة أن إرجاعها خالل الفائض التقديري المقبل، و إلى حينمنها حاليا 

أشغالها،  توقفتا مشاكل كثيرة إذا مقصود هو صيانة الطرق التي تشكل لنال

 واآلن أطرح أمامكم النقطة للتصويت.

 

 

 * المقرر المتخذ من طرف المجلس* 

 
 المملكة المغربية         

 وزارة الداخلية            

 جهة فاس مكناس      

  04ـم : مقرر رقــــــــــ          عمالة مكناس                                           

        2015أكتوبر  07دورة جماعة مكناس                                                            

 الثالثةالجلسة كتابة المجلس                                                                 

 2015 /10/ 28: بتاريخ                                                               

 
 النقطة الرابعة:

 .2015الدراسة والموافقة على تحويالت بميزانية السنة المالية  -

 

، 2015جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر إن مجلس 

 . 2015أكتوبر   28المنعقدة يوم األربعاء  جلسته الثالثة، في  

 المتعلق بالجماعات. 113-14تنظيمي رقم نون الوطبقا لمقتضيات القا -

بالموافقة على تحويالت بميزانية السنة وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة 

 .2015المالية 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  50عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  50عدد األصوات المعبر عنها :  -

  39ضاء الموافقيــــن : عدد األع -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -وانو عبد هللا بو

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

ميدي حامحمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كالرحمان أفل

لحسن  -جواد مهال  - عبد الحق بنسالم -محمد لحلوح  -عبد المنعم الشهيبة  -

 .ننوال محس -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -خربوش

 

 00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 11عدد الممتنعين عن التصويت :  -



 -أحمد مسغاتي -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني -فريد بوحي - ادريس قشال

  -نة حداشأمي -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -بد هللا مشكورع -رشيد الغاشي 

 .نادية ادريسي قيطوني
 يقرر ما يلي :

 

  ،2015يوافق مجلس جماعة مكناس،المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر

على الشكل  2015تحويالت بميزانية السنة المالية على بأغلبية  أعضائه الحاضرين 

 التالي : 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الفصول القابلة للتحويل

 

االعتماد  عنوان الفصل الفصل 

 المفتوح 

 االعتماد النهائي المبلغ المحول 

تهيئة وإصالح المقابر  04.20.81.20/23
بما فيها الدراسات 
 والمراقبة والتتبع 

2.983.950,32 -1.000.000,00 1.983.950,32 

أشغال كبرى للصيانة :  04.30.23.20/21
 مدة واألسالكاألع

3.610.025,66 -3.000.000,00 610.025,66 

دفعات لفائدة مؤسسة  04.50.30.50/51
محمد الخامس من أجل 
إنجاز مراكز سوسيو 

 ثقافية 

1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 

المساهمة في تهيئة  04.50.30.50/51
حديقة عبد الكريم 

 الخطيب 

1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 

 المساهمة في مشروع  04.50.30.50/51
 تهيئة غابة الشباب 

2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 

دفعات لفائدة وزارة  04.50.30.50/51

الشباب والرياضة لتهيئة 

 المالعب 

2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 

  11.000.000,00-  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                        

 

 :  الفصول المحول إليها

 
االعتماد  عنوان الفصل الفصل 

 المفتوح 

 االعتماد النهائي المبلغ المحول 

 

 

04.30.21.30/31 

 

 

الطرق الحضرية بما فيها 

 الدراسات والمراقبة والتتبع 

 

 

0.00 

 

 

+11.000.000,00 

 

 

11.000.000,00 



   +11.000.000,00  

 
 

 كــــــاتب  المجلس                                             لــــــسرئيس المج    
     إمضاء : محمد عكي          إمضاء : د. عبد هللا بووانو                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

 ة من جدول األعمال المتعلقة ب:خامسنمر لدراسة النقطة ال

راسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس الد 

 «. MEKNES AMENAGEMENT» تهيئة "  –
 

 حول إحداثمذكرة عرض 

 شركات التنمية المحلية بمكناس الكبير

في إطار تحديث المؤسسات و تحيين النظام القانوني لمواكبة          

و الدولية، اعتمد المغرب خالل التغيرات و الرهانات المحلية و الوطنية 

العشرية األخيرة إصالحات هيكلية عميقة توجت باعتماد دستور جديد في 

أعطى الجهات و الجماعات الترابية األخرى مكانة  2011فاتح يوليوز

رفيعة لتساهم في تفعيل السياسات العامة للدولة و في إعداد السياسات 

ظيت باهتمام السلطات العمومية الترابية. و من بين أهم األوراش التي ح

 تعميق الالمركزية و الجهوية المتقدمة.

و لكي تنهض الجماعات الترابية باالختصاصات الموكولة إليها السيما في 

مجال إدارة المرافق العمومية المحلية، خولها القانون العديد من اآلليات و 

ار الشراكة و األدوات سواء باعتمادها على إمكاناتها الذاتية أو في إط

التعاون أو التعاقد فيما بينها أو مع أشخاص معنوية أخرى أو مع القطاع 

 الخاص. 

و تعد شركات التنمية المحلية إحدى اآلليات الموضوعة رهن إشارة 

الجماعات الترابية لضمان تدبير الخدمات و التجهيزات العمومية، حيث 

نية على تدبير الخدمات يمكن اللجوء إلى هذه الشركات إلضفاء طابع المه

العمومية و بالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعتبر استخدام 

شركات التنمية المحلية أداة مهمة لتعبئة التمويالت الضرورية لتلبية 

 االحتياجات المتنامية للجماعات الترابية فيما يتعلق بالتجهيزات و الخدمات.



 2002لمعدل و المتمم للميثاق الجماعي لسنةا 08-17و بإصدار القانون رقم

أصبح لهذه الشركات إطار قانوني ينظمها ويحدد كيفية إحداثها وإدارتها. 

من الميثاق الجماعي أجازت للجماعات إمكانية إحداث شركات  140فالمادة 

باتفاق مع أشخاص  التنمية المحلية أو االنضمام إليها سواء بمفردها  أو 

عة للقانون العام أو الخاص من أجل تدبير مرافق معنوية أخرى خاض

 عمومية محلية ذات طبيعة تجارية أو صناعية.

وفي هذا اإلطار ومن أجل تمكين الجماعات الحضرية التابعة لعمالة مكناس 

 من االضطالع بالدور المنوط بها خاصة في المجاالت التالية.

تهيئة والبناء وتوفير إنجاز وتتبع المشاريع المتعلقة بأشغال ال  -أوال 

 الخدمات للمواطنين وفق متطلبات الفعالية والجودة المتعارف عليها.

 Patrimoine: الحفاظ على التراث التاريخي والطبيعي )  ثانيا

historique et naturel  وتوظيفه وتثمينه وجعله رافعة لتنمية )

 اقتصادية محلية.

 

 فني الرياضي بالمدينة.: خلق دينامية للتنشيط الثقافي والثالثا 

 –توالل  –المشور -ولهذه الغاية فإن مجلس الجماعة الحضرية لمكناس 

موالي ادريس زرهون.... مدعوة للتداول خالل الدورة  –بوفكران  -وليلي 

حول إحداث ثالث شركات للتنمية المحلية  2015العادية لشهر أبريل 

 لإلشراف على المجاالت التالية :

  ( Meknès Animation et Evénementsهيئة ") " مكناس ت – 1

 ( Meknès Patrimoine" مكناس تراث " )  – 2

 Meknès Animation et" مكناس تنشيط وتظاهرات " )  – 3

Evénements ) 

رفقته العناصر األساسية إلحداث شركات التنمية المحلية وكذا المسطرة 

عاون والشراكة الصادر عن القانونية المتبعة لذلك كما نص عليها دليل الت

 .2011المديرية العامة للجماعات المحلية 

 .العناصر األساسية إلحداث شركة التنمية المحلية* 

في البداية يجب على المجلس الجماعي التداول حول موضوع إحداث شركة 

التنمية المحلية وعرضها على مصادقة سلطة الوصاية وبعد ذلك يتم إعداد 

) يخضع بدوره لمصادقة سلطة الوصاية ( واتفاقية  نظام خاص بالشركة

انتداب طرف آخر ) الشركة ( إلنجاز مشاريع عمومية ) صاحب المشروع 

 ( أو لتدبير تجهيزات عمومية.



 : النظام األساسي للشركة

يتعين على الجماعات المحلية وشركاءها تحديد نظام أساسي للشركة يوضح 

شركة التنمية المحلية وذلك باالعتماد شروط الشراكة وطرق إحداث وتسيير 

 على العناصر التالية :

 تحديد الرأسمال االجتماعي لشركة التنمية المحلية *

 تكوين مجلسها اإلداري. *

 كيفية تسيير المجلس اإلداري. *

 تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته.* 

 تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته. *

 امة.شروط تسيير الجموع الع *

 شروط تحويل وتفويت األصول والتفاوض في شأنها ومراقبتها وأجالها. *

 إحداث لجنة لالفتحاص لدراسة الوثائق التالية : -

 حسابات سنوية ونصف سنوية. *

 تقرير حول التدبير ومشروع الميزانية. *

 جهاز داخلي يتولى مراقبة شركة التنمية المحلية. *

 : ستثمار المتضمن للنقط التاليةتكوين لجنة لتتبع مخطط اال -

 مخطط التنمية. *

 التركيبة التقنية والمالية للمشروع. *

 ) صاحب المشروع ( : اتفاقية انتداب إلنجاز مشاريع عمومية

 يجب على هذا النوع من االتفاقيات االرتكاز على العناصر التالية :

 * تحديد المهمة العامة.

 * إعداد مخطط المشروع.

 دراسة الجدوى. -       

 دراسة المالئمة. -       



 دراسة تقنية. -       

 * مهمة شركة التنمية المحلية إلنجاز وتتبع المشروع:

 التزامات الخبراء. -       

 اختبار الممونين أو الموردين. -       

 إرساء الصفقات. -       

 تحديد مسؤولية تسويق وتسيير المشروع. -       

ديد المسؤولية المالية والجهة المكلفة بإعداد دراسات عن تح -       

 المشروع.

