
              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202ـ اكتوبرـ  االستثنائيةمحضر الدورة  



 جلسة علنية                                  10                        استثنائية دورة 

 

 محضـــــــر
 

  0202 ـ أكتوبر ـ االستثنائيةالدورة  في اطار أنصار الجماعي لبنيالمجلس  اجتمع 

 .0202 اكتوبر 20: ـ ، الموافق ل2113 صفر 02 الخميس:  المنعقدة يومه
 

 

 
 

 تنفيذهالمتعلق بالجماعات ، الصادر  223.21تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم :  

يوليوز  20الموافق لـ : 2131رمضان  02المؤرخ في :  2221.01الظهير الشريف رقم : 

في  العلنية  عقد مجلس جماعة بني انصار أشغال جلسته ،منه  30والسيما المادة :  0221

 0202 اكتوبر 20الموافق لـ :  2113 صفر 02 الخميسيومه : االستثنائيةاطار دورته 

تحت الرئاسة الفعلية للسيد  ،فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحريراجتماعا بمقر 

 مصطفى:  وبحضور السيد،  رئيس المجلس الجماعي لبني انصار، فوطاط   عبدالحليم

 .باشا مدينة بني أنصار ثالليوبو
 

  : عضوا، 31العدد القانوني الـــذي يتكــون منه المجلـــس 

 عضوا، 31ــــم : ـــــــعدد األعضاء المزاولين لمهامهـــــــ 

 وهم السادة  ،عضوا  32 ــــن:ـــــــــــــــــعدد األعضاء الحاضريـــــــــــ:  

 

     

 االســــم الكامــــــل

 

 الصفـــــــــــــــــــــــــــــة

 

 عبدالحليم فوطاطـ  2

 محمد اهاللـ  0

 محمد الصغيرـ  3

 فؤاد سقساق -1

 عبدالحميد عقيد-1

 عمرو اوعاس -1

 عمر بركان  -0

 أسماء بيالل -0

 غزالن بنعلي -2

 محمادي الرامي -22

  فواز اعراب -22

 الهواري جيمي -20

 رئيــــس المجلـــــــس

 ســـللرئي األولالنائب 

 ســـللرئي الثانيالنائب 

 للرئيس الثالثالنائب 

 للرئيس الرابع النائب

 النائب الخامس للرئيس

 النائب السادس للرئيس

 ســـــــــة المجلــــكاتب

 ســــة المجلـة كاتبـنائب

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 

 

 الورقة احلافظة



 ـ 20ـ 

 

 نورالهدى فكري -23

 الفارسية عواطف الفارسي -21

 إبراهيم الرايس -21

 سناء الشاوي  -21

 فائزة اعراب -20

 بنعلي بنعيسى -20

 عبد القادر يشو -22

 مصطفى بوروا -02

 ماجدلين الحموتي -02

 كاميليا بنعلي -00

 ـ ميمون العيساوي 03

 ـ هشام فكري 01

 محمادي بنعليـ  01

 سهيلة طالبـ  01

 وعليادريس ـ  00

 ابتسام الحموتيـ  00

 محمد الفونتيـ  02

 سفيان ادشيشـ  32

 

 ســبالمجل ةمستشار ةعضو

 ســبالمجل ةمستشار ةعضو

 ســـــعضو مستشار بالمجل

 ســـــبالمجل ةمستشار ةعضو

 ســبالمجل ةمستشار ةعضو

 ســـــعضو مستشار بالمجل

 ســـــعضو مستشار بالمجل

 ســـبالمجلــعضو مستشار 

 ـســـعضو مستشار بالمجلـ

 بالمجلــس ةمستشار ةعضو

 بالمجلــس ةمستشار ةعضو

 ســـعضو مستشار بالمجلــ

 ـســـعضو مستشار بالمجلـ

 ـســـعضو مستشار بالمجلـ

 ســـعضو مستشار بالمجلــ

 ـســـعضو مستشار بالمجلـ

 ـســـبالمجلـ ةمستشار ةعضو

 ســـعضو مستشار بالمجلــ

 ـســـمستشار بالمجلـ عضو

 ســبالمجلــ ةمستشار ةعضو

 ســـو مستشار بالمجلـــعض

 

 

 

  عدد األعضاء الشاغرة مناصبهم   : ال أحد 

 

  : عضوة واحدة وهي السيدة:عدد األعضاء الغائبين بدون عذر 

 

 سارة الناصري: عضوة مستشارة بالمجلس -

      

 ال أحدعضاء الغائبين بعذر : ألا عدد 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ 23ـ 

 

 السادة:كل من من مصالح الجماعة بصفة استشارية و حضر  

 

 مصالح الجماعية المدير ،  عبد السالم الفونتي 

 شؤون المجلس، رئيس مصلحة  شان محمد بيخر 

  الشرطة االداريةالممتلكات الجماعية و محمد امين شريفي ، رئيس قسم 

 والرياضية محمد برانان ، مصلحة الشؤون االجتماعية و الثقافية 

 مرزوق بوشرطة ، رئيس مكتب التواصل و العالقات العامة 

 قيشوح عالل ، المهندس الجماعي 

 المكي السبتي ، رئيس مصلحة المستودع الجماعي 

 مصطفى الرشيق ، عن مصلحة الحسابات 

 نجاة ابركان ، رئيسة مصلحة الشؤون االقتصادية 

 سعيد اموسي ، عن مصلحة الموارد المالية 

 عيدي ، مهند س معماري لدى الجماعةحسين بل 

 

 

 

 وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدنيوالمواطنين كما حضر مجموعة من المواطنات    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ 21ـ 

 

 

 

 

 

 كلمة ترحيبية للسيد رئيس المجلس الجماعي لبني انصار
 بمناسبة أول دورة للمجلس

 

 والصالة والسالم على أشرف المرسلين  بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

مدينة بني انصار، السيدات والسادة المستشارون، السيدات و السادة السيد باشا               

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. ، السادة رجال االعالم، السادة الحضور الكرام،رؤساء األقسام

انون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نعلن افتتاح هذه الجلسة بعد تطبيقا لمقتضيات الق            

اكتمال النصاب القانوني، وقبل الشروع في دراسة ومناقشة جدول اعمال هذه الدورة اغتنم هذه 

 وصفته باسمهكل المناسبة ألرحب بإسمي جميع اخواتي واخواني أعضاء المجلس الجماعي، 

نصار، كما أتقدم نيابة عن جميع السيدات والسادة في اول دورة للمجلس الجماعي لبني ا

ابة لخدمة واالستجلالمستشارين الى كل سكان هذه المدينة الفاضلة التي وضعت ثقتها فينا 

 نعمل يدا في يد جميعا لتحقيقها.لمتطلباتها الكثيرة والمتنوعة وس

ايتها السيدات والسادة الحضور الكرام ، اني ألعرب لكم عن اعتزازي وافتخاري            

لترأس المجلس الجماعي لمدينة بني انصار، هذا المجلس الموقر الذي يمثل االطار االرحب 

للتعاون البناء والحوار المثمر حول مختلف قضايا التنمية المحلية ذات االهتمام المشترك  مواألقوا

 ساكنة مدينتنا الفتية. بما يتجاوب وطموحات

ذلك ان طموحاتنا تتنامى يوما بعد يوم في شتى المجاالت، جراء العديد من العوامل،           

تجعل من شركائنا يلحون على إدارة رشيدة وحكامة جيدة لضمان تسيير شفاف منفتح وتسوده 

 روح المواطنة.

ذو أهمية قصوى  أصبحتدبير الشؤون المحلية للجماعة وكما هو معلوم، فان موضوع          

ومن منطلق ان الجماعة هي الرافعة األساسية للتنمية، فقد بالنظر الى التحديات التي تواجهنا 

حلول  إليجاد، موظفين وسلطات مطالبين بالعمل سويا أعضاءااصبح مجلسنا بجميع مكوناته، 

 المواطن في صميم انشغاالتها.، وجعل ومبادرات متميزة لخدمة الساكنة

في اطار االحترام  وال يسعني في األخير اال ان تسود جلستنا هذه روح النقاش البناء،        

وفقنا المبتغاة، راجين من العلي القدير ان ي المتبادل مع التركيز في التدخالت وصوال الى النتائج

اة، ي منحتنا ثقتها وصوال الى النتائج المبتغهذه الجماعة العزيزة، والت لما فيه خير وصالح ساكنة

ان تكون في مستوى طموحاتها ان شاء هللا في ظل القيادة الرشيدة متوسلين الى العلي القدير 

 سميع الدعاء ومجيب الرجاء.لصاحب جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وايده انه 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 افتتاح الجلسة



 ـ 21ـ 

 

د الحليم عبالتأكد من توفر النصاب القانوني ، أعلن السيد :  الكلمة الترحيبية و بعد و          

ي جلستها ف االستثنائيةعن افتتاح أشغال الدورة رئيس المجلس الجماعي لبني انصار  ،  فوطاط

بني ينة مدباشا : حيث توجه بالشكر الجزيل إلى السادة األعضاء المحترمين و السيد  ،الفريدة 

من القانون  10وطبقا للمادة  و شكرهم على تلبية دعوة الحضور ،  الجماعةو موظفي انصار 

ارة س:  األعضاء المتغيبين و هي السيدةقام بإعالن أسماء التنظيمي المتعلق بالجماعات ، 

، عقب ذلك أعطيت الكلمة  ألي عذر بعدم تقديمهاعضاء المجلس أخبر السادة أوالناصري ، 

 لى ع، التي جاءت عمالاألجدول المدرجة في  النقطلتالوة المجلس ،  ةكاتب  أسماء بيالل ةللسيد

 : النحو التالي

 

 . ـ دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي لبني انصار و التصويت عليه 2

 . 0200ـ الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة بني انصار برسم سنة  0

 .ممثلي جماعة بني انصار بمؤسسة التعاون بين الجماعات " الناظور الكبرى "تعيين ـ  3

 . تعيين ممثل الجماعة في شركة التنمية المحلية " ناظور رياضة " -1

 

 

 

 

 

             

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    
         

 
 
 
 
 



 ـ 21ـ 

 

بعد تالوة جدول األعمال الدورة من طرف كاتبة المجلس ، تناول الرئيس الكلمة             

 بعرض حول النقطة األولى التي جاءت كما يلي :

 
   والتصويت عليهدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي لبني انصار :األولىالنقطة 

         

 العـــــــــــرض :

 

 لبني انصار، رئيس المجلس الجماعي  الحليم فوطاطعبد السيد : 

 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم
 

ي نتناول فيما يل، أعضاء المجلس أيها الحضور الكرام السيد الباشا السيدات والسادة           

 . دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه

معتاد وفي اول دورة تعقدها المجالس المنتخبة، البد من وضع مشروع للقوانين  كما هو          

 2.21.01وذلك طبقا لمضامين الظهير الشريف  المنظمة ألشغال هذه المجالس وأجهزتها

المتعلق بالجماعات السيما 223.21بتنفيذ القانون التنظيمي  ، 0221يوليوز  20الصادر في 

د هذا المشروع بتعاون مع أعضاء المكتب والذي يوجد بين ايديكم منه. وأثناء اعدا 30المادة 

اإلجراءات الواجب االلتزام بها بناء على التجارب السابقة، وذلك في التزام من  راعينا مجموعة

 تام بما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

لمجلس واجهزته المختلفة، كما يحدد شروط هذا النظام الداخلي يعتبر ملزما لكافة أعضاء ا        

اري بها للمقتضيات القانونية الج االمساعدة طبقوكيفيات تسيير اشغال المجلس ومكتبه واجهزته 

 العمل، ويحدد العالقة بين مختلف أجهزة المجلس.

ات مقتضيهذا النظام مع مراعاة ويسهر رئيس المجلس او من ينوب عنه على حسن تطبيق        

  من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات السالف ذكره. 30       :المادة

وافسح المجال للسيدات والسادة األعضاء للتدخل وابداء الرأي قبل عرض المشروع على        

 التصويت. 

                   وشكرا ...          

 

 المناقشــــــــــــــــة :

 

 مستشار بالمجلسمحمادي بنعلي، عضو السيد : 

 

طالب في تدخله بعدم االستعجال في التصويت على القانون الداخلي للمجلس، كمطلب            

ومناقشته بشكل معمق يمكنهم من  فريق او معارضة، إلعطاء المزيد من الوقت من اجل دراسته

 مالحظاتهم عليه. ابداء



 ـ 20ـ 

 

 السيد : ميمون العيساوي، عضو مستشار بالمجلس

 

أشار في تدخله انه يقترح باإلضافة الى ما قاله السيد: محمادي بنعلي حول إعطاء المزيد       

جميع المستشارين مواده، ان يزود من الوقت لدراسة النظام الداخلي بشكل معمق في جميع 

حتى يتمكنوا من االستفادة منها،  0202وخاصة الجدد منهم بمسودة من ميزانية الجماعة لسنة 

مما يسهل عليهم دراسة ومناقشة مشروع ميزانية  ةميزانية الجماعوبالتالي اخذ فكرة حول 

 المعروض عليهم قصد المصادقة عليه. 0200

     

 السيد : مصطفى بوروا، عضو مستشار بالمجلس

 

م، ، السيد الرئيس المحترسلينبسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على اشرف المر      

 انه من االستحالة بمكان التصويت ارى ياخواتي واخواني المستشارين، الحضور الكريم، بدور

 .ع مواده ...القانون، دون مناقشته في جمي على هذا

     

 اعراب، عضوة مستشارة بالمجلس فايزةالسيدة : 

 

الت قوالسيدات والسادة المستشارين والحضور الكريم،  بعد البسملة واالشادة بالسيد الرئيس      

بحيث انها  من مشروع القانون الداخلي للجماعة، 20 :في تدخلها انها لديها مالحظة حول المادة

 تشترط على مكتب المجلس إجابة العضو المقدم للسؤال كتابة وليس شفهيا يوم انعقاد الدورة.

