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 حول االسئلة الكتابية الموجهة لرئيس المجلس 2018مقتطف من محضر دورة ماي 

 لنقطة الحادية عشرة ا

 األسئلة الكتابية الموجهة لرئيس المجلس

 :السيد عبد الرحمان عزيزي

،  2018ننتقل إلى النقطة الحادية عشرة واألخيرة ضمن جدول أعمال دورة ماي بعون هللا وتوفيقه       

من القانوني  64عيل المادة فوأشكر السادة األعضاء على توالمتعلقة باألسئلة الكتابية الموجهة لرئيس المجلس ، 

 المتعلق بالجماعات ، 14-113التنظيمي 

السيدين لحسن الطالبي ومحمد بلكروح قصد عرض االسئلة وقبل أن أعطي الكلمة للسيد المصطفى فرازي و     

 مسامعكم المواد المتعلقة باألسئلة الكتابية بالنظام الداخلي للمجلس.  ىالكتابية ، أتلو عل

 السيد المصطفى فرازي: 

 اإلجراءات المتخذة في شأن المراقبة الصحية للمواد التي تعرض للبيع بالمدينة . : 1السؤال رقم  •

  السيد الرئيس:جواب 

قدم رئيس المجلس تقريرا حول عمل المكتب الجماعي الصحي خالل هذه السنة في مختلف أنشطة المكتب 

 ومجاالت عمله . وكذا االستعدادات والتدابير المتخذة بمناسبة شهر رمضان.

 

: توضيح حول األكشاك المحدثة أخيرا خلف ثانوية ابن عباد وشارع  2السؤال رقم  •

 وعالقتهما باحتالل الملك العمومي والوضعية الجبائية . الزرقطوني

: توضيح حول األسواق النموذجية بكل من حي سيدي عبد الكريم وحي 3رقم السؤال   •

 اسماعلة وحي قطع الشيخ حول استخالص الرسوم الجبائية :

   : الرئيس السيد جواب

في إطار الحمالت المستمرة والنوعية لمحاربة ظواهر الباعة الجائلين واحتالل الملك العمومي وتنامي    

األسواق العشوائية وبؤر البيع غير المرخصة بمختلف فضاءات المدينة وخاصة بوسط المدينة وبعض األحياء 

المحلية والسكان مدة طويلة دون وبجوار المساجد ، ونظرا لكون هذه الظواهر ظلت تؤرق المجلس والسلطات 

التوصل إلى حلول ناجعة ، رغم جميع التدابير المتخذة من طرف جميع المتدخلين ، وبعد التوصل إلى بعض 

التجارب الناجحة في هذا المجال ببعض المدن ، تقرر استلهام هذه التجارب بمدينة سطات ، وبناء عليه لجأت 

لعامل مشكورا ، في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، إلى السلطات المحلية وعلى رأسها السيد ا

اختيار عدد من الفضاءات إليواء الباعة الجائلين وتتبيثهم في أماكن مالئمة لممارسة التجارة في ظروف جيدة 

ممارسة أنشطتهم  بالنسبة للباعة والمرتفقين ، على أساس أن تكون هذه الفضاءات قريبة من األماكن التي اعتادوا

بها، كزنقة أغمات بحي سيدي عبد الكريم ، وساحة حي قطع الشيخ وشارع الزرقطوني ،إضافة إلى بعض 

األماكن المخصصة لباعة أجهزة الهاتف ولوازمه قرب الملحقة اإلدارية الثانية . وقد تم إنجاز هذه المشاريع في 

 اصل معهم وتشجيعهم على االستفادة من هذه الفضاءات .زمن قياسي بالموازاة مع عمليات إحصاء الباعة والتو

ولعل اإلكراه األكبر الذي ميز هذه العملية هو كثرة الراغبين في المحالت خاصة القادمين من مناطق مجاورة     

أو من مدن أخرى ، والراغبين في االستفادة بهدف وضع اليد دون ممارسة فعلية للتجارة ، وبطء وتيرة تبضع 
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من هذه الفضاءات ما يتطلب الصبر وحسن تدبير هذا المجال حتى يبلغ الهدف المنشود منه ويتم إنجاح  السكان

 غرار  مدن أخرى. هذه التجربة على

 فيما يلي بعض المعطيات حول هذه األسواق :

 عدد المحالت السوق

 242 السماعلة

        220جناح أ :   موزعة كالتالي:  468 موالي احمد 

 248جناج ب : 

 محال 63رواق ج:  أروقة إضافية:

 محال 71رواق د: 

  16 قطع الشيخ 

 43 سيدي بوعبيد

"السعادة" خلف ثانوية بن 

 عباد
152 

 

المنزلية ولوازم الهاتف ، وال تزال  وهذه الفضاءات مخصصة لباعة الخضر والفواكه والمالبس واللوزام 

 العملية مستمرة من أجل توفير فضاءات لبيع األكالت الخفيفية والخبز والحلويات.