 المحاسباتي و تحديد المسؤولية في مجاالت التسيير المالي و -       

 القانوني.

 سلطة الجماعة في مراقبة المشروع. -       

 التزامات شركة التنمية المحلية. -       

 التزامات الجماعة المحلية. -       

 المصادقة على العمليات من طرف الجماعة المحلية. -       

 تحديد تعويض خدمات شركة التنمية المحلية. -       

شكليات وإجراءات فسخ العقد والتفويت والحلول وتكليف طرف  -       

 آخر لتنفيذ عمليات داخل المشروع.

 

 * اتفاقيات االنتداب لتدبير تجهيزات عمومية :         

 يرتكز هذا النوع من االتفاقيات بدوره على العناصر التالية :              

 األهداف األساسية المتعلقة بتدبير واستغالل التجهيزات المحلية. -       

 موضوع التدبير.  -              

 أمالك التدبير. -              

ية العقد ) األمالك المسترجعة من طرف الجماعة بعد نها -              

 عقارات ...(



األمالك المنقولة المسترجعة من طرف الجماعة ) سيارات،   -              

 آليات، أدوات معلوماتية ...(

 * التزامات ومسؤوليات الطرف المدبر :

 في مجال األشغال واالستثمارات. -              

 تنظيمية.في مجال احترام المقتضيات التشريعية وال -              

 في مجال التأمين. -              

 *حقوق وامتيازات الطرف المدبر :

 الحق الكامل في التصرف في تدبير واستغالل المرفق. -             

 شروط تتعلق بإنجاز الخدمات. -             

 مسؤوليات وحقوق والتزامات الجماعة المحلية. -             

 لموظفين.نظام ا -             

 * شروط استغالل التجهيز العمومي :

 المحافظة على تقديم وجودة الخدمات. -            

 الرسوم. -            

 * الشروط المالية :

 مداخيل الرأسمالية. -            

 تحديد تعريفة الخدمات والمنتوجات المرتبطة بالخدمات المقدمة. -   

 التسيير واالستغالل.طرق المراقبة والتتبع و -    

 جزاءات وإجراءات فسخ وتعديل بنود االتفاقية. -    

إجراءات إنهاء العمل باالتفاقية واسترجاع أمالك الجماعة  -    

 المحلية.

 * شروط إنهاء تدبير المشروع :         

 العقود السارية المفعول. -    

   افية تغطية وتعويض الديون، والضرائب، والضرائب اإلض -    

 والرسوم.



 تحديد وضعية أجراء الشركة. -    

 إجراءات حل النزاعات والتحكيم. -    

 مطابقة مشاريع إحداث شركات التنمية المحلية للمقتضيات القانونية. 6.5

يمكن للجماعات المحلية وهيئاتها إحداث شركات التنمية المحلية أو 

ص أو عدة أشخاص المساهمة في رأسمالها، وذلك باالشتراك مع شخ

 78.00خاضعين للقانون العام أو الخاص في إطار مقتضيات القانون 

المتعلق بالميثاق الجماعي حسب ما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 

التي تحدد العناصر األساسية  144إلى  140خاصة المواد من  17.08

 التالية :

 موضوع شركة التنمية المحلية. *

س الجماعة المحلية المعنية والمصادقة عليها من طرف مداولة مجل *

 سلطة الوصاية.

تحديد مساهمة الجماعة المحلية في رأسمال الشركة ) ال يجب أن تقل هذه  *

في رأسمال أشخاص القانون  %51وعن نسبة  %34المساهمة عن نسبة 

 العام (.

ال يحق لشركات التنمية المحلية المساهمة في رأسمال شركات  *

 خرى.أ

وضع المحاضر رهن إشارة الجماعات المحلية والمساهمين وسلطة  *

 الوصاية.

تحديد شروط تعويض المنتخبين الممثلين للجماعة المحلية في المجلس  *

 اإلداري لشركة التنمية المحلية.

 نزاعات المصلحة. *

 تحديد شروط توقيف أو حل المجلس الجماعي. *

 رجعية القانون. *

 نشر.اإلعالن وال *

ومن أجل ضمان حماية مصلحة الجماعات المحلية المساهمة في شركات 

التنمية المحلية وتسيير أمثل لألموال العمومية يتعين إيالء أهمية كبيرة 

 للمواضيع التالية :



، وتنمية العقارات ) إنجاز مشاريع البنيات التحتية، والتجهيزات *

التنمية المحلية بشكل  السكنية، التجارية، الصناعية ( من طرف شركة

 يتطابق مع األهداف المرسومة من طرف الجماعة المحلية :

 المخطط الجماعي للتنمية. -     

 وثائق التعمير وإعداد التراب. -     

 برامج االستثمار. -     

في حالة تدبير تجهيزات عمومية محلية من طرف شركة التنمية المحلية  *

 التأكد من توفر العناصر التالية :يتعين على الجماعة المحلية 

 الحفاظ على الخدمات المقدمة للمرتفقين. -   

 احترام الحد األدنى لمعايير تقديم الخدمات. -      

 تحديد تعريفة الخدمات ووضعها ضمن بنود االتفاقية. -      

 ضمان المحافظة على الملك العمومي. -      

ة المحلية وممتلكات التنمية ضمان استرجاع ممتلكات الجماع -    

 المحلية.

الحرص على التمييز بين نظام الشركة واختصاصات الرئيس الذي  -      

لعادي ألشغال المجلس اإلداري واختصاصات ايتولى اإلشراف على السير  

المدير العام الذي يتولى تنفيذ قرارات المجلس اإلداري من أجل تدبير جيد 

 لشؤون الشركة.

من قيام الشركة بإعداد تقارير مالية كل ثالثة أشهر، ومخططات التأكد  -

وكذلك دراسات لالفتحاص تكون  حول إنجازات الشركة وأخرى للتنمية،

 سنوية حول مالية وتدبير الشركة.

تشكيل لجنة للمراقبة تتولى مهمة مطالبة الشركة بتوفير معلومات  -    

 وتقارير حول أنشطتها.

قتضاء فيدرالية خاصة بشركات التنمية المحلية، كما هو إحداث عند اال -    

 معمول به بأوربا بالنسبة    للمقاوالت العمومية المحلية.

 

 المناقشة :

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :

الخامسة والسادسة  المطروحة أمامكم في جدول األعمال ةالنقط الثالث

بدئية فقط وألتمس منكم الموافقة على هذه هي تتعلق بالموافقة الم والسابعة 



النقط ألنها مرتبطة ببرنامج مكناس الكبير، وقد طرحت خالل المجلس 

، وسيتم البث حولها السابق وتطرح اآلن من جديد من أجل الموافقة المبدئية

 فيها من جديد في دورات مقبلة.

 

 ) مستشار ( السيد فريد بوحي :

، على النقطة مثابة المصادقة ب في نظري هيالموافقة المبدئية فإذا تمت 

المغرب ككل، ولكن كل مدينة على صعيد  كانتوإحداث شركات التنمية 

رت في اقتراح شركة فك نالبيضاء حي لديها خصوصيتها ومدينة الدار

اختيار إحداث شراكات التنمية  لديها اختالالتها ومشاكلها. وكان التنمية فألن

 البيضاء .  ي بالنسبة لمدينة الداربمثابة اختيار استراتيج

مدينة مكناس فهي األخرى لديها خصوصيتها خاصة وأن المدينة مقبلة  أما

العديد من المعطيات من برنامج عمل وهذا يتضمن أوراش على فتح 

تشخيص وغيره، وهذا االختيار في نظري هو بمثابة ردة فعل فقط ، وأنا 

أطلب أن تكون أسباب نزول  لست ضد شركة إحداث شركة التنمية ولكن

هذه الشركات أسباب موضوعية منبثقة من استراتيجية المجلس . وليس 

بفرضها بمعطيات أخرى مستعجلة. ولكن إذا ارتأى المجلس الموقر 

 الموافقة عليها فانا ال أرى مانعا . 

 

 ) مستشار( السيد عباس الومغاري :

وكان بودي المزيد من يد بوحي ، ربدوري أزكي تدخل السيد المستشار ف

. ولكن تلبية طة ألن لدي الكثير حول هذا الملفالمناقشة حول هذه النق

منا التريث. خاصة وان هذه  تلتدخالت بعض السادة األعضاء طلب

مقبلة إذا تم  لسنواتالشركات هي مسألة مصيرية ويمكن أن ترهن المدينة 

ؤولية ولكن مبدئيا إحداثها. كان بودنا التعمق في الموضوع لنتحمل المس

ليست لدينا إشكالية في الموافقة عليها كموافقة مبدئية. وأرجو إضافة 

خلق شركة مكناس ) باركينك ( . فنحن التي اقترحت  مقترحات لجنة المالية

 مع الموافقة المبدئية ألننا يمكن تدارك ما يمكن تداركه في حينه مستقبال .

 

 المجلس () رئيس  السيد د. عبد هللا بووانو :

استراتيجي ونوافق عليه من الناحية المبدئية ،  رهذا االختيار هو اختيا

وأعدكم بطرح الموضوع من جديد في دورة مقبلة بتفاصيل ومعطيات أكثر 

فأنا أوافق  "' باركينك  Parkingبخصوص مقترح شركة مكناس  أما. 

حها في عليها ولكن بما أنها غير واردة في جدول أعمالنا فسوف يتم طر

 للمصادقة . الخامسة دورة مقبلة وأعدكم بذلك .واآلن أعرض عليكم النقطة 

 

 * المقرر المتخذ من طرف المجلس* 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المملكة المغربية         

 وزارة الداخلية              

 جهة فاس مكناس      

  05مقرر رقـــــــــــم :           عمالة مكناس                                            

        2015دورة أكتوبر جماعة مكناس                                                               

 الثالثةالجلسة كتابة المجلس                                                                 

 2015 /10/ 28: بتاريخ                                                                  
 النقطة الخامسة :

الدراسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس تهيئة "  -

 "MEKNES AMENAGEMENT "  . 