 

 جلس، عضو مستشار بالمهشام فكريالسيد : 

 

بعد ان هنأ نفسه وجميع المستشارات والمستشارين على الثقة التي وضعتها فيهم ساكنة       

والمتنوعة، وشاكرا لجميع األطر ومتمنيا االستجابة لمتطلباتها الكثيرة  جماعة بني انصار،

المشروع الذي هم بصدد دراسته ومناقشته وبالتالي  اإلدارية للجماعة التي أشرفت على وضع

التصويت عليه، أشار انه من الطبيعي ان تكون له مجموعة من المالحظات حول مواد هذا 

من اجل تنويره وتجويده من خالل دراسته ومناقشته بكل اريحية اعتمادا على التجارب  المشروع

 جماعات.ابقة والتزاما بالقانون التنظيمي المتعلق بالالس

 

 السيد : عبد الحليم فوطاط، رئيس المجلس الجماعي

 

ة والتي البناء في تعقيب له شكر جميع السادة المستشارين على مناقشتهم واقتراحاتهم         

ي للمجلس الجماعي لبن سجلها وسيأخذها بعين االعتبار في الصيغة النهائية للنظام الداخلي

 .انصار

له ان مسودة مشروع النظام الداخلي المعروض  أكدمحمادي بنعلي فبالنسبة للمستشار         

 زارة وضعته و يالداخلي الذعليهم هو في الحقيقة في اغلب بنوده صورة مطابقة ألصل النظام 



 ـ 20ـ 

 

 بعض مواده التي لنا الحق لجماعات على الصعيد الوطني ما عداالداخلية والذي تعتد به جميع ا

قانون ان ال تكون مخالفة لمقتضيات الوتكييفها حسب رغبات أعضاء المجلس بشرط في تغييرها 

 التنظيمي المتعلق بالجماعات.

له انه ال يمكن له تزويد جميع المستشارين بمسودة  أكدبالنسبة للسيد ميمون العيساوي،       

الن المطلوب في هذه الدورة هو دراسة ومناقشة مشروع ، 0202الجماعة لسنة قانون ميزانية 

 والتصويت عليها حتى نتفادى عرقلة السير العادي للجماعة. 0200ميزانية الجماعة لسنة 

 قاله، مؤكدا له انه رئيس فيمابالنسبة للسيد مصطفى بوروا أوضح له ان له واسع النظر       

 القانونية المسموح بها. لمقتضياتللجلسة ومهمته تسيير الجلسة طبقا ا

اعراب ، أكد لها أنه حينما سيتم مناقشة بنود مسودة مشروع  فايزةبالنسبة للمستشارة السيدة        

 هذا القانون حينها سيتم اإلجابة عن سؤالها .

 

 السيد : مصطفى بوروا ، عضو مستشار بالمجلس 

 

في اطار نقطة نظام ، استهل تدخله بإبراز أهمية الرئيس في تسيير الجلسة ، وأكد أنه هو         

  األول واألخير في التسيير ، طبقا لمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .المسؤول 

 

 السيد : مصطفى بوالليوت ، باشا مدينة بني انصار

 

 هو المسؤولوالمجلس هو المسؤول عن تسيير الجلسة ،  رئيسأكد في تدخله أن السيد         

على حفظ النظام للسير العادي للجلسة ، و أن كل عضو يرغب في تدخل عليه رفع اليد ويقوم 

ات عي للدخول في الحزازاوكدلك األمر بالنسب للتعقيب عن الجواب ، وال دالرئيس بتسجيله 

أو النقاشات الهامشية ، فجدول األعمال واضح يجب على الجميع االلتزام به ، وأن مشروع 

القانون الداخلي سلم للجميع وعليكم مناقشته بكل هدوء واحترام ، ثم أشار إليهم أن القانون 

جلسة ، لدا ادي للللرئيس طرد كل مستشار يخل بالسير الع يجيزالتنظيمي المتعلق بالجماعات 

طالبهم بااللتزام بالمقتضيات القانونية و االبتعاد عن النقاشات الثنائية  ، وأن الكل مسؤول 

خصوصا وأن الجلسة تدون في محاضر رسمية وبالتالي فإن أي قدف أو مس يعتبر صاحبه 

 مسؤوال عليه.

 

 يد : محمد اهالل ، النائب األول لرئيس المجلس الس

 

يرغب في تغيير أو تنقيح بعض مواد مشروع ، أن كل عضو  هبرز من خالل تدخلحيث أ        

الداخلي المعروض على أعضاء المجلس ، أن يستأذن الرئيس للمطالبة به بكل هدوء النظام 

واحترام ألن المجلس هو سيد نفسه ، أما ما عدا ذلك فهو إخالل للمقتضيات التنظيمية المتعلقة 

 بالجماعات.

 

 



 ـ 22ـ 

 

 السيد : هشام فكري ، عضو مستشار بالمجلس

 

تقدم بالشكر الى السيد الرئيس الذي أعطى له الفرصة لمناقشة بعض مواد مشروع النظام         

على وضع هذه  هرتالداخلي ، وقبل أن يتطرق لذلك شكر األطر اإلدارية للجماعة التي س

ات م ما هو في الحقيقة اال تفسير لمقتضيالمسودة التي نحن بصدد مناقشتها ، وأضاف أن هذا النظا

المتعلق بالجماعات  ، الهدف منه تحقيق السير العادي للمجلس  223.21القانون التنظيمي رقم 

 وتنوير لساكنة الجماعة .

ثم تطرق بعد ذلك الى إبداء بعض مالحظاته الشكلية على بعض بنود هذا المشروع ،        

فباإلضافة الى بعض األخطاء اإلمالئية أشار الى المادة السابعة التي طالب بإعادة صياغتها ، 

يس" من الرئ كتابةأما المادة العاشرة التي تنص على " على توجيه االستدعاءات لحضور دورة 

 نأ اقترح على ةجه بواسطة إشعار مكتوب من طرف الرئيس ، المادة الثالثة عشراقترح أن تو

يتم استدعاء الرئيس ممثلي المصالح الخارجية عن طريق العامل أو من ينوب عنه وليس عن 

رئيس عن إجابة الطريق السلطة اإلدارية ، بالنسبة للمادة الثالثة والعشرين اقترح على أن تكون 

 عن اختصاصته معللة .األسئلة الخارجة 

أما بخصوص المادة الثامنة والثالثون فاقترح حدف عبارة " ال يحتسب ضمن المصوتين          

ة ، اما المادة الخامس ااألعضاء الممتنعون عن التصويت " حتى تكون مطابقة للمادة التي تاليه

 واألربعين اقترح استبدال كلمة " الجمهور " بالعموم .

الرئيس تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  السيدختام كالمه اقترح على وفي          

 .0222النوع نظرا ألهميتها ، بحيث تعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها دستور المملكة لسنة 

 

 السيد : مصطفى بوروا ، عضو مستشار بالمجلس 

  

الذي تساءل حول محتوى المادة الثامنة واألربعين التي تنص على أن نقل وتسجيل         

نة أما بخصوص لج ،به السمعية والبصرية الخاصة  السائلوالت المجلس تتم بإستعمال وامد

تخصيصها للمعارضة كما هو الشأن بالنسبة  فإقترحالميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

خصوصا مجلس جهة الشرق بدال من لجنة المرافق العمومية، أما بالنسبة  للجماعات األخرى

من مشاركة المرأة في هيئة  % 33للمادة الثامنة والسبعين التي تنص على تخصيص نسبة 

الفرص ومقاربة النوع فهو يرى أن هذه النسبة ضعيفة بالنظر الى دور المرأة  ؤالمساوة وتكاف  

 في المجتمع .

 

 السيد : ميمون العيساوي ، عضو مستشار بالمجلس 

 

ه أنه يؤيد الزامية المستشارين بااللتزام بجدول أعمال الدورة ، واحترام أوضح في تدخل        

المقتضيات القانونية المنظمة لها ، ولكن يرفض ممارسة مكتب المجلس سلطة الوصاية على 

داخل المجلس خصوصا وأن دورات المجلس تنعقد أعضاء المعارضة ، وبالتالي تقزيم دورها 

 كل أربعة أشهر .



 ـ 22ـ 

 

 السيد : عبد الحليم فوطاط ، رئيس المجلس

 

بعد استنفاد كافة التدخالت نمر لعملية التصويت على النقطة المتعلقة بدراسة مشروع        

 ، التي اسفرت عن النتيجة التالية : النظام الداخلي للمجلس الجماعي لبني انصار

 

 

  : عضوا . 21الموافقــون 

  : عضوا . 21العارضون 

 . الممتنعــون : ال أحد 
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 . 2120أكتوبر  17الموافق لـ : 0441صفر  22بتاريخ: الخميس  272مقرر عدد : 

 

 النقطة المتعلقة بـ : دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي لبني انصار والتصويت  

 عليه .                         

 

خالل جلسته  0202إن المجلس الجماعي لبني انصار المجتمع في الدورة االستثنائية ـ أكتوبرـ 

 . 0202أكتوبر  20الموافق لـ : 2113صفر  02العلنية المنعقدة بتاريخ : 

 

 

 

 .منه  120الى  30وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالجماعات و السيما المواد : ـ 

 دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي ـ وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بـ: 

 لبني انصار والتصويت عليه .                                                  

 

 ـ وبعد اللجوء التي التصويت العلني .

 ـ وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

 

  :   عضوا . 32عدد األعضاء الحاضرين 

  : عضوا . 32عدد األصوات المعبر عنها 

  :    عضوا ، وهم السادة : 21عدد األعضاء الموافقون 

 

 المهمة داخل المجلس االســـم الكامـــــل

 فوطاط ـ عبدالحليم 2

 ـ محمد اهالل  0

 ـ محمد الصغير 3

 ـ فؤاد سقساق 1

 عبدالحميد عقيدـ  1

 ـ عمرو اوعاس  1

 ـ عمر بركان  0

 ـ أسماء بيالل 0

 ـ غزالن بنعلي 2

 رئيس المجلس

 النائب األول للرئيس

 النائب الثاني للرئيس

 النائب الثالث للرئيس

 النائب الرابع للرئيس

 النائب الخامس للرئيس

 النائب السادس للرئيس

 كاتبة المجلس

 نائبة كاتبة المجلس

 المقرر المتخذ



 ـ  20ـ 

 

 ـ محمادي الرامي 22

 ـ فواز اعراب 22

 ـ الهواري جيمي 20

 ـ نورالهدى فكري 23

 ـ الفرسية عواطف الفرسي 21

 ـ إبراهيم الرايس 21

 ـ سناء الشاوي 21

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مشتشار بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس
 

  : عضوا  وهم السادة : 04عدد األعضاء الرافضين 

 

 المهمة داخل المجلس االسم الكامل

 ـ فايزة اعراب 2

 ـ بنعيسى بنعلي 0

 ـ عبدالقادر يشو 3

 ـ مصطفى بوروا 1

 ـ ماجدلين الحموتي 1

 كاميليا بنعليـ  1

 ـ ميمون العيساوي 0

 ـ هشام فكري 0

 ـ محمادي بنعلي 2

 ـ سهيلة الطالب 22

 وعليـ ادريس  22

 ـ ابتسام الحموتي 20

 ـ محمد الفونتي 23

 ـ سفيان ادشيش 21

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 مستشارة بالمجلسعضوة 

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 

 . عدد األعضاء الممتنعون : ال أحد 

 

 

 ما يلي  ريقر 
 

، المجتمع في إطار دورته االستثنائية المنعقدة صادق المجلس الجماعي لبني انصار          
على مشروع النظام الداخلي الحاضرين بأغلبية أعضائه ،  0202 اكتوبر 07يومه : 

 للمجلس الجماعي لبني انصار الذي جاء على الشكل التالي : 



 ـ 23ـ 
 

 المملكة المغربية      

 وزارة الداخلية      

 والية جهة الشرق    

 عمالة إقليم الناضور  

 جماعة بني انصار   

 مديرية المصالح الجماعية

 مكتب شؤون المجلس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الداخلي لمجلس جماعة  
 0202بني انصار شتنبر  
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 أحكــام عــامة                                                  

 

  1المادة   : 

المتعلـق  442341من القانـون التنظيمي رقــم :  23طبقـا لمقتضيـات المـادة :              

 4121رمضان  32بتاريخ :  43413.1بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 

، درس المجلس الجماعي لبني انصار هـذا النظام الذي أعـده  3241يوليوز  20موافـق : 

 3234 ـ أكتوبر ـ االستثنائيةئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب وذلك خالل دورته ر

 . 3234شتنبر  20المنعقدة بتاريخ : 

  2المادة : 

أشغال المجلس ومكتبه وأجهزته المساعدة  تسييريحدد هذا النظام شروط وكيفيات          

طبقــا للمقتضيات القانونية الجاري بهـا العمل ، كمـا يحدد العالقة ما بيـن مختلف أجهـزة 

 المجلس .