 

، في 2015إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر اكتوبر

 . 2015اكتوبر  28ثالثة المنعقدة يوم  األربعاء جلسته ال

 المتعلق بالجماعات. 113-14تنظيمي رقم وطبقا لمقتضيات القانون ال -

لموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة با

 " .  MEKNES AMENAGEMENTالمحلية " مكناس تهيئة " " 

 

 : تصويت العلني  أسفرت العملية على ما يليوبعد اللجوء إلى  ال

  50عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  50:  عدد األصوات المعبر عنها  -

  50:   عدد األعضاء الموافقيــــن -

 :  وهم  السادة

 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -يرة القصيورسم -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -

عبد  -حميدة أحمد بن  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفلك

فريد بوحي  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -نور الدين عامر -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني  -

  -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -طفى سعدانالمص -مشكور

نوال -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال 

  -محسن 



 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

  00عدد الممتنعين عن التصويت :  -
 

 يقرر ما يلي :

 

 ، 2015 في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبرالمجتمع  يوافق مجلس جماعة مكناس

على شركة التنمية المحلية " مكناس بإجماع أعضائه الحاضرين مبدئيا و

 .  " MEKNES AMENAGEMENTة " " ـــــــــــتهيئ

 
 كــــــاتب  المجلس                                                رئيس المجلــــــس       

 إمضاء : محمد عكي             إمضاء : د. عبد هللا بووانو                    

 

 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :
 

 نمر لدراسة النقطة السادسة وتتعلق ب:

الدراسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس  -

 " .  MEKNES PATRIMOINEتراث " 

 

 العرض:

 

 حول إحداثرة عرض مذك

 شركات التنمية المحلية بمكناس الكبير

في إطار تحديث المؤسسات و تحيين النظام القانوني لمواكبة          

التغيرات و الرهانات المحلية و الوطنية و الدولية، اعتمد المغرب خالل 

العشرية األخيرة إصالحات هيكلية عميقة توجت باعتماد دستور جديد في 

أعطى الجهات و الجماعات الترابية األخرى مكانة  2011يوزفاتح يول

رفيعة لتساهم في تفعيل السياسات العامة للدولة و في إعداد السياسات 

الترابية. و من بين أهم األوراش التي حظيت باهتمام السلطات العمومية 

 تعميق الالمركزية و الجهوية المتقدمة.

صاصات الموكولة إليها السيما في و لكي تنهض الجماعات الترابية باالخت

مجال إدارة المرافق العمومية المحلية، خولها القانون العديد من اآلليات و 

األدوات سواء باعتمادها على إمكاناتها الذاتية أو في إطار الشراكة و 

التعاون أو التعاقد فيما بينها أو مع أشخاص معنوية أخرى أو مع القطاع 

 الخاص. 

لتنمية المحلية إحدى اآلليات الموضوعة رهن إشارة و تعد شركات ا

الجماعات الترابية لضمان تدبير الخدمات و التجهيزات العمومية، حيث 

يمكن اللجوء إلى هذه الشركات إلضفاء طابع المهنية على تدبير الخدمات 



العمومية و بالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعتبر استخدام 

نمية المحلية أداة مهمة لتعبئة التمويالت الضرورية لتلبية شركات الت

 االحتياجات المتنامية للجماعات الترابية فيما يتعلق بالتجهيزات و الخدمات.

 2002المعدل و المتمم للميثاق الجماعي لسنة 08-17و بإصدار القانون رقم

رتها. أصبح لهذه الشركات إطار قانوني ينظمها ويحدد كيفية إحداثها وإدا

من الميثاق الجماعي أجازت للجماعات إمكانية إحداث شركات  140فالمادة 

باتفاق مع أشخاص  التنمية المحلية أو االنضمام إليها سواء بمفردها  أو 

معنوية أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص من أجل تدبير مرافق 

 عمومية محلية ذات طبيعة تجارية أو صناعية.

ومن أجل تمكين الجماعات الحضرية التابعة لعمالة مكناس وفي هذا اإلطار 

 من االضطالع بالدور المنوط بها خاصة في المجاالت التالية.

إنجاز وتتبع المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة والبناء وتوفير   -أوال 

 الخدمات للمواطنين وفق متطلبات الفعالية والجودة المتعارف عليها.

 Patrimoineى التراث التاريخي والطبيعي ) : الحفاظ عل ثانيا

historique et naturel  وتوظيفه وتثمينه وجعله رافعة لتنمية )

 اقتصادية محلية.

 

 : خلق دينامية للتنشيط الثقافي والفني الرياضي بالمدينة.ثالثا 

 –توالل  –المشور -ولهذه الغاية فإن مجلس الجماعة الحضرية لمكناس 

موالي ادريس زرهون.... مدعوة للتداول خالل الدورة  –بوفكران  -وليلي 

حول إحداث ثالث شركات للتنمية المحلية  2015العادية لشهر أبريل 

 لإلشراف على المجاالت التالية :

  ( Meknès Animation et Evénements" مكناس تهيئة ")  – 1

 ( Meknès Patrimoine" مكناس تراث " )  – 2

 Meknès Animation etوتظاهرات " ) " مكناس تنشيط  – 3

Evénements ) 

رفقته العناصر األساسية إلحداث شركات التنمية المحلية وكذا المسطرة 

القانونية المتبعة لذلك كما نص عليها دليل التعاون والشراكة الصادر عن 

 .2011المديرية العامة للجماعات المحلية 

 .المحلية العناصر األساسية إلحداث شركة التنمية* 



في البداية يجب على المجلس الجماعي التداول حول موضوع إحداث شركة 

التنمية المحلية وعرضها على مصادقة سلطة الوصاية وبعد ذلك يتم إعداد 

نظام خاص بالشركة ) يخضع بدوره لمصادقة سلطة الوصاية ( واتفاقية 

لمشروع انتداب طرف آخر ) الشركة ( إلنجاز مشاريع عمومية ) صاحب ا

 ( أو لتدبير تجهيزات عمومية.

 : النظام األساسي للشركة

يتعين على الجماعات المحلية وشركاءها تحديد نظام أساسي للشركة يوضح 

شروط الشراكة وطرق إحداث وتسيير شركة التنمية المحلية وذلك باالعتماد 

 على العناصر التالية :

 محليةتحديد الرأسمال االجتماعي لشركة التنمية ال *

 تكوين مجلسها اإلداري. *

 كيفية تسيير المجلس اإلداري. *

 تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته.* 

 تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته. *

 شروط تسيير الجموع العامة. *

 شروط تحويل وتفويت األصول والتفاوض في شأنها ومراقبتها وأجالها. *

 ثائق التالية :إحداث لجنة لالفتحاص لدراسة الو -

 حسابات سنوية ونصف سنوية. *

 تقرير حول التدبير ومشروع الميزانية. *

 جهاز داخلي يتولى مراقبة شركة التنمية المحلية. *

 : تكوين لجنة لتتبع مخطط االستثمار المتضمن للنقط التالية -

 مخطط التنمية. *

 التركيبة التقنية والمالية للمشروع. *

 ) صاحب المشروع ( : نجاز مشاريع عموميةاتفاقية انتداب إل

 يجب على هذا النوع من االتفاقيات االرتكاز على العناصر التالية :

 * تحديد المهمة العامة.



 * إعداد مخطط المشروع.

 دراسة الجدوى. -       

 دراسة المالئمة. -       

 دراسة تقنية. -       

 المشروع: * مهمة شركة التنمية المحلية إلنجاز وتتبع

 التزامات الخبراء. -       

 اختبار الممونين أو الموردين. -       

 إرساء الصفقات. -       

 تحديد مسؤولية تسويق وتسيير المشروع. -       

تحديد المسؤولية المالية والجهة المكلفة بإعداد دراسات عن  -       

 المشروع.

 المحاسباتي و سيير المالي وتحديد المسؤولية في مجاالت الت -       

 القانوني.

 سلطة الجماعة في مراقبة المشروع. -       

 التزامات شركة التنمية المحلية. -       

 التزامات الجماعة المحلية. -       

 المصادقة على العمليات من طرف الجماعة المحلية. -       

 تحديد تعويض خدمات شركة التنمية المحلية. -       

شكليات وإجراءات فسخ العقد والتفويت والحلول وتكليف طرف  -       

 آخر لتنفيذ عمليات داخل المشروع.

 

 * اتفاقيات االنتداب لتدبير تجهيزات عمومية :         

 يرتكز هذا النوع من االتفاقيات بدوره على العناصر التالية :              

 بتدبير واستغالل التجهيزات المحلية. األهداف األساسية المتعلقة -       

 موضوع التدبير.  -              



 أمالك التدبير. -              

األمالك المسترجعة من طرف الجماعة بعد نهاية العقد )  -              

 عقارات ...(

األمالك المنقولة المسترجعة من طرف الجماعة ) سيارات،   -              

 وات معلوماتية ...(آليات، أد

 * التزامات ومسؤوليات الطرف المدبر :

 في مجال األشغال واالستثمارات. -              

 في مجال احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية. -              

 في مجال التأمين. -              

 *حقوق وامتيازات الطرف المدبر :

 ي التصرف في تدبير واستغالل المرفق.الحق الكامل ف -             

 شروط تتعلق بإنجاز الخدمات. -             

 مسؤوليات وحقوق والتزامات الجماعة المحلية. -             

 نظام الموظفين. -             

 * شروط استغالل التجهيز العمومي :

 المحافظة على تقديم وجودة الخدمات. -            

 الرسوم. -            

 * الشروط المالية :

 مداخيل الرأسمالية. -            

 تحديد تعريفة الخدمات والمنتوجات المرتبطة بالخدمات المقدمة. -   

 طرق المراقبة والتتبع والتسيير واالستغالل. -    

 جزاءات وإجراءات فسخ وتعديل بنود االتفاقية. -    

اقية واسترجاع أمالك الجماعة إجراءات إنهاء العمل باالتف -    

 المحلية.

 * شروط إنهاء تدبير المشروع :         



 العقود السارية المفعول. -    

   تغطية وتعويض الديون، والضرائب، والضرائب اإلضافية  -    

 والرسوم.

 تحديد وضعية أجراء الشركة. -    

 إجراءات حل النزاعات والتحكيم. -    

 ع إحداث شركات التنمية المحلية للمقتضيات القانونية.مطابقة مشاري 6.5

يمكن للجماعات المحلية وهيئاتها إحداث شركات التنمية المحلية أو 

المساهمة في رأسمالها، وذلك باالشتراك مع شخص أو عدة أشخاص 

 78.00خاضعين للقانون العام أو الخاص في إطار مقتضيات القانون 

سب ما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي ح

التي تحدد العناصر األساسية  144إلى  140خاصة المواد من  17.08

 التالية :

 موضوع شركة التنمية المحلية. *

مداولة مجلس الجماعة المحلية المعنية والمصادقة عليها من طرف  *

 سلطة الوصاية.

ال الشركة ) ال يجب أن تقل هذه تحديد مساهمة الجماعة المحلية في رأسم *

في رأسمال أشخاص القانون  %51وعن نسبة  %34المساهمة عن نسبة 

 العام (.

ال يحق لشركات التنمية المحلية المساهمة في رأسمال شركات  *

 أخرى.

وضع المحاضر رهن إشارة الجماعات المحلية والمساهمين وسلطة  *

 الوصاية.

الممثلين للجماعة المحلية في المجلس تحديد شروط تعويض المنتخبين  *

 اإلداري لشركة التنمية المحلية.

 نزاعات المصلحة. *

 تحديد شروط توقيف أو حل المجلس الجماعي. *

 رجعية القانون. *

 اإلعالن والنشر. *



ومن أجل ضمان حماية مصلحة الجماعات المحلية المساهمة في شركات 

العمومية يتعين إيالء أهمية كبيرة التنمية المحلية وتسيير أمثل لألموال 

 للمواضيع التالية :

، وتنمية العقارات ) إنجاز مشاريع البنيات التحتية، والتجهيزات *

السكنية، التجارية، الصناعية ( من طرف شركة التنمية المحلية بشكل 

 يتطابق مع األهداف المرسومة من طرف الجماعة المحلية :

 ية.المخطط الجماعي للتنم -     

 وثائق التعمير وإعداد التراب. -     

 برامج االستثمار. -     

في حالة تدبير تجهيزات عمومية محلية من طرف شركة التنمية المحلية  *

 يتعين على الجماعة المحلية التأكد من توفر العناصر التالية :

 الحفاظ على الخدمات المقدمة للمرتفقين. -   

 ى لمعايير تقديم الخدمات.احترام الحد األدن -      

 تحديد تعريفة الخدمات ووضعها ضمن بنود االتفاقية. -      

 ضمان المحافظة على الملك العمومي. -      

ضمان استرجاع ممتلكات الجماعة المحلية وممتلكات التنمية  -    

 المحلية.

الحرص على التمييز بين نظام الشركة واختصاصات الرئيس الذي  -      

لعادي ألشغال المجلس اإلداري واختصاصات اتولى اإلشراف على السير  ي

المدير العام الذي يتولى تنفيذ قرارات المجلس اإلداري من أجل تدبير جيد 

 لشؤون الشركة.

التأكد من قيام الشركة بإعداد تقارير مالية كل ثالثة أشهر، ومخططات  -

سات لالفتحاص تكون وكذلك درا حول إنجازات الشركة وأخرى للتنمية،

 سنوية حول مالية وتدبير الشركة.

تشكيل لجنة للمراقبة تتولى مهمة مطالبة الشركة بتوفير معلومات  -    

 وتقارير حول أنشطتها.

إحداث عند االقتضاء فيدرالية خاصة بشركات التنمية المحلية، كما هو  -    

 . ليةمعمول به بأوربا بالنسبة    للمقاوالت العمومية المح

 المناقشة:

 



ألنها نوقشت بداية حين طرح  لم يتدخل أي عضو لمناقشة هذه النقطة

 . خامسةالنقطة ال

 

 
 * المقرر المتخذ من طرف المجلس* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المملكة المغربية        

 وزارة الداخلية            

 جهة فاس مكناس      

  06مقرر رقـــــــــــم :                         عمالة مكناس                                

        2015دورة أكتوبر جماعة مكناس                                                                   

 الثالثةالجلسة كتابة المجلس                                                                     

 2015 /10/ 28: بتاريخ                                                                     

 النقطة السادسة :

الدراسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس تراث "  -

MEKNES PATRIMOINE  . " 

 

، في 2015توبرإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر اك

 . 2015اكتوبر  28المنعقدة يوم  األربعاء ، جلسته الثالثة 

 المتعلق بالجماعات. 113-14تنظيمي رقم وطبقا لمقتضيات القانون ال -

2015 . 

وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة  -

 منه.  69المادة 

الموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية طة المتعلقة بوبعد دراسة المجلس للنق

 " .  MEKNES PATRIMOINEالمحلية " مكناس تراث " 

 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  50عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  50عدد األصوات المعبر عنها :  -

  50عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  السادة  وهم

 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  



 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -يعقوبي عزيز  -محمد أشكود  -

عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -الرحمان أفلك

فريد بوحي  -عبد الحق بنسالم  -ح محمد لحلو- عبد المنعم الشهيبة  -نور الدين عامر -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني  -

-نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

نوال -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -.  جواد مهال 

  -ين محس

 

    00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

  00عدد الممتنعين عن التصويت :  -

 يقرر ما يلي :

 

، 2015يوافق مجلس جماعة مكناس،المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 

إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس على  بإجماع أعضائه الحاضرينمبدئيا و

 .  " MEKNES PATRIMOINEتراث " 

 
 كــــــاتب  المجلس                                            رئيس المجلــــــس       
     إمضاء : محمد عكي                    إمضاء : د. عبد هللا بووانو                  

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو :
 :نمر لدراسة النقطة السابعة وتتعلق ب

الدراسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس 

  ."EKNES ANIMATION ET EVENEMENTتنشيط وتظاهرات " 
 

 العرض:

 

 حول إحداثمذكرة عرض 

 شركات التنمية المحلية بمكناس الكبير

في إطار تحديث المؤسسات و تحيين النظام القانوني لمواكبة          

الرهانات المحلية و الوطنية و الدولية، اعتمد المغرب خالل  التغيرات و

العشرية األخيرة إصالحات هيكلية عميقة توجت باعتماد دستور جديد في 

أعطى الجهات و الجماعات الترابية األخرى مكانة  2011فاتح يوليوز

رفيعة لتساهم في تفعيل السياسات العامة للدولة و في إعداد السياسات 

و من بين أهم األوراش التي حظيت باهتمام السلطات العمومية  الترابية.

 تعميق الالمركزية و الجهوية المتقدمة.

و لكي تنهض الجماعات الترابية باالختصاصات الموكولة إليها السيما في 

مجال إدارة المرافق العمومية المحلية، خولها القانون العديد من اآلليات و 

ى إمكاناتها الذاتية أو في إطار الشراكة و األدوات سواء باعتمادها عل

التعاون أو التعاقد فيما بينها أو مع أشخاص معنوية أخرى أو مع القطاع 

 الخاص. 



و تعد شركات التنمية المحلية إحدى اآلليات الموضوعة رهن إشارة 

الجماعات الترابية لضمان تدبير الخدمات و التجهيزات العمومية، حيث 

هذه الشركات إلضفاء طابع المهنية على تدبير الخدمات يمكن اللجوء إلى 

العمومية و بالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعتبر استخدام 

شركات التنمية المحلية أداة مهمة لتعبئة التمويالت الضرورية لتلبية 

 االحتياجات المتنامية للجماعات الترابية فيما يتعلق بالتجهيزات و الخدمات.

 2002المعدل و المتمم للميثاق الجماعي لسنة 08-17و بإصدار القانون رقم

أصبح لهذه الشركات إطار قانوني ينظمها ويحدد كيفية إحداثها وإدارتها. 

من الميثاق الجماعي أجازت للجماعات إمكانية إحداث شركات  140فالمادة 

فاق مع أشخاص بات التنمية المحلية أو االنضمام إليها سواء بمفردها  أو 

معنوية أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص من أجل تدبير مرافق 

 عمومية محلية ذات طبيعة تجارية أو صناعية.

وفي هذا اإلطار ومن أجل تمكين الجماعات الحضرية التابعة لعمالة مكناس 

 من االضطالع بالدور المنوط بها خاصة في المجاالت التالية.

المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة والبناء وتوفير  إنجاز وتتبع  -أوال 

 الخدمات للمواطنين وفق متطلبات الفعالية والجودة المتعارف عليها.

 Patrimoine: الحفاظ على التراث التاريخي والطبيعي )  ثانيا

historique et naturel  وتوظيفه وتثمينه وجعله رافعة لتنمية )

 اقتصادية محلية.