  3المادة : 

من القانون التنظيمي للجماعات ، يعتبر  23تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة :       

ضاء المجلس وأجهزته وهيئاته .هذا النظام ملزما لكافة أع  

  4المادة  : 

يتألف مكتب المجلس من رئيس وستة نواب للرئيس ، ويجتمع كلما دعت الضرورة   

 لذلك باستدعاء من الرئيس .

 5 المادة : 

يسهـر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيـق مقتضيات هذا النظام           

. وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس  

 

 

 

اجتمـــاعات المجلــــــس                                       

 الباب األول

 الباب الثاني
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 1 ـ دورات المجلــــــس

  6المادة : 

المتعلــــق  442341مـن القانـون التنظيمـي رقـم : 22طبقــا لمقتضيات المـادة :            

بالجماعات ، يعقد مجلس الجماعة وجوبا ثالث دورات عادية في السنة خالل أشهر فبراير 

 وماي وأكتوبر ، وذلك في األسبوع األول من الشهر المحدد لذلك .

الجتماع في هذا الموعد أو إذا صادف يوم انعقاد الدورة عيد من و إذا تعذر انعقاد ا          

 األعياد الدينية أو الوطنية وجب اإلشارة الى ذلك في االستدعاء .

ويمكن دعوة المجلس لالنعقاد في دورات استثنائية كلما دعت الظروف الى ذلك ،           

ـا في هـذا الشأن من السلطـة المحليـة إمـا بمبـادرة مـن الرئيس أو عندمـا يتلقـى طلبـا مكتوب

المختصة ، أو من ثلث األعضاء المزاولين مهامهم ، يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها 

 على المجلس ، ويتعين على الرئيس االستجابة لعقد دورة استثنائية .

  7المادة : 

داخل األجل المحدد إذا تعذر ألي سبب من األسباب عقد دورة من الدورات العادية          

لها قانونا ، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة 

حسب أهميتهــا وطابعهــا االستعجالـي ، فـي حيـن يمكـن إدراج باقـي النقط في أقرب دورة 

 يعقدها المجلس .

  8المادة : 

الجماعـة ، ويمكـن للرئيس عنـد االقتضاء وبعــد  يعقــد المجلس اجتماعاتـه بمقـر           

استشارة أعضـاء المكتب ، وإخبـار عامـل اإلقليـم عقـد اجتماعا المجلس في أي مكان اخــر 

 داخل تراب الجماعة .

( ساعات تبتـدئ وجوبـا على الساعــة 1تحـدد المدة الزمنية لكل جلسة في خمسة )          

و إذا تعذر  .زواال ( 22يوم انعقادها وتختتم على الساعة الثالثة ) ( صباحا من42العاشرة )

 األمر الى غاية رفع الجلسة .

  9المادة : 

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية ، ويجوز للمجلس بطلب من الرئيس أو ثلث            

 أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة .

ى المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم باالقتـراع العلني يتم التصويت عل           

 وباألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها .
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في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم ، يأمر الرئيس بإخالء القاعة من العموم           

ومن ممثلي وسائل اإلعالم وجميع األشخاص الذين ال عالقة لهم بالنقطة موضوع المناقشة، 

 قبل متابعة أشغال الجلسة .

  11المادة : 

مفتوحة للعموم ، يمكـن للمجلس  عندمـا ينتفـي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير          

 أعاله استئناف الجلسة في صيغتها العمومية . .وفق نفس الشكليات بالمادة: 

 االستدعـــــــاءات : 2

  11المادة : 

رف ـن طـم بواسطة اشعـار مكتوبور دورات المجلس ـتوجه االستدعاءات لحض            

ة ـة بواسطـح الجماعـالعضو لدى مصال ن طرفـى العنوان المصرح بـه مـرئيس المجلس ال

البريد المضمون مـع االشعار بالتوصل ، أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا 

 االرسال بما في ذلك البريد اإللكتروني بالنسبة لألعضاء الذين يرغبون في ذلك .

  12المادة : 

توجـه االستدعاءات بصفـة فرديـة الى كافـة أعضـاء المجلس مصحوبة بجـدول             

األعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائـق ذات الصلــة 

 بالنقط المدرجة في جدول األعمال .

 ويحدد باالستدعاء يوم وساعة ومكان االجتماع .          

 13دة الما : 

يحضر العامـل أو مـن يمثلـه دورات مجلس الجماعة وال يشارك في التصويت ،           

ويمكن أن يقـدم بمبادرة منـه أو بطلب مـن الرئيس أو أعضاء المجلس جميـع المالحظات 

المفيدة و التوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنهـا ، وال سيمـا بخصوص النقــط 

 ة في جدول األعمال وفقا لطلبه .المقترح

  14المادة : 

يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية           

العامل أو باستدعـاء مـن رئيس مجلس الجماعة ، كمـا يمكـن للرئيس المجلس عـن طريـق 

ال الجلسات بصفــة ـلحضـور أشغة ـح الخارجيـي المصالـاستدعـاء ممثل  ينـوب عنـه مـن

 استشارية وذلك عندما يتعلق األمر بدراسة نقطة في جدول األعمال تربط نشاط هيئاتهم .

 

 



 ـ .4ـ 

  15المادة  : 

يترأس رئيس المجلس الجلسات ، وعند غيابه أو إذا انسحب أثناء الجلسة ألي سبب           

 الترتيب  .من األسباب يقوم بهذه المهمة أحد نوابه حسب 

 جدول األعمـــــال :

  16المادة : 

ألعضائـه وز ـويجاون مع أعضاء المكتب ، ـد رئيس المجلس جدول األعمال بتعـيع          

المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه طلبا 

( يوما على 32ويبلغه الى العامل عشرين )كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صالحياته ، 

 األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة .

تدرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورة النقط اإلضافية التي يقترحها العامل أو          

( أيام ابتداء من تاريخ .من ينوب عنه ، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية )

 األعمال . توصل العامل بجدول

( أيام على األقل 42كما يقوم الرئيس بإرسال جدول األعمال الى األعضاء عشرة )        

 قبل تاريخ انعقاد الدورة .

  17المادة : 

يعلـق جدول األعمال الجلسات وتاريخها بمقـر الجماعـة ،ويمكن لرئيس المجلس          

انعقـاد الجلسات العموميــة للمجلس  اخبار العموم بجدول األعمال وتاريخ وتوقيت ومكان

 وذلك بواسطة وسائل اإلخبار المتاحة .

 ـ األسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة  4

  18المادة :  

يمكن ألعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه          

 تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها.أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول مسألة 

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع و أن ال يتضمن توجيه تهم الى جهة معينة          

 أو يهدف الى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس و أقربائه .

 تـودع األسئلة المذكورة موقعـة مـن طرف العضـو أو رئيس الفريـق المعني لــدى         

 رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها .

تسجل هذه األسئلة في جدول أعمـال دورة المجلس المواليـة لتاريـخ التوصل بهــا          

شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على األقل ، وفي حالة تجاوز ذلك يتـــم 

 إدراجها في الدورة الموالية .



 ـ 41ـ 

  19المادة : 

يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن األسئلة المبرمجة         

 في الجلسة المخصصة لذلك .

تعطى الكلمة خالل الجلسة المخصصة للجواب عن األسئلة الكتابية لصاحب السؤال         

 ( دقائق .2لتقديم ملخص عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالثة )

يتولى الرئيس أو من ينوب عن اإلجابة عن السؤال الكتابي في مدة ال تتجاوز ثالثة         

 ( دقائق .2)

  ( دقائق .1يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة ال تتجاوز خمسة )         

 ( 2) يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة ال تتجاوز ثالثة         

  21المادة : 

يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر            

الجلسـة ، وينشر فـي الموقـع اإللكترونـي للجماعـة ، كمـا يعلـق ملخـص السـؤال الكتابــي 

 وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس .

  21المادة  : 

أن  عائق جـاز عاقـهؤال الكتابي بصفـة فردية أو ـإذا تغيب العضو الذي تقـدم بالس          

ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب 

من العضو المتغيب ، وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط يؤجـل السؤال والجواب عنـه الـى 

 رة المجلس الجماعي الموالية .دو

  22المادة : 

 ال يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه أية مناقشة عامة أو تعليق .          

  23المادة  : 

يمكـن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مـع أعضاء المكتب والتشاور مع واضعــي          

السؤال ضم مجموعة من األسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع و أن يقدم جوابا 

 موحدا عنها .

  24المادة : 

ت المجلس يجوز لرئيس  المجلس رفض اإلجابة عن األسئلة الخارجة عن اختصاصا        

 .مع التعليلالدورة  انعقادوصالحيات رئيسه ، ويبلغ ذلك الى المعني باألمر خالل 

 



 ـ  32ـ 

 

 

 تسييــــــر المجلـــــــس

 ـ تنظيم حضور األعضاء في الجلسات : 1

  25المادة : 

يعتبر حضور أعضاء من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ،  10تطبيقا للمادة :         

 مجلس الجماعة إجباريا .

يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة االجتماع وليس لمقر الجماعة ، على ورقة         

الحضور قبل افتتاح أشغـال الجلسة ، ويمكن لألعضاء الذين التحقـوا بقاعـة االجتماع بعــد 

 بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداوالت .

  26المادة : 

الجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابــه ، ويجلس عامــل يخصص بقاعـة ا         

 العمالة أو اإلقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس .

يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس األعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة         

 االجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم .

 ـ رفع الجلسات : 2

  27المادة  : 

يمكــن للرئيس أن يرفـع الجلسة مؤقتا بمبـادرة منـه أو بطلب مـن ثلث األعضــاء           

الحاضرين ، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقيت على أن ال تقل عن خمسة عشر 

 ( دقيقة .11( دقيقة وال تزيد عن خمسة وأربعين )41)

 النصاب القانوني :ـ  3

  28المادة : 

يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفيـة صحيحة طبقـا لقواعـد النصاب القانونــي           

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات . 13المقرر في المادة : 

إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خالل الجلسة األولى سيؤثر على تاريخ انعقاد         

يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ الجلسة أو الجلسات الموالية 

 الجلسة أو الجلسات الموالية و إخبار أعضاء المجلس بذلك .

 الباب الثالث



 ـ 34ـ 

 

 ـ كتابة الجلسات : 4

  29المادة : 

يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس ، خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني         

جدول األعمال وملخص محضر الدورة السابقة ، وكذا في تتبع عند افتتاح الجلسات وتالوة 

 عملية التصويت و احتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة .

  31المادة : 

فـي حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة  رفضهما القيــام         

م بذلك ، وإذا تعذر ذلك يعين الرئيس بمهامهما يعين الرئيس أحد األعضاء الحاضرين ليقو

 أحد موظفي الجماعة ليقوم بمهمة الكاتب تحت مسؤوليته .

 ـ تنظيم مناقشات المجلس : 5

  31المادة : 

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقرير إخباري للمجلس حول األعمال التي           

 قام بها .

نقط جدول األعمال ، يدعـو الرئيس عنـد االقتضاء ،  قبـل بدايـة مناقشة أي نقطة مـن       

رؤساء اللجـان الى تقديم ملخص عـن التقارير المعــدة بشأن النقط المعروضة على أنظــار 

 المجلس .

يعطــي الرئيس الكلمة بعـد ذلك الى األعضاء الراغبيـن فـي التدخـل حسب طلبهــم        

 . وترتيب تسجيلهم في الئحة التدخالت

 يجوز فتح الئحة إضافية ، عند االقتضاء ، لمناقشة نفس النقط .       

ه ـال يجوز ألي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع ، غير أن       

يمكن االستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة ، كلمــا 

 طلبوا ذلك .

  32المادة : 

يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول األعمال للمناقشة ، حسب ترتيبها ، ويمكن        

تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على 

 ذلك .

 



 ـ 33ـ 

  33المادة  : 

يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة ، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين         

 وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن ال يتجاوزوا المدة المسموح بها .