 

 دينامية للتنشيط الثقافي والفني الرياضي بالمدينة. : خلقثالثا 

 –توالل  –المشور -ولهذه الغاية فإن مجلس الجماعة الحضرية لمكناس 

موالي ادريس زرهون.... مدعوة للتداول خالل الدورة  –بوفكران  -وليلي 

حول إحداث ثالث شركات للتنمية المحلية  2015العادية لشهر أبريل 

 االت التالية :لإلشراف على المج

  ( Meknès Animation et Evénements" مكناس تهيئة ")  – 1

 ( Meknès Patrimoine" مكناس تراث " )  – 2

 Meknès Animation et" مكناس تنشيط وتظاهرات " )  – 3

Evénements ) 

رفقته العناصر األساسية إلحداث شركات التنمية المحلية وكذا المسطرة 

ة لذلك كما نص عليها دليل التعاون والشراكة الصادر عن القانونية المتبع

 .2011المديرية العامة للجماعات المحلية 



 .العناصر األساسية إلحداث شركة التنمية المحلية* 

في البداية يجب على المجلس الجماعي التداول حول موضوع إحداث شركة 

ك يتم إعداد التنمية المحلية وعرضها على مصادقة سلطة الوصاية وبعد ذل

نظام خاص بالشركة ) يخضع بدوره لمصادقة سلطة الوصاية ( واتفاقية 

انتداب طرف آخر ) الشركة ( إلنجاز مشاريع عمومية ) صاحب المشروع 

 ( أو لتدبير تجهيزات عمومية.

 : النظام األساسي للشركة

يتعين على الجماعات المحلية وشركاءها تحديد نظام أساسي للشركة يوضح 

ط الشراكة وطرق إحداث وتسيير شركة التنمية المحلية وذلك باالعتماد شرو

 على العناصر التالية :

 تحديد الرأسمال االجتماعي لشركة التنمية المحلية *

 تكوين مجلسها اإلداري. *

 كيفية تسيير المجلس اإلداري. *

 تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته.* 

 اته.تعيين المدير العام وتحديد اختصاص *

 شروط تسيير الجموع العامة. *

 شروط تحويل وتفويت األصول والتفاوض في شأنها ومراقبتها وأجالها. *

 إحداث لجنة لالفتحاص لدراسة الوثائق التالية : -

 حسابات سنوية ونصف سنوية. *

 تقرير حول التدبير ومشروع الميزانية. *

 جهاز داخلي يتولى مراقبة شركة التنمية المحلية. *

 : تكوين لجنة لتتبع مخطط االستثمار المتضمن للنقط التالية -

 مخطط التنمية. *

 التركيبة التقنية والمالية للمشروع. *

 ) صاحب المشروع ( : اتفاقية انتداب إلنجاز مشاريع عمومية

 يجب على هذا النوع من االتفاقيات االرتكاز على العناصر التالية :



 * تحديد المهمة العامة.

 عداد مخطط المشروع.* إ

 دراسة الجدوى. -       

 دراسة المالئمة. -       

 دراسة تقنية. -       

 * مهمة شركة التنمية المحلية إلنجاز وتتبع المشروع:

 التزامات الخبراء. -       

 اختبار الممونين أو الموردين. -       

 إرساء الصفقات. -       

 وتسيير المشروع. تحديد مسؤولية تسويق -       

تحديد المسؤولية المالية والجهة المكلفة بإعداد دراسات عن  -       

 المشروع.

 المحاسباتي و تحديد المسؤولية في مجاالت التسيير المالي و -       

 القانوني.

 سلطة الجماعة في مراقبة المشروع. -       

 التزامات شركة التنمية المحلية. -       

 التزامات الجماعة المحلية. -       

 المصادقة على العمليات من طرف الجماعة المحلية. -       

 تحديد تعويض خدمات شركة التنمية المحلية. -       

شكليات وإجراءات فسخ العقد والتفويت والحلول وتكليف طرف  -       

 آخر لتنفيذ عمليات داخل المشروع.

 

 تدبير تجهيزات عمومية :* اتفاقيات االنتداب ل         

 يرتكز هذا النوع من االتفاقيات بدوره على العناصر التالية :              

 األهداف األساسية المتعلقة بتدبير واستغالل التجهيزات المحلية. -       



 موضوع التدبير.  -              

 أمالك التدبير. -              

ترجعة من طرف الجماعة بعد نهاية العقد ) األمالك المس -              

 عقارات ...(

األمالك المنقولة المسترجعة من طرف الجماعة ) سيارات،   -              

 آليات، أدوات معلوماتية ...(

 * التزامات ومسؤوليات الطرف المدبر :

 في مجال األشغال واالستثمارات. -              

 ترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية.في مجال اح -              

 في مجال التأمين. -              

 *حقوق وامتيازات الطرف المدبر :

 الحق الكامل في التصرف في تدبير واستغالل المرفق. -             

 شروط تتعلق بإنجاز الخدمات. -             

 محلية.مسؤوليات وحقوق والتزامات الجماعة ال -             

 نظام الموظفين. -             

 * شروط استغالل التجهيز العمومي :

 المحافظة على تقديم وجودة الخدمات. -            

 الرسوم. -            

 * الشروط المالية :

 مداخيل الرأسمالية. -            

 تحديد تعريفة الخدمات والمنتوجات المرتبطة بالخدمات المقدمة. -   

 طرق المراقبة والتتبع والتسيير واالستغالل. -    

 جزاءات وإجراءات فسخ وتعديل بنود االتفاقية. -    

إجراءات إنهاء العمل باالتفاقية واسترجاع أمالك الجماعة  -    

 المحلية.



 * شروط إنهاء تدبير المشروع :         

 العقود السارية المفعول. -    

   يون، والضرائب، والضرائب اإلضافية تغطية وتعويض الد -    

 والرسوم.

 تحديد وضعية أجراء الشركة. -    

 إجراءات حل النزاعات والتحكيم. -    

 مطابقة مشاريع إحداث شركات التنمية المحلية للمقتضيات القانونية. 6.5

يمكن للجماعات المحلية وهيئاتها إحداث شركات التنمية المحلية أو 

سمالها، وذلك باالشتراك مع شخص أو عدة أشخاص المساهمة في رأ

 78.00خاضعين للقانون العام أو الخاص في إطار مقتضيات القانون 

المتعلق بالميثاق الجماعي حسب ما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 

التي تحدد العناصر األساسية  144إلى  140خاصة المواد من  17.08

 التالية :

 لتنمية المحلية.موضوع شركة ا *

مداولة مجلس الجماعة المحلية المعنية والمصادقة عليها من طرف  *

 سلطة الوصاية.

تحديد مساهمة الجماعة المحلية في رأسمال الشركة ) ال يجب أن تقل هذه  *

في رأسمال أشخاص القانون  %51وعن نسبة  %34المساهمة عن نسبة 

 العام (.

ة المساهمة في رأسمال شركات ال يحق لشركات التنمية المحلي *

 أخرى.

وضع المحاضر رهن إشارة الجماعات المحلية والمساهمين وسلطة  *

 الوصاية.

تحديد شروط تعويض المنتخبين الممثلين للجماعة المحلية في المجلس  *

 اإلداري لشركة التنمية المحلية.

 نزاعات المصلحة. *

 تحديد شروط توقيف أو حل المجلس الجماعي. *

 رجعية القانون. *

 اإلعالن والنشر. *



ومن أجل ضمان حماية مصلحة الجماعات المحلية المساهمة في شركات 

التنمية المحلية وتسيير أمثل لألموال العمومية يتعين إيالء أهمية كبيرة 

 للمواضيع التالية :

، وتنمية العقارات ) إنجاز مشاريع البنيات التحتية، والتجهيزات *

ارية، الصناعية ( من طرف شركة التنمية المحلية بشكل السكنية، التج

 يتطابق مع األهداف المرسومة من طرف الجماعة المحلية :

 المخطط الجماعي للتنمية. -     

 وثائق التعمير وإعداد التراب. -     

 برامج االستثمار. -     

ة في حالة تدبير تجهيزات عمومية محلية من طرف شركة التنمية المحلي *

 يتعين على الجماعة المحلية التأكد من توفر العناصر التالية :

 الحفاظ على الخدمات المقدمة للمرتفقين. -   

 احترام الحد األدنى لمعايير تقديم الخدمات. -      

 تحديد تعريفة الخدمات ووضعها ضمن بنود االتفاقية. -      

 ضمان المحافظة على الملك العمومي. -      

ضمان استرجاع ممتلكات الجماعة المحلية وممتلكات التنمية  -    

 المحلية.

الحرص على التمييز بين نظام الشركة واختصاصات الرئيس الذي  -      

لعادي ألشغال المجلس اإلداري واختصاصات ايتولى اإلشراف على السير  

جيد  المدير العام الذي يتولى تنفيذ قرارات المجلس اإلداري من أجل تدبير

 لشؤون الشركة.

التأكد من قيام الشركة بإعداد تقارير مالية كل ثالثة أشهر، ومخططات  -

وكذلك دراسات لالفتحاص تكون  حول إنجازات الشركة وأخرى للتنمية،

 سنوية حول مالية وتدبير الشركة.

تشكيل لجنة للمراقبة تتولى مهمة مطالبة الشركة بتوفير معلومات  -    

 أنشطتها.وتقارير حول 

إحداث عند االقتضاء فيدرالية خاصة بشركات التنمية المحلية، كما هو  -    

 معمول به بأوربا بالنسبة    للمقاوالت العمومية المحلية

 المناقشة:

 ) مستشار( السيد عباس الومغاري :



( من أجل التفاوض  carte blancheنحن نعطيك اآلن كامل الصالحية ) 

 ت المعنية للرفق بمدينة مكناس وهذا ال شك فيه . بحنكة مع هذه الشركا

 

 

 
 * المقرر المتخذ من طرف المجلس* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية         

 وزارة الداخلية            

 جهة فاس مكناس      

  07مقرر رقـــــــــــم :         عمالة مكناس                                           

 2015دورة  أكتوبر جماعة مكناس                                                             

 الثالثةالجلسة كتابة المجلس                                                                

 2015 /10/ 28: بتاريخ                                                                

 
 النقطة السابعة:

الدراسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية " مكناس تنشيط  

 . "MEKNES ANIMATION ET EVENEMENTوتظاهرات " 

 

، في 2015إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر اكتوبر
 . 2015اكتوبر  28جلسته الثالثة المنعقدة يوم  األربعاء 

 
 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

لموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة با
 MEKNES ANIMATION ET"  مكناس تنشيط وحدثالمحلية " 

EVENEMENT . 
 : لعملية على ما يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت ا

  50عدد األعضاء الحاضريــن  :  -
  50عدد األصوات المعبر عنها :  -
  50عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 
محمد  -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –

إسماعيل  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -بُحاميدي 
أحمد بن  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -المهداوي 



عبد  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -كعبد الرحمان أفل -حميدة 
عبد الحق  -محمد لحلوح -عبد المنعم الشهيبة   -نور الدين عامر - -العاطي كواح 

رشيد  -أحمد مسغاتي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني  -فريد بوحي  -بنسالم 
نادية   -أمينة حداش -اسم محمد أبو الق -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -.  جواد مهال -ادريسي قيطوني 
  -نوال محسين -جواد حسني 

 
   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -
  00عدد الممتنعين عن التصويت :  -
 

 يقرر ما يلي :

 

، 2015ة لشهر أكتوبر يوافق مجلس جماعة مكناس،المجتمع في إطار الدورة العادي

على النقطة المتعلقة بإحداث شركة التنمية المحلية  بإجماع أعضائه الحاضرينمبدئيا و

 MEKNES ANIMATION ET" مكناس تنشيط وحدث "

EVENEMENT" . 