إذا تبين أن تدخل العضو ال عالقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة ، جــاز         

 . للرئيس وحده تنبيهه الى ذلك

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في           

 ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكالم طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة .

  34المادة : 

ـاوز لكـل عضو الحق في التدخل و باألولوية في نطاق نقطة نظام ، على أال يتجـ         

 ثالث دقائق .

  35المادة : 

يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول األعمال أو مسألة أولية أو         

 ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون  و النظام الداخلي للمجلس .

ن إذا تبين أن موضوع نقطة نظام ال عالقة له بهذه األمور ، فإن الرئيس يطلب مــ        

المتدخل التوقف عن الكالم ، فإن لم يمتثل ، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت ، وفي حالة 

من القانون التنظيمي المتعلـــق  .1تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة : 

 بالجماعات .

  36المادة : 

زمالءهم أثناء تناولهم  يذكر الرئيس العضو أو األعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون        

 الكلمة بوجوب مراعات االنضباط واحترام القانون .

  37المادة  : 

إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض األعضاء         

 أمكن للرئيس رفع الجلسة مؤقتا .

يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة ، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة و ال يمكن أن تؤجل         

 الى اليوم الموالي .

  38المادة  : 

إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع         

 لجانتثنائية واجتماعــات الواالستحت طائلة المتابعـة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية 

 ويشار في محضر الجلسة الى هذه األعمال أو التصرفات .        



 ـ 32ـ 

 كيفية التصويت على المقررات :

  39المادة : 

يتم التصويت كقاعدة عامة بطريقة علنية ، ويعبر عن التصويت العلني برفع اليد أو         

 الوقوف .

  41المادة : 

المجلس الجماعي نتيجـة التصويت بعـد قيـام الكاتب أو نائبه بعمليــة احتساب يعلــن رئيس 

 األصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة .

  41المادة : 

تتخذ المقررات باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها ، ما عـدا في الحالة التـي            

 منه . 12لى أغلبية معينة خاصة المادة:ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ع

انب المنتمـي إليـه الرئيس ، ويعـد تعـــادل ـوفــي حالـة تعـادل األصوات يرجـح الج         

 األصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت ، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت

  42المادة  : 

 ئه بكيفية صحيحة .ال يصح التراجع عن التصويت بعد إجرا       

  43المادة : 

ال يقبل أي طلب للتدخل أو أخد الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت ، إال إذا كانت         

 المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه الى الخلل في هذه العملية .

 تعيين ممثلي الجماعة لدى الهيئات أخرى وإنهاء مهامهم :

  44المادة  : 

تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى ، عن طريق التصويت العلني وتحدد يتم           

 مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة .

  45المادة  : 

يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم االنتدابية ويتعين عليهم كل سنة        

 تقديم تقريرين على األقل .

 نظيم حضور العموم بقاعة الجلسات :ت

  46المادة : 

أشغال هذه الجلسات في  العمومتكون الجلسات العامة للمجلس عمومية ، ويحضر         

 حدود المقاعد المتوفرة بقاعة االجتماع والمخصصة للعموم .



 ـ 31ـ 

  47المادة : 

 يخصص بقاعة االجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف و بممثلي وسائل اإلعالم        

 االلتزام بالهدوء ويمنع الكالم أو تدخل فيما يتداوله المجلس . العموميتعين على          

  48المادة : 

م أو من ينـوب عنـه ـل اإلقليـر أعضاء المجلس وعامـن غيـد مـن ألي أحـال يمك            

 ـس المجلس .ن رئين دون إذن مـوج المكان المخصص للمنتخبيح الجماعة ولي مصالوممثل

 نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس :

  49المادة : 

يجب على المجلس نقـل وتسجيل وتصويـر مـداوالت المجلس باستعمـال وسائلــه            

 السمعية و البصرية الخاصة به .

ات ال الجلسـل أشغـوالمهتمين بقضايا الشأن المحلي تصوير وتسجين للعموم ـو يمك        

 العلنية شريطة تقديم طلب لرئيس المجلس الجماعي وموافقة أغلبية األعضاء الجماعيين .

 ) خالل افتتاح الدورة أو قبلها ( .   

 

 

 

 لجـــــــــان المجلــــــــس

 اللجان الدائمة :

 اللجدان الدائمة :أ ـ إحاث 

  51المادة  : 

( لجان دائمة لدراسة القضايا وتهييئ المسائل التي 1يحدث مجلس الجماعة خمسة )          

يجب عرضهـا خـالل دورات المجلس لمناقشتهـا والتصويت عليهـا ، وتدرس هـذه اللجــان 

 بطلب من رئيس المجلس القضايا التي تدخل في اختصاصاتها وهذه اللجان هي :

 ن المالية والبرمجة : ـ لجنة الميزانية والشؤو 1

 ( وتختص بدراسة القضايا التالية :1عدد أعضائها خمسة )         

 . دراسة مشاريع الميزانية 
  دراسة مشروع برنامج عمل الجماعة. 

 الباب الرابع



 ـ 31ـ 

 

 دراسة تنمية وتجهيز الجماعة 
 دراسة برنامج إنعاش االقتصاد والتشغيل 
 دراسة برامج التمويل والمساهمات المالية 
  دراسة الحسابات الخصوصية واالعتمادات المرصودة وتحويل االعتمادات من باب 

 . الى باب
 . دراسة تحديد سعر الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة 
 . دراسة االقتراضات والضمانات والهبات والوصايا 

 ار ـالستثمرص اـع فـية وتشجـة االقتصاديـة بالتنميـالمتعلق المستجداتا ـة القضايـدراس 
 بالجماعة .

 . دراسة اتفاقيات التعاون والشراكة إلنجاز برامج تنموية 
 . دراسة طلبات و لوائح توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات المحلية 

 

 ـ لجنة المرافق العمومية والخدمات والممتلكات : 2

 التالية :( تختص بدراسة القضايا 1عدد أعضائها خمسة )        

  دراسة إحداث وتدبير المرافق العمومية والتجهيزات العمومية الجماعية أو المساهمة

 فيها .
 . دراسة األنظمة الخاصة بتدبير المرافق العمومية الجماعية 
  دراسة إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو

 أو تفويته .الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه 
 . دراسة النقل العمومي الحضري 
 . دراسة اإلنارة العمومية 
 . دراسة المجازر و أسواق الخضر والسمك 

 . دراسة كيفية تدبير األمالك الجماعية وترتيبها وكيفية استغاللها 

 

 ـ لجنة التعمير وتهيئة المجال والمحافظة على البيئة : 3

 ( تختص في القضايا التالية :1عدد أعضائها خمسة )      

 . دراسة وثائق التعمير والتهيئة والتنمية الترابية 
  دراسة مواضيـع االقتنـاءات العقاريـة أو المبادالت وعمليـات التخصيص وإعــادة

 التخصيص .
 . دراسة أنظمة السير والجوالن والمحافظة على الطرق العمومية 
 أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى. دراسة انجاز 



 ـ 31ـ 

 

 . دراسة األنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة والصحة وحماية البيئة 
  دراسة كيفيـة االهتمـام بالمجـال البيئــي مـن خـالل  إيـالء أهمية خاصة للمساحات 

ام ـق المدينــة ونظـعلى رونـ الخضراء والحـزام األخضـر والحدائـق العموميـة والمحافظة

 الوسط البيئي لضمان بيئة سليمة .
 . دراسة تسمية الشوارع واألزقة 
 . دراسة المسائل المتعلقة بالتطهير الصلب والسائل 

 ـ لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والعالقة مع المجتمع المدني : 4

 ( تختص في القضايا التالية :1عدد أعضائها خمسة )      

 . دراسة برامج محاربة األمية وإدماج المرأة والطفل 
  دراسة المساهمة في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية للنهوض بقطاعات الثقافة 

 والرياضة والشباب وتشجيع العمل الثقافي والتنشيط الرياضي واالحصائيات .
 اهمـة فـي تنميـة الحركـة الجمعويـة فـي اطـار توجهات برنامـج عمــل دراسة المس 

 الجماعة .
 . دراسة طلبات توزيع  المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات 
 . دراسة برامج المساعدة والدعم لذوي االحتياجات الخاصة 
  دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة المتعلقة بقطاعات الثقافة والرياضية 

 نة التعاون والشراكة والعالقات العامة :ـ لج 5

 ( تختص في القضايا التالية :1عدد أعضائها خمسة )    

  دراسة ملفات إحداث مجموعة الجماعات الترابية و مؤسسات التعاون بين الجماعات 
 أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها .

  دراسة مشاريع اتفاقيـات التعـاون والشراكة مـع القطـاع العـام أو الخـاص ، إلنجــاز 

 وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية للجماعة .
  دراسة مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابيـة وطنيـة أو 

 أجنبية .
 ة المنظمات المهتمة بالشأن المحلي .دراسة إمكانية االنخراط أو المشاركة في أنشط 

  51المادة : 

 يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب الى إحدى اللجان الدائمة .            

  52المادة : 

تودع طلبات األعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسـة         

 المجلس و يقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها .



 ـ 30ـ 

في حالة ما إذا كان عدد المرشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في         

 القانون التنظيمي يتم اللجوء الى التصويت النتخاب أعضاء اللجنة باألغلبية النسبية .

  53المادة : 

د ال يحق ألي عضو االنتماء ألكثر من لجنة دائمة واحدة ، كما ال يحق لعضو واحـ          

 من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة .

  54المادة  : 

 ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له .          

 وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة .          

  55المادة  : 

على مداولة المجلس الجماعي ، و دون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة  تخصص بناء           

ن المعارضة وذلك أثنـاء خدمات والممتلكات لعضوة أ وعضو مالمكلفة بالمرافق العمومية وال

جلسـة انتخاب رؤساء ونـواب اللجان ، في حالة عدم وجـود عضوة أو عضو من المعارضة 

 . نوابهولشغل هـذا المنصب ، باستثناء الرئيس و  ، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس

  56المادة : 

ال يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها الى عدة لجان ، غير أنه يمكن تغيير          

ذه أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمـور أو قضايــا تتطلب ـة هـتسمي

ون ـن القانـم 31ا بالمادة : ـد بالضوابط المنصوص عليهـمع التقيرى ـتشكيل لجنة أولجن أخ

 التنظيمي المذكور أعاله .

 ب ـ اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة :

  57المادة : 

تجتمـع اللجـان بمقــر الجماعـة بطلب مـن رئيسهـا ، أو مـن رئيس المجلس أو ثلـث          

 أعضاء اللجنة .

دول الزمني الخاص ـالمجلس رهن إشارة اللجان قاعة لالجتماع وفق الجيضع رئيس         

باستعمـال قاعـات الجماعـة ، هـذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مـع أعضــاء المكتب 

 و مدير للمصالح .

ساعـة علــى األقـل  .1يوجـه االستدعـاء من قبل رئيس اللجنة المعنية الى أعضـاء اللجنـة 

موعـد االجتمـاع ، ويشـار فـي االستدعـاء الـى النقط المحددة في جــدول األعمال وفي قبـل 

 ساعة . 31حالة االستعجال يمكن تقليص هذا األجل الى 

ى األقل قبل ساعـة عل 31علق موعد ومكان انعقاد اللجان وجدول أعمالها بمقـر الجماعة ، ي

 موعد انعقاد االجتماع .

 ن تجتمع خالل انعقاد جلسات المجلس .ال يمكن ألية لجنة أ



 ـ .3ـ 

 

  58المادة : 

ن نصف أعضائها ، وإذا تعــذر توفر تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر م       

ي هذه الحالة يعتبر وم الموالي من أيام العمل ، وفهذا النصاب ، وجب تأجيل االجتماع الى الي

 األعضاء الحاضرين .االجتماع صحيحا كيفما كان عدد 

ي حضور جلسات اللجان و إن لم يكـن عضـوا ـق فـل عضو بالمجلس الجماعي الحـلك       

بها ، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة و دون أن يكـون له الحق 

 في التصويت .

ا، ويحـدد رئيس اللجنة ن نصف أعضائهيمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر م     

 تاريخ االجتماع الموالي . 

  59المادة  : 

تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غيـر عموميـة ، ويجـوز لرئيس اللجنـة أن يأذن      

لبعض األشخاص من ذوي االختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد اللجنة 

 الموضوع المعروض عليها .في اتخاذ التوصيات المناسبة بخصوص 

  61المادة : 

تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايـا المعروضة عليها ، مـن األطراف المعنيــة ، في      

 حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها .

وز لها يجيمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها ، كما      

 أن تقدم ملتمسات للمجلس .

  61المادة  : 

المطلقـة  ةـة عـن أعمالهـا باألغلبيـر المنبثقـى التقاريـا وتصادق علـان قراراتهـتتخذ اللج     

م التصويت باالقتراع العلني ، وفي حالة تعادل األصوات يرجح ـا ويتـر عنهـلألصوات المعب

 جانب رئيس اللجنة .