  
 كــــــاتب  المجلس                                            رئيس المجلــــــس       

       إمضاء : محمد عكي          إمضاء : د. عبد هللا بووانو                    
   

 رئيس المجلس عبد هللا بووانو: .دالسيد 

 نمر لدراسة النقطة الثامنة وتتعلق ب:

في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  الموافقة على اتفاقية شراكةب

ومؤسسة  –ية البشرية اللجنة اإلقليمية للتنم –بين كل من عمالة مكناس 

محمد السادس إلعادة إدماج السجناء واللجنة الجهوية للتنمية البشرية 

وجماعة مكناس حول إنجاز مشروع يتعلق بإحداث مركز للمصاحبة 

 .وإعادة اإلدماج للسجناء السابقين على صعيد عمالة مكناس

 

 

 

 

 : لعرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االتفاقية
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العرض
 ) مستشار( يد د . عبد هللا بووانو :الس

المقترح بخصوص هذه االتفاقية فهي تتعلق بتوفير قطعة أرضية من 
، وهذه القطعة  اإلدماجإحداث مركز إلعادة طرف جماعة مكناس من أجل 

األرضية متواجدة بشارع عبد الكريم الخطابي قرب منطقة ) الزيتون ( 
دة إدماج السجناء الشباب . وهذا المترتبة من إعا اإلشكاالتوالكل يعلم 

ولهذا أعرض عليكم النقطة  هؤالء الشباب المشروع مهم جدا ألجل
 للتصويت. 

 المناقشة:
 لم يتم تسجيل أي تدخل بخصوص هذه النقطة.

 
 

 * المقرر المتخذ من طرف المجلس* 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المملكة المغربية          

 لية     وزارة الداخ       

 جهة فاس مكناس      

 08مقرر رقـــــــــــم :        عمالة مكناس                                           

        2015دورة أكتوبر جماعة مكناس                                                             

 الثالثةالجلسة                               كتابة المجلس                                 

 2015 /10/ 28: بتاريخ                                                                 

 النقطة الثامنة:

الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين  –

ومؤسسة محمد السادس  –اإلقليمية للتنمية البشرية  اللجنة –كل من عمالة مكناس 
إلعادة إدماج السجناء واللجنة الجهوية للتنمية البشرية وجماعة مكناس حول إنجاز 
مشروع يتعلق بإحداث مركز للمصاحبة وإعادة اإلدماج للسجناء السابقين على صعيد 

 عمالة مكناس.
 

، في جلسته 2015لعادية لشهر اكتوبرإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة ا
 . 2015اكتوبر  28الثالثة المنعقدة يوم  األربعاء 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -
اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية بوبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة  

ومؤسسة محمد  –اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية  –س البشرية بين كل من عمالة مكنا
السادس إلعادة إدماج السجناء واللجنة الجهوية للتنمية البشرية وجماعة مكناس حول إنجاز 
مشروع يتعلق بإحداث مركز للمصاحبة وإعادة اإلدماج للسجناء السابقين على صعيد عمالة 

 مكناس.
 : فرت العملية على ما يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أس

  50عدد األعضاء الحاضريــن  :  -
  50عدد األصوات المعبر عنها :  -
  50عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
خالد  -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

محمد  –عبد الصمد اإلدريسي  -معزوزليلى  -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -بودالي 
محمد  -محمد بُحاميدي  -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -الدكس  
حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -أشكود 



  -ن أفلكعبد الرحما -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -
 -نور الدين عامر - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

   -عبد النبي عثماني  -فريد بوحي  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح -عبد المنعم الشهيبة  
 -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -الحسن بوكدور 

  -لحسن خربوش -.  جواد مهال -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -و القاسم محمد أب
  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي 

 
  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -
  00عدد الممتنعين عن التصويت :  -

 يقرر ما يلي :
، 2015دية لشهر أكتوبر ،المجتمع في إطار الدورة العاجماعة مكناسيوافق مجلس 

اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية  على بإجماع  أعضائه الحاضرين 
ومؤسسة محمد  –اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية  –البشرية بين كل من عمالة مكناس 

السادس إلعادة إدماج السجناء واللجنة الجهوية للتنمية البشرية وجماعة مكناس حول 
جاز مشروع يتعلق بإحداث مركز للمصاحبة وإعادة اإلدماج للسجناء السابقين على إن

 صعيد عمالة مكناس.
 
 كــــــاتب  المجلس                                            رئيس المجلــــــس     
   إمضاء : محمد عكي          إمضاء : د. عبد هللا بووانو                

 

 رئيس المجلس عبد هللا بووانو:.  دالسيد               
 نمر لدراسة النقطة التاسعة وتتعلق ب:

اللجنة اإلقليمية للتنمية  –على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  بالموافقة

من جهة وجماعة مكناس والنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب  –البشرية 

شرية من جهة أخرى إلنجاز والرياضة بمكناس وجمعية البرج للتنمية الب

مشروع يتعلق بإحداث ملعب متعدد الرياضات بسيدي مسعود بجماعة 

 مكناس.

 

 

 : لعرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االتفاقية
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشة:

 لم يتم تسجيل أي تدخل بخصوص هذه النقطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * * المقرر المتخذ من طرف المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المملكة المغربية          

 وزارة الداخلية            

 جهة فاس مكناس      

  09مقرر رقـــــــــــم :         عمالة مكناس                                           

        2015دورة أكتوبر جماعة مكناس                                                            

 الثالثةالجلسة كتابة المجلس                                                              

 2015 /10/ 28: بتاريخ                                                               

 النقطة التاسعة:

اإلقليمية  اللجنة –الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  –

من جهة وجماعة مكناس والنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب  –للتنمية البشرية 

والرياضة بمكناس وجمعية البرج للتنمية البشرية من جهة أخرى إلنجاز مشروع 

 يتعلق بإحداث ملعب متعدد الرياضات بسيدي مسعود بجماعة مكناس.
 

، في 2015لعادية لشهر اكتوبرإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة ا

 . 2015اكتوبر  28جلسته الثالثة المنعقدة يوم  األربعاء 

 المتعلق بالجماعات. 113-14تنظيمي رقم وطبقا لمقتضيات القانون ال -

 –وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  

من جهة وجماعة مكناس والنيابة اإلقليمية لوزارة  –ية اللجنة اإلقليمية للتنمية البشر

الشباب والرياضة بمكناس وجمعية البرج للتنمية البشرية من جهة أخرى إلنجاز 

 مشروع يتعلق بإحداث ملعب متعدد الرياضات بسيدي مسعود بجماعة مكناس.

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  50اء الحاضريــن  : عدد األعض -

  50عدد األصوات المعبر عنها :  -

  50عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

 -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -لدكس  محمد ا

 -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -



عبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي 

 -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -يمة التهامي بوخ -إسماعيل دبا   -الرحمان أفلك

فريد بوحي  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -نور الدين عامر -

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني  -

  -سي قيطوني نادية ادري  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

نوال -جواد حسني  -خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال 

  -محسين 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

  00عدد الممتنعين عن التصويت :  -

 يقرر ما يلي :

، 2015يوافق مجلس جماعة مكناس،المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 

اللجنة اإلقليمية  –اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  علىه الحاضرين أعضائ بإجماع

من جهة وجماعة مكناس والنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب  –للتنمية البشرية 

والرياضة بمكناس وجمعية البرج للتنمية البشرية من جهة أخرى إلنجاز مشروع 

 مكناس. يتعلق بإحداث ملعب متعدد الرياضات بسيدي مسعود بجماعة

 
 كــــــاتب  المجلس                                            رئيس المجلــــــس    

   إمضاء : محمد عكي          إمضاء : د. عبد هللا بووانو                
 

 : رئيس المجلسد عبد هللا بووانولسيد ا              
 ل وتتعلق ب:نمر لدراسة النقطة العاشرة من جدول األعما

اللجنة اإلقليمية للتنمية  –على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  بالموافقة

من جهة وجماعة مكناس من جهة أخرى إلنجاز مشروع  –البشرية 

يتعلق بتهيئة وتجهيز فضاءات للعب األطفال بالحدائق العمومية بجماعة 

 مكناس.
 

 

 

 

 

 

 : لعرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االتفاقية
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المناقشة

 لم يتم تسجيل أي تدخل بخصوص هذه النقطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * * المقرر المتخذ من طرف المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المملكة المغربية         

 وزارة الداخلية            

 جهة فاس مكناس      

  10مقرر رقـــــــــــم :           عمالة مكناس                                           

        2015دورة أكتوبر جماعة مكناس                                                                

 الثالثةالجلسة كتابة المجلس                                                                  

 2015 /10/ 28: بتاريخ                                                                  

 

 النقطة العاشرة:

اللجنة اإلقليمية للتنمية  –الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  –

من جهة وجماعة مكناس من جهة أخرى إلنجاز مشروع يتعلق بتهيئة وتجهيز  –البشرية 

 .العمومية بجماعة مكناس فضاءات للعب األطفال بالحدائق

 

جلسته ، في  2015إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 . 2015أكتوبر   28يوم األربعاء   الثالثة

وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المادة  -

 منه.  69

اللجنة اإلقليمية  –اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس بللنقطة المتعلقة  وبعد دراسة المجلس 

من جهة وجماعة مكناس من جهة أخرى إلنجاز مشروع يتعلق بتهيئة  –للتنمية البشرية 

 وتجهيز فضاءات للعب األطفال بالحدائق العمومية بجماعة مكناس.

 : يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما 

  50عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  50عدد األصوات المعبر عنها :  -

  50عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

خالد  -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

محمد  –دريسي عبد الصمد اإل -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -بودالي 

محمد  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -الدكس  

 -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -أشكود 

  -عبد الرحمان أفلك -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي 

عبد  -نور الدين عامر - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -ا إسماعيل دب



   -عبد النبي عثماني  -فريد بوحي  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

محمد  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -الحسن بوكدور 

حميد   -لحسن خربوش -.  جواد مهال -نادية ادريسي قيطوني   -اشأمينة حد -أبو القاسم 

  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -لعويسي 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

  00عدد الممتنعين عن التصويت :  -
 

 يقرر ما يلي :

 

، 2015يوافق مجلس جماعة مكناس،المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 

اللجنة اإلقليمية  –اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  علىأعضائه الحاضرين  بإجماع 

من جهة وجماعة مكناس من جهة أخرى إلنجاز مشروع يتعلق بتهيئة  –للتنمية البشرية 

 وتجهيز فضاءات للعب األطفال بالحدائق العمومية بجماعة مكناس.

 
 كــــــاتب  المجلس                                             رئيس المجلــــــس                  

  إمضاء : محمد عكي          إمضاء : د. عبد هللا بووانو                     
 

 

 

 ) رئيس المجلس ( السيد د . عبد هللا بووانو :
 

 نمر لدراسة النقطة الحادية عشرة وتتعلق ب :

ين جماعة مكناس والمكتب الوطني للسكك الموافقة على اتفاقية شراكة بب

الحديدية حول إنجاز منشأتين فنيتين قنطرتين للراجلين بمدينة مكناس 

 .بكل من حي عين الشبيك والبساتين بجماعة مكناس

 

 العرض:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتفاقية:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو :

ثيالتها من االتفاقيات السابقة التي تمت في المجلس السابق هذه االتفاقية كم

سواء تعلق األمر باتفاقية  2002ما بين السكك الحديدة والجماعة منذ سنة 

خلق ممرات الرجلين ، أو اتفاقية ممر تحت أرضي للسيارات وهذه 

 االتفاقية تضاف إليهم بنفس الصيغة ومساهمة الجماعة ستظل كما هي . 

 المناقشة:

 

 ) مستشار( السيد العباس الومغاري :

انتهت وأبرمت من طرف الجماعة  –السيد الرئيس  –االتفاقيات السابقة 

من طرف المجلس  2003وتم تنفيذها خالل سنة  2002األم السابقة سنة 

. وال يعقل أن نؤدي مرة أخرى حيث تم صرف أكثر من مليار سنتيم السابق

أعلم جيدا مسار هذه  وأنني، خاصة يةى للسكك الحديدأمواال طائلة أخر

االتفاقية. فلقد كان آخر اجتماع مع السكك الحديدية خالل المجلس السابق 

تصميم من ضمنها ال المكاسببعمالة مكناس وتم االتفاق على عدد كبير من 

أن  –السيد الرئيس  -. وكما في علمكم الخاص بمحطة القطار لحمرية

ني قد غيرت وأصلحت وأنجزت أغلب السكك الحديدية على مستوى وط

محطات القطار بمستويات كبيرة إال مدينة مكناس التي تم استثناؤها من هذه 

والسبب هو عدم ، حيث ظلت محطة قطار مكناس كما هي ،  االنجازات

تصميم لهذه المحطة بمستوى ضعيف جدا ال يرقى  لمستوى  نا أيقبول

مدة سنتين ونصف في إطار مدينة مكناس ، ولهذا استمرت االجتماعات 

اجتماعات ماراطونية مع السكك الحديدية من أجل الرقي بمحطة القطار ، 

يد الوالي الجديد والذي تدخل في هذا الملف مشكورا . سإلى أن تنصب ال

القنطرتين  أن هاتينولهذا فهذه النقطة ال يمكن الموافقة عليها ، خاصة و

ولهذا ال يمكن  والمقترح، نجاز المطلوب. إال أنه لم يتم إ كانتا من اقتراحي

السكك الحديدة ال تبدي خاصة وأن هذا الشأن  فيصرف المزيد من األموال 



في توصية اللجنة   نصت عليهأي اهتمام . واالقتراح هو إرجاء النقطة كما 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية . 

 

 ) مستشارة (أمينة حداش :  ةالسيد

لما جاء في تدخل السيد المستشار عباس الومغاري أؤكد أنه وبالفعل  تتميما

ديدة بحضور السيد الوالي عقدت لقاءات ماراطونية مع السكك الح

مهم من طرف مدير  حيث استمعنا لعرضالقنطرتين بخصوص هاتين 

ولكن نفاجأ اآلن بأن نصيب االعتماد المالي  ،السكك الحديدية في هذا الشأن

نفس نصيب االعتماد المالي للسكك الحديدية . في حين أننا ال  للجماعة هو

زلنا نؤدي االلتزامات والديون السابقة للسكك الحديدية . باإلضافة إلى ذلك 

القنطرتين سواء في  اتينبناء هبالتزم المكتب الوطني للسكك الحديدة 

قي في با البساتين أو عين الشبيك بمواصفات جيدة وبتصاميم مهمة كما تم

ن القنطرتين ستساهم في فك العزلة وفي تفادي المدن . مع العلم أن هاتي

عرقلة السير في المنطقتين البساتين وعين الشبيك. واألكثر من هذا أنه وفي 

اللقاء األخير مع السيد الوالي استقر الرأي بالتكفل بالمشروع من طرف 

 . السكك الحديدية  

 

 ) مستشار( السيد جواد حسني :

 من أجلرح أن تتم برمجة ممر آخر بمنطقة البساتين في إطار التفاوض أقت

 القنطرتين ، خاصة وأنها ستساهم في فك العزلة على هذه المنطقة . 

 

 )مستشار( السيد حسن بوكدور :

كنت أترأسها خالل المجلس السابق ، تم القيام  التي ار لجنة التعميرإطفي 

ين األفغاني حيث أننا أسدينا عمال بجمال الد  قطعة أرضية لملكية بنزع

كبيرا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بهذا العمل ، مع العلم أن هذه األخيرة 

لديها مداخيل كبيرة وال تحتاج إلى الجماعة في هذا الشأن . خاصة وأنه 

سيتم اإلقبال مستقبال على السكك الحديدية أكثر من الحافالت. ولهذا فالسكك 

ي غنى  عن الجماعة وال تحتاج إلى أي دعم منها . وكفى الحديدية  هي ف

 من نزيف أموال الجماعة .

 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو:

بخصوص النقطة التاسعة ، أعتذر عن عدم إعطاء الكلمة للسيد المستشار 

عزيز اليعقوبي رئيس اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية 

مجلس بتوصيات اللجنة بهذا الخصوص. ولهذا أعطى له الكلمة ير اللتذك

  لقراءة التوصية.

 

 ) مستشار( السيد عزيز اليعقوبي :

عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية اجتماعها يوم  

والتي  أعمالهالمدارسة ثالث نقاط في جدول  2015أكتوبر  21األربعاء 

من جدول أعمال الدورة الحالية . وقبل التطرق إلى  9و  8و  7هي النقطة 

نقاش كبير حول عقارات الجماعة وهو بمثابة أود التذكير أنه تم  هذه النقط



م يتم تحدي سيواجه المجلس الجديد ، خاصة وأنه وخالل المجلس السابق ل

رئيس قسم  حيث أكد لنااالهتمام بهذا الجانب وبصيانة ممتلكات الجماعة ، 

من ممتلكات الجماعة هي غير مضبوطة ، إما غير  %75ن ألممتلكات ا

  محفظة أو فيها نزاع أو تعرف ترامي عليها من طرف الغير .

اإلخوان أعضاء اللجنة ، ارتأوا الرجوع إلى المجلس ، قصد التوسع أكثر 

 الضرورية .  ةفي الموضوع ، والتزود في المعطيات التقنية والقانوني

 الموقع،في اللجنة تصب في اتجاه تحديد  تتساؤالت التي كانتحديدا أن ال

نزع الملكية ؟ إضافة إلى غياب ممثلي السكك  إلى وهل العقار يحتاج

لذلك جاءت  ،الحديدية . وكل من له ارتباط بالجانب التقني للمشروع 

 التوصية تراعي هذه اآلراء . وشكرا . 

 

 ( سالمجل) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو:

التي  %50مليون درهم . 12,3شكرا ، ما هو مقترح في المشروع هو 

للمديرية  %25ة ويمليون درهم المكتب الوطني للسكك الحديد 6,4تعني 

 3,2)  %25والجماعة مليون درهم (  3,2العامة للجماعات المحلية ) 

 مليون درهم ( . 

لدن اإلخوة من خالل النقاش يتبين أن هذه االتفاقية موضوع تحفظ من 

المستشارين ، صحيح أننا مع فك الحصار على الحيين المعنيين . لكن 

إليه رأي  التدخالت تشير إلى ضرورة مراجعة هذه االتفاقية . هذا ما يشير

 اللجنة . 