  62المادة  : 

ع ـيحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه و يوق    

ا علـى أعضائهـا ، ويوضع المحضر المذكور الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علني

 رهن إشارتهم .

  63المادة  : 

ل ـاد كـخ انعقـتارين ـ( يوما م32ن )ـل عشريـتودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قب    

دورة ، يسهر رئيس المجلس الجماعـي على إرفاق تقاريـر اللجـان بجـدول األعمــال الموجه 

 لألعضاء لحضور الدورة .

 

 



 ـ 31ـ 

 

  64المادة : 

 ل الماديـةـن جميع الوسائـة مـن اللجان الدائمـى تمكيـيعمـل رئيس المجلس الجماعي عل     

 المنوط بها أحسن قيام ، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان . الممكنة حتى تقوم بالدور

 

 ـ اللجان المؤقتة : 2

 

 أ ـ إحداث اللجان المؤقتة :

  65المادة  : 

ا دعت معيـن ، كلم و لغرضلمـدة محـددة  يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة    

بطلب موقع مـن طرف ثلث األعضاء الضرورة الى ذلك ، باقتراح من رئيس المجلس ، أو 

 المزاولين مهامهم على األقل .

 يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم .    

  66المادة  : 

ذه اللجـان بــأي ـوز أن يعهـد لهـان المؤقتـة بدقـة ، و ال يجـام الموكولـة للجـتحـدد المه     

 اختصاص مخول للجان الدائمة .

 اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة .تجتمع      

  67المادة : 

ا و ـن أجلهـل التي أحدث مـتنتهي صالحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائ    

 إيداع تقاريرها .

 ب ـ إحداث لجنة التقصي :

  68المادة  : 

م أن يشكل ـن مهامهـاء المزاوليـى طلب نصف األعضـاء علـة وبنـن لمجلس الجماعـيمك    

 341ر شؤون الجماعة ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة : ـم تدبيـة تهـول مسألـلجنة للتقصي ح

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .

  69المادة  : 

 ال يجوز تكوين لجان تقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية .    

  71المادة  : 

وتنتهي  ا ،ؤقتة بطبيعتها نتيجة للقضايا أو المسائـل المطروحة عليهـان متعتبر هذه اللج     

 أعمالها بإيداع تقريرها لدى مجلس الجماعة .

 



 ـ 22ـ 

 

  71المادة  : 

يـة اة مبدأ التمثيلية النسبـع مراعـل مكتب المجلس مـن قبـة التقصي مـاء لجنـن أعضـيعي     

( عضوا ، 44داخل المجلس ، على أن ال يتعدى عـدد أعضائها احدى عشر )للهيئات الممثلة 

 ويكون رئيس اللجنة مقررا لها .

  72المادة  : 

ا  وال تكون اجتماعاتها ـن نصف أعضائهـا أو بطلب مـن رئيسهـوة مـة بدعـع اللجنـتجتم     

 صحيحة إال بحضور أغلبية أعضائها .

  73المادة : 

هــم ن مهامـن المزاوليـي الموظفيـة رئيس المجلس الجماعـي بواسطـتقصة ـي لجنـتستدع     

ا يمكنها أن أن حضوره مفيـد ألشغالهـا ، كم بمصالـح الجماعـة ، وكـل شخص أو هيئـة تـرى

و ـه ممثلـن ينوب عنـتستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق عامل اإلقليم أو م

 اختصاصهم الدائرة الترابية . المصالح الخارجية الذين يشمل 

  74المادة  : 

ا في ظرف شهر علــى ـن أجلهـي أحدثت مـة التـول المهمـرا حـة التقصي تقريـد لجنـتع     

ة ، والذي يقرر فــي شأن ـي دورة المجلس المواليـر فـذا التقريـة هـج مناقشـر ، وتبرمـاألكث

 توجيه نسخة منه الى مجلس الجهوي للحسابات .

 تكتسي أعمال لجنة التقصي ومداوالتها طابعا سريا .     

 

 

 

 

 هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

  75المادة  : 

يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة      

 بدراسـة القضايـا المتعلقــة بتفعيل مبادئالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربـة النـوع ، تختص 

 المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .

  76المادة : 

يات ى جمعاربة النـوع من شخصيات تنتمي الرص ومقتتكون هيئة المساواة وتكافؤ الف     

 محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي .

  77المادة : 

 أعضاء الهيئة باعتبار أهميـة النسيج الجمعوي و الفاعلين المحليين وبالتشاور معهم .يحـدد   

 

 الباب الخامس



 ـ 24ـ 

 

  78المادة : 

 يؤخذ بعين االعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية :     

للنساء مـن مجمــوع أعضاء  % 22ـ مقاربـة النـوع االجتماعـي حيث يتـم تخصيص نسبـة 

 الهيئة لضمان المساواة .

ة ، أطفال ، ـات خاصـاص ذوو احتياجـم ) أشخـا فيهـات بمـي الفئـلباق % 10ة ـد نسبـتحديـ 

 مسنون ...( .

 ـ المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي .

 ـ التجربة في ميدان التنمية البشرية .

 االجتماعي .ـ الخبرة في مجال النوع 

 ـ التنوع المهني .

 ـ االرتباط بالجماعة .

  79المادة  : 

ع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمقر الجماعة ، بدعوة كتابية من ـتجتم     

رئيسهـا أو بناء على طلب كتابـي مـن ثلثي أعضائها ، وتعقـد الهيئة اجتماعيـن علـى األقل 

 في السنة .

  81المادة : 

ا ـدول أعمالهـيتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وج     

 باتفاق مع أعضائها .

  81المادة  : 

ار اع ، ويشالهيئة ثالثة أيام على األقل قبل موعد االجتم يوجه االستدعاء الى كل أعضاء     

 في االستدعاء الى جدول األعمال .

  82المادة  : 

اب ذا النصتعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها ، إذا تعذر توفر هـ     

ا ـفما كيـوم الموالي ، وفي هذه الحالة يعتبر االجتماع صحيحـل االجتماع الى اليـ، وجب تأجي

 كان عدد الحاضرين .

  83المادة : 

 تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية .     

  84المادة  : 

 ا إذاـيجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض األشخاص ذوي  االختصاص لحضور أشغاله     

  روضـكان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاد القرار المناسب بخصوص الموضوع المع

 عليها .

 



 ـ 23ـ 

 

 85 ةالماد : 

 يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها .     

  86المادة : 

عنها ،  رثقة عنها بأغلبية لألصوات المعبتتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنب    

 ويتم التصويت باالقتراع العلني .

ج ـه رئيس الهيئة ، وتدون نتائـي إليـح الجانب المنتمـوات ، يرجـادل األصـة تعـي حالـوف    

 التصويت في محضر االجتماع .

  87المادة  : 

 يعين الرئيس مقرر للهيئة ونائبا له ، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة .     

  88المادة : 

ة لالجتماعات ـل الضرورية من قاعـل العمـة وسائـي للهيئـر رئيس المجلس الجماعـيوف     

 وأطر  وكتابة خاصة في حدود اإلمكانيات الموجودة . مكاتب و لوازمهو

  89المادة : 

يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ، ويوقعـه رئيس الهيئة بعـد قراءتــه علنيا     

 على أعضاء الهيئة ، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم .

  91المادة : 

 إن نشاط الهيئة عمل تحضري داخلي ال يجوز نشره وال إبالغه الى العموم .     

  91المادة  : 

ـل ـاق المسائا وفـي نطـدود اختصاصاتهـا في حـا المعروضة عليهـالقضاية ـدرس الهيئـت     

 ات وملتمسات .أن تقـدم لمجلـس الجماعـة توصي ن للهيئـةالمدرجة فـي جـدول أعمالهـا ، يمك

  92المادة : 

علقــة ع المتـا والمشاريـي القضايــا بطلب مـن المجلس أو رئيسـه فــــة رأيهــدي الهيئـتبـ     

بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي ، وتقوم بتجميع المعطيات التــي لها صلة 

أن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في ـداد توصيات بشـا و إعـل دراستهـن أجـبهذه الميادين م

 برامج الجماعة .

  93المادة  : 

س ة أو نائبـه لــدى رئيـرئيس الهيئن طـرف ـات والملتمسات مـر والتوصيـتقاريالودع ـت     

 المجلس الذي يسهر على تبليغها الى أعضاء المجلس الجماعي .

  94المادة  : 

 ة بمآل توصياتهــاـار أعضاء الهيئـة بإخبـس الجماعـي بصفـة دوريـس المجلـيقـوم رئي     

 وملتمساتها و اقتراحاتها .

 



 ـ 22ـ 

 

 

 

 

 التشاركية للحوار والتشاوراآلليات 

 

  95المادة : 

ق بالجماعات ، يحدث مجلس ـن القانون التنظيمي المتعلـم 441ا ألحكام المادة : ـتطبيق     

ن ـن المواطنات والمواطنين والجمعيات مـاور لتمكيـوار والتشـة للحـة آليات تشاركيـالجماع

 المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه .

  96المادة : 

 ة ) مرتينيمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب عقد لقاءات عمومي     

ن ـن و الفاعليـن االقتصادييــن و االجتماعييـة ( مع المواطنات و المواطنيـي السنـر فـأو أكث

الجماعــة و ات ـي اختصاصــل فـة تدخـع عامـة مواضيـي لدراسـع المدنـات المجتمـوجمعي

االطـالع علـى آرائهـم بشأنهـا و كـذا إلخبـار المواطنات و المواطنيــــن والمعنيين بالبرامج 

 التنموية المنجزة أو الموجودة في طور اإلنجاز .

س أو مــن الفاعليـن أو مــن طـرف هيئـة تمثــل ــذا اللقـاء بمبـادرة مــن الرئيـم هـينظـ     

 المواطنين .المواطنات و 

يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه     

 الجلسات .

  97المادة : 

ذه اللقاءات ، ويوجه الدعوة الــى ـة انعقاد هـخ وساعـان وتاريـدد لرئيس المجلس مكـيح     

( أيـام على األقـل قبــل انعقاده ، 2)األطراف المعنية وتعليق موعد اللقاء بمقر الجماعة ثالثة 

 يخبر الرئيس عامل اإلقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه .

  98المادة : 

د األعضاء أو ـن رئيس المجلس أحـيمكن ألعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، ويعي     

 عنه . الصادرةجماعة إلعداد تقرير حول أشغال هـذا اللقاء والتوصيات أحد موظفي ال

  99المادة : 

ه ، واد أعالوالجلسات المشار إليهـا فـي المر اللقـاءات يمكن لرئيس المجلس عـرض تقاري    

على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول 

 بشأنها .

 

 الباب السادس



 ـ 21ـ 

 

  111المادة  : 

أو  اله طابعا سياسياـواد أعـي المـا فـار إليهـاللقاءات والجلسات المشي ـن أن تكتسـال يمك     

انتخابيـا ، أو تكـون بطلب مــن حـزب أو جمعيـة تابعـة لحـزب أو نقابـة ، ويتحمــل المجلس 

الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء االجتماعات المذكورة ، كما أن هذه اللقاءات 

 تحضيرية ال يمكن الطعن في محاضرها .مجرد أعمال 

 

 

 

 كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

 ـ إعداد وتقديم المحاضر :1

  111المادة : 

 ة مجموعـن بأمانة ودقـل جلسة يتضمـداد محضر لكـه ، بإعـوم كاتب المجلس أو نائبـيق     

اتخذه المجلس ، ويساعدهما في ذلك أحد أشغال المجلس من عرض ومناقشة ، والمقرر الذي 

 موظفي الجماعة عند االقتضاء .

  112المادة : 

والت فور إعداده ، ويمكنهــم عند ن ألعضـاء المجلس أن يطلعـوا على محضر المدايمك     

ه طلب مكتـوب لرئيـس المجلـس قصـد إجــراء تعديـالت أو تصحيح ما ورد االقتضاء ، توجي

 ن الرجوع الى التسجيالت الصوتية يادة أو أخطاء ، وفي حالة الخالف يمكفيه من حذف أو ز

يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديالت المقترحة ، ويكون رفضها 

 معلال ويبلغ الى المعنيين باألمر .

  113المادة  : 

أجل خمسة عشر م رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل ـيسل      

 نـام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع اإلشهاد بالتوصـل أو عـ( يومـا المواليـة الختت41)

 طريق البريد اإللكتروني . 

 

 ـ قراءة وتوزيع المحاضر : 2

  114المادة : 

ص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه ، فـي بداية كل دورة يتلي ملخ    

االقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة تـالوة علنية قبـل الشروع فــي دراسـة النقـط وعند 

 المدرجـة بجـدول األعمـال ، وتسلم نسخة لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك .

 الباب السابع



 ـ 21ـ 

 

 ـ نشر ملخص المقررات : 3

  115المادة : 

باإلضافة الى ذلك  يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة ، ويمكن     

نشـر هذه المقررات بجميـع الوسائل بمـا في ذلك الطريقة اإللكترونية وبوابــة الجماعة قصد 

 إطالع العموم عليه .

 

 

 

 

 أحكـــــــام ختاميــــــــــــة

 

 ـ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة : 1

  116المادة  : 

يهــا ر علـة أو قاعات والتجهيزات التي تتوفـن القاعـالمجلس قائمة تتضميضع رئيس      

 الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته .

  117المادة  : 

يضع رئيس المجلس جدوال زمنيا يعلق بمقر الجماعة ، يبين فيه تاريخ شغل القاعـة أو      

 شغلها والمدة الزمنية المخصصة لها .القاعات والهيئة أو الهيئات التي ست

 

 ـ تعديل النظام الداخلي :  2

  118المادة  : 

يمكن تعديل مقتضيات القانـون الداخلي بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقــع من      

 ثلث األعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس .

  119المادة : 

ــة ات القانونيــض مقتضياتـه مخالفـة للمقتضيـة أن بعـور فـي الممارســفــي حالـة ظهـ     

ام ـذا النظـل هـروع تعديـداد مشـس المجلس بإعـوم رئيـل ، يقـا العمـاري بهـة الجـوالتنظيمي

ه مـن أجـل التـداول بشأنه والمصادقة عليــه حتى ـرب دورة لـى المجلس في أقـويعرضه عل

 يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل .

 

 الباب الثامن
 ثامن



 



 ـ 30ـ 

 

 برسم السنة  ميزانية الجماعةمشروع والمصادقة على دراسة ال:لثانيةاالنقطة  

 2122المالية                    

                       

 العـــــــــــرض :

 

 السيد : عبد الحليم فوطاط ، رئيس المجلس الجماعي لبني انصار

 

 الرحمان الرحيمبسم اهلل  
اجدد الترحاب بالسيد الباشا والسيدات والسادة أعضاء المجلس الجماعي والسادة رؤساء           

 .0200المصالح الجماعية واعرض عليكم مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 

ية لتتعلق هذه النقطة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة الما         

المتعلق بالجماعات، مع  21.223من القانون التنظيمي  20و 20طبقا لمقتضيات المادة  0200

حول اعداد  0202شتنبر 02بتاريخ  21221مراعاة مضامين دورية السيد وزير الداخلية عدد: 

والتي تمحورت اهم توجيهاتها حول تنفيذ ورش  0200ميزانيات الجماعات الترابية برسم 

فاء الطابع الالمادي على عمليات الجماعات الترابية، وحثت على اعداد الميزانيات الرقمنة واض

دمج منظومة التدبير المن وتعميم استعمالضمن منظومة التدبير المندمج للنفقات والميزانيات 

للمداخيل والجبايات، إضافة الى تعميم استعمال منصة رخص في ميدان التعمير والرخص 

  لملك العمومي للجماعات الترابية.التجارية واحتالل ا

من جهة أخرى فقد نصت الدورية المذكورة على تحسين أداء ونجاعة التدبير المالي        

( 20.02للجماعات الترابية من خالل ترشيد النفقات وتطبيق القانون الجديد للجبايات )القانون 

ام األمالك العقارية للجماعات المتعلق بنظلتحسين مداخيل الجماعات وكذلك القانون الجديد 

 (.0202يوليوز  00بتاريخ  0221الصادر بالجريدة الرسمية عدد  10.22الترابية )القانون 

المتعلق  21.223ذكره، وبناء على القانون التنظيمي  قما سبسيداتي وسادتي، بناء على        

الراهنة التي فرضتها  منه وفي ظل الظروف االستثنائية 211بالجماعات ال سيما المادة 

انعكاسات جائحة كورونا والتي كان لها نتائج جد سلبية على مداخيل الجماعة التي تتسم أصال 

سواء تعلق االمر بالمداخيل الذاتية او المحولة وفي المقابل المردودية ومحدودية الوعاء  بضعف

 يزانية بعجزوع المعلى حصر مشر أرغمنانجد ان النفقات االجبارية في تصاعد مستمر مما 

واذا دققنا في األسباب الكامنة وراء هذا العجز نجد انه من خالل تفحص مليون درهم  00يفوق 

موجهة الى اربع درهم  11.112.023.22أي ما يعادل  % 01الئحة المصاريف نجد محتويات 

لمتعلق اتعلقة برواتب الموظفين واالعوان والفصل عات فقط ويتعلق االمر بالفصول المقطا

بمستحقات االنارة والفصل المتعلق بأداء أصول القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز 

هذه  الجماعي وفوائده إضافة الى الدفوعات الخاصة بمؤسسة التعاون "الناظور الكبير"

بينما تتشكل موارد الجماعة من حصة الجماعة السنوية من الضريبة  المصاريف كلها اجبارية

من  % 12درهم أي حوالي  21.300.222.22المضافة البالغة حصتها األساسية  على القيمة

 كما تشكل المداخيل المرتبطة  %20متوقعة وتشكل الضرائب المحولة مجموع المداخيل ال



 ـ 30ـ 

 

د الحضرية غير المبنية اهم الموار باألراضيبالعقار سواء المتعلقة بالبناء او الرسم المتعلق 

 هذا إضافة الى الرسم المفروض على مداخيل وكالء أسواق السمك  % 0الذاتية بنسبة تقارب 

من مجموع المداخيل المتوقعة وهكذا نجد ان ميزانية  %0دخال يعادل الذي يدر على الجماعة 

 موع المداخيل.من مج % 23 ـ :الجماعة تتشكل من أربعة مكونات أساسية تساهم ب

تلكم أيها السيدات والسادة بإيجاز قراءة ألهم مكونات الميزانية التي تطغى عليها نفقات          

لتجهيز في ميزانية ا التسيير االجبارية مما يجعل الجماعة عاجزة عن تحقيق فوائض مالية تضخ

 هذا ال يمنعنا من البحثمشاريع تنموية اجتماعية او اقتصادية، ولكن قصد المساهمة في انجاز 

 عن شركاء لتمويل وإنجاز مثل هذه المشاريع الهامة بتراب الجماعة.

قم: رعدة العامة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي اكانت الق إذاأيها السادة والسيدات،         

جدول اعمال المجلس على بالمتعلق بالجماعات تلزم بعرض جميع النقط المدرجة  223.21

التي تنص على وجوب عرض  201ان الدائمة المختصة قصد دراستها، خصوصا المادة: اللج

مشروع الميزانية على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل عشرة أيام على 

ف غير انه نظرا للظرو األقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.

حداثة اجراء االنتخابات بأصنافها األربعة، وي عرفتها المملكة المتمثلة في عملية االستثنائية الت

وامام ضيق الوقت لتشكيل  0202شتنبر  20تكوين المجالس التي اسفرت عنها عملية اقتراع 

من القانون  00لجنة مختصة لعرض مشروع الميزانية على انظارها ودراستها، وطبقا للمادة 

يجوز وجوبا للمجلس التداول في مشروع الميزانية واتخاذ المقرر الذي يراه  فإنهالمذكور أعاله 

 مناسبا.

وباب النقاش مفتوح امام السيدات والسادة أعضاء المجلس لتقديم مقترحاتهم واغناء هذا        

المشروع بما يناسب، قبل المرور الى التصويت عليه ويبقى السادة رؤساء المصالح اإلدارية 

 ارة لتقديم كل التوضيحات والبيانات المطلوبة.رهن اإلش

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.                         

 

 

 وتجدر اإلشارة الى أن مشروع الميزانية ورد كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ  152ـ 

 

 عضو مستشار بالمجلس وعلي ،السيد : ادريس 

 

 إذا مـم انهـه على الجميع ان يعلـنظام، مؤكدا في تدخله انة ـنقط ارـإطتناول الكلمة في           

ا معارضة بناءة من اجل خدمة مصالح ساكنة جماعة بني انصار، ــن المعارضة فإنهـم اوـكان

را ـه نظـة الثانية فإنـن الناحيـا مـة األولى أمـذا من ناحيــه وليس معارضة من اجل المعارضة

ذه أول دورة ــالجماعة وفي ممارسة العمل السياسي، وباعتبار هكأعضاء في مجلس لحداثتهم 

ا ـصة نقطة نقطة خصوـيشاركون فيها فإنه يطالب سيادة الرئيس بمناقشة مشروع هذه الميزاني

ن ـان مـه كـرى أنـدا يــم الجماعة ، لـي تهـأنهم مسؤولين أمام الساكنة بتزويدهم بالمعطيات الت

ن ـرة عـوا فكـة ليكونـة السابقـة لسنـة الجماعـم بمسودة من ميزانياألجدر على الرئيس تزويده

كيفية اعداد ميزانية الجماعة ، وطالب في األخير سيادة الرئيس باطالعهم على وضعية ديون 

 في حقها ، والباقي استخالصه ، و باالتفاقيات التي ابرمتها . الصادرةالجماعة ، و األحكام 

 

 و مستشار بالمجلس السيد : هشام فكري ، عض

 

ذه ــالل هـة خـدارك األخطاء المرتكبـول مطالبة السيد الرئيس بتـه حـد تمحور تدخلـفق         

ة  ــات الصلذق ـق بالوثائـا يتعلـة ، خصوصا مـي الدورات القادمـا فـــدم تكرارهـدورة وعـــال

 دورة ، بحيث يجب أن تكون فيــالاد ـد أعضاء المجلس بها قبل انعقـم تزويـي يتـالت بالدورات

المسلمة لنا  0200وى المطلوب ، وليس كما هو الشأن بالنسبة لمسودة مشروع ميزانية ـالمست

 خالل هذه الدورة .

 

 السيد : عبدالحليم فوطاط رئيس المجلس

 

ل ــعن تدخل السيد المستشار ، أكد أن سبب تقديم مشروع الميزانية بهذا الشك تعقيبهفي         

ة ـراجع بالدرجة األولى لضيق الوقت الذي ال يرحم في حالة تأخرنا في إعداد ميزانية الجماع

رر في ـا ، وهذه حالة استثنائية لن تتكـادي لهـالع رـة السيـي عرقلــدد ، وبالتالـي الوقت المحـف

ي ـحق فاف أن لكل عضو من أعضاء المجلس الــة ، وأضـة القادمــمشاريع ميزانيات الجماع

 االتصال بالمسؤول عن المكتب المكلف بإعداد الميزانية و االطالع أكثر على حيثياتها .

 

 السيد : هشام فكري ، عضو مستشار بالمجلس

 

ة : ـــة لسنـة الجماعـبعد تعقيب الرئيس عليه ، وفي معرض الحديث عن مشروع ميزاني        

ات ، ــد ذاتها نظرا لغياب المعطيـي حـف، أكد أنه بصعوبة بمكان مناقشة أرقام حيثياتها  0200

لم له المجلس ، فإن المشروع المس ةوبالتالي إذا كانت الميزانية هي وعاء مالي لتنفيذ استراتيجي

الة تنفيذ ه استحــي بالنسبة إليـذا يعنـم ، وهـح المعالـه غير واضـه والتصويت عليـد دراستـقص

 ا ــذا المشروع ، أمــود اإلداري واضح في هـالبرامج التنموية للجماعة ، بحيث يرى أن المجه
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المجهود السياسي فال أثر له ، وبالتالي فهو مشروع فاشل ألنه يحتوي على نفس أرقام ميزانية 

 السنة الفارطة ما عدا بعض التغييرات البسيطة ...

 

 السيد : عبدالحليم فوطاط ، رئيس المجلس 

 

ا ورد في تدخالت سادة أعضاء المجلس ، أبرز أن ميزانية ـى مـي معرض جوابه علــف         

ا ، بحيث ــبه ــةبعد إدماج جماعة فرخان 0222جماعة بني انصار تعاني عجزا كبيرا مند سنة 

صار ة بني انـيمة المضافة لميزانية جماعأن هذا اإلدماج لم يرفقه حصتها من الضريبة على الق

ي ـنة بــة جماعـا على ميزانيـر الذي انعكس سلبـة جماعة بني شيكر ، األمـ، بل حولت لميزاني

مليون درهم ، ومع ذلك  00انصار التي أصبحت تعاني مند ذلك الوقت عجزا كبيرا وصل الى 

ل ا ، وذلك بفضـزت بهـع تنموية أنجـريدة مشاـن عـة استفادت مـد الرئيس أن الجماعـد السيـأك

 المجهودات التي بدلها المكتب المسير لها .

ة ـد من أجل مطالبـغيورين من أعضاء المجلس بوضع يد في يالوختم كالمه بمطالبة كل        

جميع المسؤولين قصد تلبية مطالب الجماعة المتمثلة في رفع حصتها من الضريبة على القيمة 

 المضافة ...

 

 السيد : مصطفى بوروا ، عضو مستشار بالمجلس

د ــرف أعضاء المجلس ، فقـن طـروع الميزانية مـة ومناقشة مشـا منه بأهمية دراسـإيمان       

ذا ــفصول الميزانية في هذكـر السيد الرئيس عن سبب عدم  المتسائتدخل في إطار نقطة نظام 

 الشأن بالنسبة لباقي الجماعات . هو كما المشروع المسلم لهم

 

 السيد : عبدالحليم فوطاط ، رئيس المجلس

 

ن ــا في غنى عنه بعد أن استنفذ كل ما في جعبتنا مـا في متاهة نقاش كنـا دخلنـد أننـأعتق        

 توضيح في هذا األمر ... 

 

 السيد : مصطفى بوروا ، عضو مستشار بالمجلس

 

ن ـــالمبلغ المحدد في فصل المتعلق برواتب الموظفي رفعه حول سبب ـور تدخلـد تمحـفق        

م ـاح ، ثـن األشبـر موظفيـن مصيـم ، وعـون درهـملي 02مليون درهم الى  02الذي انتقل من 

 11وق ـة يفـدد ساكنة الجماعـواق ألف درهم و عـأضاف قائال هل يعقل أن تكون مداخيل األس

رض ـن لعـتيائه بتحول بعض شوارع مدينة بني انصار الى أماكالف نسمة ... كما عبر عن اس

 سير .الذي يعرقل حركة ال ءموسى بن النصير... الشي و السلع للبيع مثل شارع عقبة بن نافع

ر ، ـرر لصالح الغيـن الضـن الفصل المخصص للتعويضات عـوختم تدخله بالحديث ع        

م ـلفائدة األشخاص الدين حكمت المحكمة لصالحه متسائال عن سبب عدم أداء هذه التعويضات

 الزيادة في الفوائد ... هوأن ذلك يترتب عنضد الجماعة خصوصا 
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 السيد : عبدالحليم فوطاط ، رئيس المجلس

 

ن ـرفع من قيمة الفصل المخصص  لرواتب الموظفيالحيث أوضح للسيد المستشار أن         

ة ـم أمر ال مفر منه ألداء رواتبهم الشهرية من جهـون درهـملي 02م الى ـون درهـملي 02من 

ل و ال ـرى ال اقـة أخـد سنوات من جهـة منــى الجماعـة علـم المتراكمـوثانيا ألداء مستحقاته

ا الحديث عن الموظفين األشباح ، فقال أنه يتحدى المستشار باإلدالء ولو باسم واحد ـأكثر ، أم

ه ، إال ـر منـر ال مفـللتعويضات المخصصة ألضرار الغير ، فقال بأنها شا بالنسبة ـمنهم ...أم

  ة عاجزة عن أدائها في الوقت الحالي بسبب العجز الذي تعاني منه ميزانيتها ...ـأن الجماع

 

 السيدة : فايزة اعراب ، عضوة مستشارة بالمجلس

 

ل ــغ الفصـع مبلـن رفـم معـــزين ـات ، تساءلت عـد النفقـة ترشيـا بأهميـا منهــحرص         

ي ــن كان من األفضل فـي حيـم ، فـالف دره 122الف دهم الي  022ن ـود مـالمخصص للوق

 نظرها تحويله للمساهمة في نقل الطلبة الجامعيين ...

 

 السيد : عبدالحليم فوطاط ، رئيس المجلس

 

م ـلها أن مشكل النقل الجامعي قد تفي معرض رده على تساءل السيدة المستشارة ، أكد         

تسويته بصفة نهائية بين ممثلي الطلبة ومسؤولي شركة النقل الحضري " فيكتاليا " وعبد ربه 

 درهم كحد أقصى شهريا ... 21في مبلغ  م وحدد ثمن نقله

 02ن ـود مـل الوقـي فصـدد فـن سبب الرفع من المبلغ المحـبالنسبة الستفسارها ع ـاأم        

مليون سنتيم فقال أنه تحدث عنه مرارا وتكرارا خالل أشغال هذه الدورة  12مليون سنتيم الى 

 و لكن ال حياة لمن تنادي ...

 

 السيد: ميمون العيساوي ، عضو مستشار بالمجلس

 

تساءل في مداخلته عن جدوى الفصل المخصص لألعوان العرضيين ، إذا علمنا أن        

 تدبير النفايات الى شركة خاصة وبمبلغ أثقل كاهل ميزانيتها ...الجماعة قد فوضت قطاع 

 

 السيد : عبدالحليم فوطاط ، رئيس المجلس 

 

جوابا على ما ورد في مداخلة السيد المستشار ، أوضح أن هذا الفصل وضع في ميزانية        

 الجماعة بأمر السيد عامل اإلقليم ، وذلك لمواجهة بعض الظروف الطارئة كالكوارث الطبيعية

.... 
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 السيد : محمد الصغير ، النائب الثاني ، للرئيس

 

حصيلة الجماعة من مداخيل مالك البواخر الذين يعرضون  فقد تساءل في مداخلته عن        

ع ـي إحصاء جميـراع فـرورة اإلسـأسماكهم للبيع خارج الميناء ، وطالب في نفس الوقت بض

صة ة حـل عاجل لمعضلة هزالـي إيجاد حـار ، وبالتالـاء بني انصـوا بمينـي ترسـر التـالبواخ

 مداخيل الجماعة من الميناء ...

ة ـبه بصعوـد أشار أنـأما بخصوص إشكالية الباعة الغير المنظمين بتراب الجماعة ، فق        

م ــأزم وضعيتهـة وتـبمكان إيجاد حل نهائي لهم خصوصا بعد إغالق الحدود مع مليلية المحتل

 المادية ...

 

 السيد : مصطفى بوروا ، عضو مستشار بالمجلس 

 

 سالـذي انعكعبر عن استيائه لما قيل حول وجود خروقات كبيرة بميناء بني انصار ،         

اك خروقات ـه إذا كانت هنـمداخيل الجماعة من بيع األسماك بالميناء ، و أضاف أن علىسلبا 

 ا يدعي أحد المستشارين ، فلماذا لم يبلغ بها الموظف الجماعي بالميناء الرئيس ...ــكم

وواصل حديثه قائال أنه بدال من التفكير في أسباب هجرة مالك البواخر الصيد البحري         

 ل لذلك ، بحيثــ، وإيجاد حة ــالى موانئ أخرى عبر ربوع المملكين لميناء بني انصار متجه

 يــرة السبب الرئيسي فــذه الهجــاء بني انصار ، و اعتبار هـمين منهم % 11غادر ما يناهز 

 حصيلة مداخيل الجماعة ، يلجأ البعض الى تبرير ذلك بوجود خروقات ...تراجع 

 

 السيد : محمد الصغير ، النائب الثاني للرئيس

في إطار نقطة نظام ، تدخل مذكرا السيد الرئيس بضرورة التزام أعضاء المجلس بمدة        

 الوقت المسموح بها قانونا لتدخالتهم ...

 

 السيد : مصطفى بوالليوت ، باشا مدينة بني انصار 

 

حرصا منه على ضمان السير العادي للجلسة ، فقد تدخل مطالبا السادة أعضاء المجلس         

اش ـوار والنقـات الحـبعدم شخصنة النقاشات ، وااللتزام بجدول أعمال الدورة ، و احترام أدبي

 رسمية ...  خصوصا و أن هذه النقاشات تدون في محاضر

 

ذه ـم إخضاع هـروع الميزانية تـل أبواب مشـر هذه المناقشات والتوضيحات لكـعلى إث        

ة : ـالنقطة المتعلقة بالدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية جماعة بني انصار برسم سن

 .الى عملية التصويت التي اسفرت على ما يلي  2120

  : عضوا  21الموافقــــون 

  : عضوا 21المعارضون 

 دالممتنعـــون : ال أح 
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 . 2120أكتوبر  17الموافق لـ : 0441صفر  22بتاريخ: الخميس  271مقرر عدد : 

 

 ـم ـار برسـة بني انصـى ميزانية جماعـة علـة والمصادقـالنقطة المتعلقة بــ : بالدراس

 . 2122سنة :                           

 

خالل  0202إن المجلس الجماعي لبني انصار المجتمع في الدورة االستثنائية ـ أكتوبرـ 

 . 0202أكتوبر  20الموافق لـ : 2113صفر  02جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ : 

 

 

 

 منه . 120الى  30ـ وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالجماعات و السيما المواد : 

 بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية ـ وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بـ: 

 . 2122برسم سنة : بني انصار جماعة                                                   

 

 ـ في شق تقديرات المداخيل : 0

 

 ـ وبعد اللجوء التي التصويت العلني .

 عملية التصويت أسفرت على ما يلي :ـ وحيث أن 

 

  :   عضوا . 32عدد األعضاء الحاضرين 

  : عضوا . 32عدد األصوات المعبر عنها 

  :    عضوا ، وهم السادة : 21عدد األعضاء الموافقون 

 

 المهمة داخل المجلس االســـم الكامـــــل

 ـ عبدالحليم فوطاط 2

 ـ محمد اهالل  0

 ـ محمد الصغير 3

 د سقساقـ فؤا 1

 ـ عبدالحميد عقيد 1

 ـ عمرو اوعاس  1

 ـ عمر بركان 0

 رئيس المجلس

 النائب األول للرئيس

 النائب الثاني للرئيس

 النائب الثالث للرئيس

 النائب الرابع للرئيس

 النائب الخامس للرئيس

 النائب السادس للرئيس

 المقرر المتخذ
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 ـ أسماء بيالل 20

 ـ غزالن بنعلي 22

 محمادي الرامي ـ 22

 ـ فواز اعراب 22

 ـ الهواري جيمي 20

 ـ نورالهدى فكري 23

 ـ الفرسية عواطف الفرسي 21

 ـ إبراهيم الرايس 21

 ـ سناء الشاوي 21

 كاتبة المجلس

 نائبة كاتبة المجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مشتشار بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 مستشار بالمجلسعضو 

 عضوة مستشارة بالمجلس

 

  : عضوا  وهم السادة : 04عدد األعضاء الرافضين 

 

 المهمة داخل المجلس االسم الكامل

 ـ فايزة اعراب 2

 ـ بنعيسى بنعلي 0

 ـ عبدالقادر يشو 3

 ـ مصطفى بوروا 1

 ـ ماجدلين الحموتي 1

 ـ كاميليا بنعلي 1

 ـ ميمون العيساوي 0

 ـ هشام فكري 0

 ـ محمادي بنعلي 2

 ـ سهيلة الطالب 22

 وعليـ ادريس  22

 ـ ابتسام الحموتي 20

 ـ محمد الفونتي 23

 ـ سفيان ادشيش 21

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 بالمجلسعضو مستشار 

 عضو مستشار بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 عضو مستشار بالمجلس

 

 . عدد األعضاء الممتنعون : ال أحد 

 

 يقرر ما يلي
 

 ، في إطار دورته االستثنائية المنعقدة يومه : صادق المجلس الجماعي لبني انصار      

، باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم سنة :  0202 اكتوبر 20

 على الشكل التالي : 0200
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 ـ تقديرات المداخيل :

 

 على مجموعة تقديرات مداخيل الميزانية والحسابات الخصوصية والبالغة ما مجموعه :       

 درهم . 00, 000 380 26

 

 نفقات الميزانية عن كل بابـ في شق  2

 

 ـ وبعد اللجوء الى التصويت العلني .