 

 مستشار( السيد فريد بوحي : )

، بخصوص هذا الموضوع فالذي كان سائدا خالل الرئيسالسيد 

شركاء، هو أن يكون العمل الكلي للمشروع االجتماعات التي تجمع ال

اآلخر ، فهذا القرار التراجعي  الذي يجعل المشروع بشراكة حسب  فللطر

 نسب المساهمة ، أستغرب له  بالنظر لما سلف ذكره . 

 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو:

اكة بين بالنسبة للنقطة المتعلقة ب : الدراسة والموافقة على اتفاقية شر

جماعة مكناس والمكتب الوطني للسكك الحديدية ، حول إنجاز منشأتين 

دينة مكناس ، بكل من حي عين الشبيك مفنيتين وقنطرتين للراجلين ب

 والبساتين بجماعة مكناس . 

فالقرار هو إرجاء النقطة إلى لقاء  لذلكفالظاهر يفضي إلى تأجيل النقطة ، 

 آخر دورة مقبلة . 

أن أشكر الجميع على التعاون  أود أخواتي إخواني المستشارينوفي الختام 

 ،في احترام المدة الزمنية المخصصة لنقط جدول أعمال هذه الجلسة

 كل من موقعه ومسؤوليته .  ةموصول والمحددة في ستة ساعات 

والتي  -شاء هللا إن–والنقطة المهمة هي التي ستأتي في الدورات الالحقة 

والباب مفتوح أمام جميع المستشارات  ،ةمهمستصب في قضايا 

الفرق للمساهمة في إدراج نقط نتقاسم جميعا اإلشكاالت والمستشارين بكل 



نهاية قبل  ستنعقد من خالل لقاء دورة، المضمنة فيها. تحديدا في هذه البداية 

 شاء هللا .  السنة الحالية إن

 

 ) مستشار(:السيد محمد أشكود 

ل توصية وردت بلجنة المالية تهم ، ظدخلي يأتي في شكرا السيد الرئيس ، ت

الدعوة بالقيام بمجموعة من التحويالت المالية ، تخصص للدور اآليلة 

للسقوط ، خصوصا أننا مقبلون على فصل الشتاء الذي تتأثر منه هذه 

 الدور. التي تعرف بها مكناس بمجموعة من المناطق . 

ت مالية داخل الميزانية ، عمال لذلك تدعوكم اللجنة إلى تخصيص  تحويال

بالوقاية خير من العالج ، وذلك بخطة استباقية للمشاكل المتوقعة في فصل 

 ننا نلفت انتباهكم إلى هذه اإلشكالية . وشكرا./. إالشتاء . وبالتالي ف

 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو:

ن هناك نقص في المعطيات أنا أتقدم بالشكر لجميع اإلخوان . وأعتذر إن كا

 ، الذي أتحمل فيه المسؤولية . 

فهذه فقط البداية ، والتي غالبا تصاحبها زخم كبير من التحديات ، حيث 

كذلك على الجدولة المالية  –توجد اتفاقية حول الدور اآليلة للسقوط ، تتوفر 

تي ر الموضوع  في اجتماع رسمي بالوالية ، كما أن االتفاقية الي. حيث أث

 ،نتوفر عليها كاملة مكمولة ، يلزم تفعيلها ، واقتضى القيام بتحويالت مالية 

 سنقوم بها في حينه . 

 . تفضل األخ بوكدور ولي

 

 ) مستشار( السيد الحسن بوكدور :

السيد الرئيس ، كان بودي تناول الكلمة قبل قليل ، فطلبت مني التريث . 

اإلخوان لم يغادروا مقاعدهم عض السيد الرئيس ، ال شك أنكم الحظتم أن ب

إلى غاية الختم ، وال أتحدث هنا عن نفسي ، حيث  صباحامنذ بداية الجلسة 

بتخصيص وقت  تقومونمغادرة المقعد لم تكن إال لتأدية الصالة ، فلما ال 

ثير من كأي االستمرار في الجلسة ، أفقد ال األمر،مستقطع للراحة . فهذا 

حيث قلتم الماضية بدل قول المقبلة ،  الرئيس،السيد  التركيز . بما فيهم أنتم

 .  امستقطع اهذا يستلزم وقت

 

 ( المجلس) رئيس  السيد د . عبد هللا بووانو:

ي حال ، طول بالفعل السيد بوكدور ، لكن أنت قلت المقبلة والالحقة . على أ

ك ، والنظام الداخلي ينص على وقت مستقطع لألكل وذلالجلسة يفقد التركيز

 باتفاق مع الجميع . سنخصص مستقبال حيزا لذلك . 

أكتوبر . لذا فأنا أعتذر  7فهذه الدورة كانت مارطونية ، حيث انطلقت منذ 

 مناسب.لبعض اإلخوان إذا بدر عني تقصير أو سوء تفاهم أو كالم غير 

 بهذا المجلس وقراراته . –شاء هللا  إن –وعموما مسيرة مكناس ستستمر 

 السيد الرئيس النقطة للتصويت . حبعد ذلك طر

 

 



  * المقرر المتخذ من طرف المجلس* 
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  11مقرر رقـــــــــــم :           عمالة مكناس                                           
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 النقطة الحادية عشر:

الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس والمكتب الوطني للسكك  –

الحديدية حول إنجاز منشأتين فنيتين قنطرتين للراجلين بمدينة مكناس بكل من حي عين 

 الشبيك والبساتين بجماعة مكناس.

 

، في جلسته 2015رة العادية لشهر اكتوبرإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدو

 . 2015اكتوبر  28الثالثة المنعقدة يوم  األربعاء 

 المتعلق بالجماعات. 113-14تنظيمي رقم وطبقا لمقتضيات القانون ال -

اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس والمكتب الوطني ب وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة 

نشأتين فنيتين قنطرتين للراجلين بمدينة مكناس بكل من حي للسكك الحديدية حول إنجاز م

 عين الشبيك والبساتين بجماعة مكناس.

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  50عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  50عدد األصوات المعبر عنها :  -

  50عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

خالد  -محمد الشكدالي   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

محمد  –عبد الصمد اإلدريسي  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -بودالي 

محمد  -حاميدي محمد ب   -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -الدكس  

 -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -يس إاللة إدر -عزيز يعقوبي  -أشكود 

  -عبد الرحمان أفلك -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي 



عبد  -نور الدين عامر - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

   -عبد النبي عثماني  -فريد بوحي  -بنسالم  عبد الحق -محمد لحلوح - المنعم الشهيبة 

محمد  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -الحسن بوكدور 

حميد   -لحسن خربوش -.  جواد مهال -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -أبو القاسم 

  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -لعويسي 

 

   00ألعضاء الرافضيــــــن  : عدد ا -

  00عدد الممتنعين عن التصويت :  -
 

 يقرر ما يلي :

، 2015يوافق مجلس جماعة مكناس،المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 
باتفاقية شراكة بين جماعة على إرجاء النقطة المتعلقة بإجماع  أعضائه الحاضرين 

ية حول إنجاز منشأتين فنيتين قنطرتين للراجلين مكناس والمكتب الوطني للسكك الحديد
 بمدينة مكناس بكل من حي عين الشبيك والبساتين بجماعة مكناس.

 
 كــــــاتب  المجلس                                 رئـــــيس المجلــــــس                  

     اء : محمد عكيإمض          إمضاء : د. عبد هللا بووانو                     
 

 

 

 

نفاد النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر استبعد 

البرقية نص  أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد كاتب المجلس لتالوة 2015

 نصها :الموجهة إلى القصر الملكي العامر بالرباط هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد هلل  

 مــــن رئـــــيس جــمــــاعة  مكنـــــــاس                   
 إلـــــــــى            

 السيـد مستشـار صـاحب الجاللـة الملـــــــــــــك                 
 الربــــــاط  –الـقصر العـامر    –الديـوان الملكــي               

 
 يم. سيدي المستشار، تحية وسالما الئقين بمقـامكم الكر 

يشرفني أن ألتمس من سيادتكم رفع نص البرقية التالية إلى السدة العالية  
 باهلل صاحب الجاللة الملك محمد السادس أطال هللا عمره. 

 وبعــد،     
 موالي أمير المؤمنين وسبط الرسول األمين.     

السالم على مقـامكم العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته، يتشرف خدام  
الشريفة رئيس وأعضاء مجلس جماعة  مكناس، المجتمعين في إطار الدورة    األعتاب

  28و 2015أكتوبر    07المنعقدة ما بين    2015العادية لشهر أكتوبر  
، أن يغتنموا فرصة اختتامهم أشغال هذه الدورة، ليعبروا لموالنا أمير  2015أكتوبر

متين تعلقهم الدائم  المؤمنين أعز هللا أمره عن أسمى آيات والئهم وإخالصهم، و 
 بأهداب عرشكم الخالد، مقتدين بسنة سلفكم من اآلباء واألجداد.



معاهدينكم، يا موالي، على العمل بكل إخالص وتفـان، وأن نظل جنودا مجندين         
لخدمة هذا الوطن والذود على مصالحه العليا، وعلى رأسها الدفـاع عن الوحدة  

 مناورات التي تسيء لوطننا السعيد.الترابية، والوقوف في وجه جميع ال
حفظكم هللا يا موالي ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه خير هذه البالد، وجعل  
النجاح حليفكم لصالح األمة اإلسالمية واإلنسانية جمعاء وأقر عينكم  بولي عهدكم  
المحبوب صاحب السمو الملكي األمير موالي الحسن وصاحبة السمو الملكي األميرة  

ة وشد أزركم بشقيقكم المولى الرشيد وكافة األسرة العلوية المجيدة  إنه  لالخديج
 سميع الدعاء مجيب وباالستجابة جدير .

 .والسالم على مقـامكم العالي باهلل بدءا ونهاية
 1437محرم   15حرر بمكناس بتاريخ     

 2015أكتوبر    28الموافق ل          
 لشريفةخديم األعتاب ا                             
 رئيس جماعة مكناس                                                                 

  إمضاء: د . عبد هللا بووانو                                                             

 
 