 ـ وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

 

  :   عضوا . 11عدد األعضاء الحاضرين 

  : عضوا . 11عدد األصوات المعبر عنها 

  :    عضوا ، وهم السادة : 01عدد األعضاء الموافقون 

 

 داخل المجلسالمهمة  االســـم الكامـــــل

 ـ عبدالحليم فوطاط 2

 ـ محمد اهالل  0

 ـ محمد الصغير 3

 ـ فؤاد سقساق 1

 ـ عبدالحميد عقيد 1

 ـ عمرو اوعاس  1

 ـ عمر بركان 0

 ـ أسماء بيالل  0

 ـ غزالن بنعلي 2

 ـ محمادي الرامي 22

 ـ فواز اعراب 22

 ـ الهواري جيمي 20

 ـ نورالهدى فكري 23

 فارسيـ الفارسية عواطف ال 21

 ـ إبراهيم الرايس 21

 ـ سناء الشاوي 21

 ســــــــــــــرئيس المجل

 ســـــالنائب األول للرئي

 ســـــالنائب الثاني للرئي

 ســــــالنائب الثالث للرئي

 ســــــالنائب الرابع للرئي

 ســـالنائب الخامس للرئي

 ســـالنائب السادس للرئي

 ســــــــــة المجلـــــــكاتب

 ســــــة المجلــة كاتبــنائب

 ســعضو مستشار بالمجل

 ســـعضو مستشار بالمجل

 ســـعضو مستشار بالمجل

 عضوة مستشارة بالمجلس

 عضوة مستشارة بالمجلس

 ســـعضو مستشار بالمجل

 عضوة مستشارة بالمجلس
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  : عضوا  وهم السادة : 04عدد األعضاء الرافضين 

 

 داخل المجلسالمهمة  االسم الكامل

 ـ فايزة اعراب 2

 ـ بنعيسى بنعلي 0

 ـ عبدالقادر يشو 3

 ـ مصطفى بوروا 1

 ـ ماجدلين الحموتي 1

 ـ كاميليا بنعلي 1

 ـ ميمون العيساوي 0

 ـ هشام فكري 0

 ـ محمادي بنعلي 2

 ـ سهيلة الطالب 22

 وعليـ ادريس  22

 ـ ابتسام الحموتي 20

 ـ محمد الفونتي 23

 ـ سفيان ادشيش 21

 عضوة مستشارة بالمجلس

 ســعضو مستشار بالمجل

 ســعضو مستشار بالمجل

 ســعضو مستشار بالمجل

 ســـعضو مستشار بالمجل

 عضوة مستشارة بالمجلس

 ســـعضو مستشار بالمجل

 ســـعضو مستشار بالمجل

 ســـعضو مستشار بالمجل

 عضوة مستشارة بالمجلس

 ســـعضو مستشار بالمجل

 بالمجلسعضوة مستشارة 

 ســـعضو مستشار بالمجل

 ســـعضو مستشار بالمجل

 

 . عدد األعضاء الممتنعون : ال أحد 

 

 ـ نفقات الميزانية :

 

 صادق على مصاريف الجزء األول بابا بابا  على الشكل التالي :         

 

 ـ الباب العاشر يتعلق باإلدارة العامة :

  : درهم . 668,82 620 28االعتماد المخصص له هو 

 ـ الباب العشرون يتعلق بمجال الشؤون االجتماعية :

  : درهم . 435,000,00االعتماد المخصص له هو 

 الباب الثالثون يتعلق بمجال الشؤون التقنية :ـ 

  : درهم . 26,400,000,00االعتماد المخصص له هو 

 ـ الباب األربعون يتعلق بالشؤون االقتصادية :

 : 00,00 االعتماد المخصص له هو 

 ـ الباب الخمسون يتعلق بمجال دعم أنشطة مختلفة :

  : درهم . 14,731,800,00االعتماد المخصص له هو 

 ـ الباب الستون يتعلق بدفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية :
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 النقطة الثالثة :تعيين ممثلي جماعة بني انصار بمؤسسة التعاون بين الجماعات " الناضور 

 الكبرى " .                   

 

 العــــــــــــــــرض :

 

 السيد : عبدالحليم فوطاط ، رئيس المجلس 

 

مجلس جماعة بني انصار بمؤسسة التعاون بين الجماعات ن ممثلي يتتعلق هذه النقطة بتعي      

ي ـون التنظيمـن القانــم 231ة ـى غايـال 233واد ـى المـاء علــ" ، وذلك بن الناضور الكبرى" 

         المتعلق بالجماعات التي تنص على إمكانية تأسيس مجموعة لمؤسسة التعاون .  223.21

 رفـن طـن مـن أعضاء منتدبيـالجماعات المعنية و مبحيث يتألف مجلسها من رؤساء مجالس 

ة ـرف رئاسـش نالتي ـة التـذه المؤسسـو بهـار عضـي انصـة بنـون جماعـذه المجالس . ولكـه

م ــإبراهيو  اللــد اهـمحمن : ـمجلسها يتعين علينا تعيين منتدبين اخرين . وأقترح عليكم السيدي

 . الرايس

ة ــذه المؤسسة يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخليـن بهـالمنتدبيدد ــم أن عــللعل       

 بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة .

 

 وللسادة األعضاء الكلمة .      

 

 المناقشــــــــــــة :

 

 السيد : محمادي بنعلي ، عضو مستشار بالمجلس 

 

وعيا منه بأهمية مؤسسة التعاون بين الجماعات ، فقد تدخل مطالبا السيد الرئيس بالمزيد       

 من التوضيحات حتى يتمكن أعضاء المجلس الجدد أخد الفكرة شاملة عن هذه المؤسسة ...

 

 السيد : عبدالحليم فوطاط ، رئيس المجلس

 

ي ن ألـه ال يمكـارب أنـد أثبتت التجـي ، لقـاء المجلس الجماعـادة أعضـدات و السـالسي        

ع ـيق جمـري أن تحقـجماعة محلية لوحدها كيفما كانت وضعيتها المالية وكفاءة عنصرها البش

ي ــذي تعانـمشاريعها االقتصادية والتنموية ، وبالتالي فنظرا لضعف وضآلة الوسائل المالية ال

الممنوحة لها ، فقد خول لها المشرع  منه أغلبية الجماعات وعدم تناسبها مع حجم الصالحيات

 اللجوء الى أسلوب التعاون والتضامن لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بمجالها الترابي ...

ا ــي يترأسهـذه المؤسسة التـة بني انصار الى هـجماع وإيمانا بأهمية هذا التعاقد انضمت       

  از مشاريع مشتركة ذاتـوة إلنجـالجماعات العضاون بين ـق التعـي تحقيـة فـه ، رغبـد ربـعب
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اع ــطر المفوض لقـل الحضاري والتدبيــق ذلك على المستوى النقـد تحقـة ، وقـة  العامـالمنفع

  النظافة ، ومستقبال سيكون للمؤسسة دور أكبر ...

 

 

أغلبية بلكل الجوانب المتعلقة بهذه النقطة تمت المصادقة عليها  الرئيسبعد استعراض          

 وقد كانت نتيجة التصويت كما يلي : األعضاء الحاضرين ،

 

 

 

 

 

 عضوا . 21ون : ــــالموافق 

  : عضوا . 21المعارضون 

  ال أحد .   الممتنعون : 
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 . 2120أكتوبر  17الموافق لـ : 0441صفر  22بتاريخ: الخميس  274مقرر عدد : 

 

 بين الجماعات  التعاونالنقطة المتعلقة بـ : تعيين ممثلي جماعة بني انصار بمؤسسة 

 " الناضور الكبرى " .                        

 

خالل جلسته  0202الدورة االستثنائية ـ أكتوبرـ إن المجلس الجماعي لبني انصار المجتمع في 

 . 0202أكتوبر  20الموافق لـ : 2113صفر  02العلنية المنعقدة بتاريخ : 

 

 

 

 منه . 120الى  30ـ وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالجماعات و السيما المواد : 

 ننصار بمؤسسة التعاوتعيين ممثلي جماعة بني اـ وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بـ: 

 بين الجماعات " الناضور الكبرى " .                                                

 

 ـ وبعد اللجوء التي التصويت العلني .

 ـ وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

 

  :   عضوا . 32عدد األعضاء الحاضرين 

  : عضوا . 32عدد األصوات المعبر عنها 

  :    عضوا ، وهم السادة :     21عدد األعضاء الموافقون 

 

 المهمة داخل المجلس االســـم الكامـــــل

 ـ عبدالحليم فوطاط 2

 ـ محمد اهالل  0

 ـ محمد الصغير 3

 ـ فؤاد سقساق 1

 ـ عبدالحميد عقيد 1

 ـ عمرو اوعاس  1

 ـ عمر بركان  0

 ـ أسماء بيالل 0

 ـ غزالن بنعلي 2

 ســــــــــرئيس المجل

 سـالنائب األول للرئي

 سـالنائب الثاني للرئي

 سـالنائب الثالث للرئي

 النائب الرابع للرئيس

 النائب الخامس للرئيس

 النائب السادس للرئيس

 ســــــة المجلــــــــكاتب

 ســة المجلــة كاتبــنائب

 المقرر المتخذ
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 تعيين ممثل الجماعة في شركة التنمية المحلية " ناضور رياضة "النقطة الرابعة : 

 

 العـــــــــــــــرض :

 

 السيد : عبدالحليم فوطاذ ، رئيس المجلس

 

 "  ورــبور سـناضل الجماعة في شركة التنمية المحلية " ـة بتعيين ممثـتتعلق هذه النقط         

ليكن في علم السيدات والسادة أعضاء المجلس أن جماعة بني انصار شريكة في شركة         

ه ـالل دورتــرر مجلس الجماعة المتخذ خــاء على مقـبنور " ـور سبـة " ناضــة المحليــالتنمي

 لة التنمية المحلية لتدبير واستغالـداث شركـالقاضي بإح 0202نونبر  01االستثنائية بتاريخ : 

التجهيزات الرياضية بإقليم الناضور والمصادقة على قانونها األساسي ، لذا يتعين علينا انتداب 

 ممثل للجماعة في المجلس اإلداري للشركة .

درهم هي شركة 1.600.100,00 درهم وللتذكير فإن هذه الشركة والتي رأسمالها يبلغ:       

ق ــالمتعل 223.21 قم : ون التنظيميـى القانـبناء علم إحداثها ـمساهمة للتنمية المحلية ، وقد ت

. وتبلغ  0221يوليوز  20الصادر في :  2.21.01بالجماعات الصادر تنفيذه الظهير الشريف 

  ها .من رأسمال % 19,49درهم . أي  022.222.22في رأسمال الشركة  الجماعةمساهمة 

 

 لمجلس وأتعهد أن أمثلكم أحسن تمثيل .وأقترح وبموافقتكم أن أمثل الجماعة في هذا ا      

 

 وشكــــــــــرا

 

 المناقشـــــــــــــة :

 

 لم تتم مناقشة هذه النقطة .      

 

وبعد استعراض الرئيس لكل الجوانب المتعلقة بهذه النقطة تمت المصادقة عليها باإلجماع وقد 

 كانت نتيجة التصويت كما يلي :

 

 

  : عضوا  32الموافقـــون 

 المعرضون : ال أحد 

 الممتنعــون : ال أحد 
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 ـ أكتوبرـ االستثنائيةالمدرجة في جدول أعمال الدورة  وبعد االنتهاء من دراسة النقط        

، يشرفني اصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس  0202 ماي 21المنعقدة بتاريخ : 

ة باهلل لعاليالجماعي لبني انصار وساكنة المدينة ، أن أرفع برقية الوالء واإلخالص الى السدة ا

 لملك محمد السادس ، ثم تالها كاتب المجلس هذا نصها .الجاللة اصاحب 

 

 
 

 أشرف المرسلين""باسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 

 ، أمير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، وسبط الرسول األمين  موالي صاحب الجاللة

 سيدنا محمد عليه الصلوات وأزكى التسليم

 أدام هللا عزكم ونصركم وخلد في صالحات ذكركم

 

 الخميس : يومهدة ـلجماعة  بني أنصار المنعق  العاديةام الدورة تة اختببمناسويعد ،            

س جماعة بني ــ، يتشرف خديم األعتاب الشريفة رئي0202 اكتوبر 20موافق  2113 صفر 02

 ؛ بأن ن ساكنة الجماعةـة عن كافة أعضاء المجلس الجماعي وعـأنصار أصالة عن نفسه ونياب

اء ـة والوفـادق المحبـة بصـالص المشفوعـيرفع إلى مقامكم العالي باهلل، آيات الوالء واإلخ

ول ـة وطـفية والعاـلجنابكم الشريف، مبتهلين إلى العلي القدير أن يمتع جاللتكم بموفور الصح

عتزيـن م د،ــوي المجيـرش العلـداب العـن بأهـتيم والمـا الدائـمعربين لجاللتكم عن تعلقن العمر

ه يا موالي متموا رسـن بمـم الكريمتيـق على أيديكـي تحققت و الزالت تتحقـة التـود التنميـبجه

يعزز التضامن االجتماعي قوامه تنمية مستدامة تراعي مستلزمات الحفاظ من نموذج تنموي 

 على البيئة ومنهج الحكامة الجيدة بما يخدم مصالح رعايا جاللتكم الكريمة.

 يـفم الوـالذا لشعبكـرا ومـم ذخـم وأبقاكـحفظكم هللا، يا موالي، بما حفظ به الذكر الحكي       

 يـالجل رـاألمي وـد صاحب السمـم بولي العهـعينك رـر، وأقـول العمـدوام الصحة وطـم بـومتعك

ة ـافد وبكـر موالي رشيـموالي الحسن وشد أزر جاللتكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي األمي

 أفراد األسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

 

 تعالى وبركاتهوالسالم على المقام العالي باهلل ورحمته 

 

 خديم األعتاب الشريفة

 عبدالحليم فوطاط

 رئيس جماعة بني انصار
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الوة نص البرقية المرفوعة الى صاحب الجاللة ، وقبل اإلعالن عن رفع ـد تـذا وبعـه        

السادة ا دـا المدينة ، وكـد باشـه للسيـس تشكراتـلرئيا، جدد السيد  العاديةجلسة أشغال الدورة 

ي الحاضرين في أشغال ـع المدنـن والمجتمـن الحاضريـأعضاء المجلس الجماعي والمواطني

اش والتداول في النقط المدرجة في جدول اعمال ـي إغناء النقـن مساهمتهم فـهذه الدورة و ع

 رـشع الثالثـةة ـي تمام الساعـة فـع الجلسـن رفـر عـالمعروضة على الجلسة ، معلنا في األخي

 من نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعاله . زواالدقيقة  وثالثين