 :   توضيح عن مالعب القرب بحي الفرح وحي الخير من المستفيد من المداخيل4السؤال رقم 

 :الرئيس السيد جواب

 بالنسبة لملعب القرب بحي الفرح:
ية ، تمت      ي للمبادرة الوطنية للتنمية البشر ي إطار برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضر
ر
ف

برمجة ملعب للقرب لكرة القدم بحي ميمونة  كحي مستهدف لنفس الغاية ، إال أن الوعاء العقاري الذي 

ر الجماع وط بناء الملعب.و باتفاق بي  وع لم يستجب لمواصفات وشر ة واللجنة اإلقليمية خصص للمشر

ئ عليه الملعب بحي الفرح عىل اعتبار قربه من الحي  للمبادرة وقع االختيار عىل الوعاء العقاري الذي أنشر

 المستهدف. 

اكة وفق  2017وقد صادق المجلس الجماعي خالل الدورة االستثنائية دجنبر       عىل ملحق التفاقية شر

ية من جهة ، و جمعية دعم المركز  ر جماعة سطات والمبادرة الوطنية للتنمية البشر مة سابقا بي  اكة المبر الشر

ي للقرب المندمج الفرح بسطات ـ ينص عىل اختصاصات الجمعي
ي : السوسيو رياضر

ر
 ة المتمثلة ف

وع .  -  تدبب  وتسيب  المشر

ود بالماء و الكهرباء بالملعب .  - ر  تحمل نفقات الب 

اته  - ر  تحمل نفقات صيانة الملعب و تجهب 

ي  -
ر
حة الستغالل الملعب ف ة المقب   درهم عن كل ساعة استغالل.  100وقد حدد الملحق التسعب 
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 مالي من خالل تسيب  الملعب. يمنع الملحق عىل الجمعية السعي لتحقيق أي ربــح  -

ومعلوم أن الجمعيات هي من ضمن الهيئات الخاضعة لالفتحاص من طرف المجلس األعىل          

 للحسابات والمصالح التابعة أو المماثلة له. 

 بالنسبة لملعب القرب بحي الخير:

خالل  أنجز الملعب في إطار اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة ، صادق عليها المجلس -

 .2011دورة فبراير 

طبقا لمقتضيات االتفاقية فإن تسيير الملعب منوط بوزارة الشباب والرياضة، والتي أحدثت  -

جمعية مسيرة أوكلت إليها تسيير مرافق هذا الملعب ، وذلك في إطار القوانين والنظم التي 

 تعمل في إطارها وزارة الشباب والرياضة.

 

 

 

 :5السؤال رقم 

 تدبير الحافلتين المخصصتين للنقل الرياضي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: حول 

 

 :الرئيس السيد جواب
، على اتفاقيتين للشراكة  في إطار  2016لقد صادق المجلس الجماعي خالل دورة ماي لسنة        

ريم  وجمعية أسود الشاوية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع كل من جمعية شباب سيدي عبد الك

أجل اقتناء حافلتين لنقل الالعبين، وذلك تشجيعا الجمعيات والفرق الرياضية التي تقدمت بمشاريع في 

إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،من أجل توفير وسيلة لنقل الفرق الرياضية ، حيث أن الجمعيتين 

ن االعتمادات إلكمال المشروع فقد ارتأينا توفير الحافلة شريطة أن لم يتسن لها توفير النسبة الملتزم بها م

 تبقى ملكا للجماعة وتبقى  رهن إشارتها.

 إن حامل المشروع هو الجماعة وهي المالك الفعلي للحافلة.           

وقد تم الشروع في استغالل الحافلتين من طرف الجمعيتين إلنجاح مشاركتهما في الموسم      

، وسنعمل على عرضها على  اتفاقية ملحقة خاصة بالتسييرالرياضي في انتظار أن  يتم إبرام 

 أنظار المجلس في دورة الحقة.

رير أدبي ومالي وتق 2017تقييم حول مهرجان سيدي لغليمي لهذه السنة  6ال رقم السؤ

 للمهرجان . 

ما هو تاريخ  2018: حول اإلستعدادات لمهرجان سيدي لغليمي لهذه السنة 7السؤال رقم 

 المهرجان وما هو المبلغ المرصود له .

 :الرئيس السيد جواب

والذي تم تنظيمه بالموازاة مع  2017لسنة  قدم السيد الرئيس تقريرا حول مهرجان سيدي لغليمي

 .2018المعرض الوطني لساللة الصردي ، وتقريرا حول مهرجان سيدي لغليمي لسنة 
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 2017: تساءلي حول سندات الطلب والصفقات التي تمت السنة المالية لسنة 8السؤال رقم 

 والتي تتعلق ب : 

 طبيعة األشغال . -

 مبلغ الصفقة أو سند الطلب  -

 الشركة التي نالت الصفقة . إسم -

 :الرئيس السيد جواب

 . 2017تال السيد رئيس المجلس الئحة الصفقات وسندات الطلب التي تمت خالل سنة 

 

 : ماهي اإلجراءات التي سوف تتخذونها إلصالح الحفر الموجودة   باألزقة الشوارع: 9السؤال رقم 

 : الرئيس السيد جواب

بالموازاة مع األشغال الجارية بالمدينة المتعلقة باإلصالحات الكبرى للطرق الشوارع، تقوم المصالح       

الجماعية في إطار االعتمادات المفتوحة بالميزانية تحت عنوان : "اإلصالحات االعتيادية للطرق " بتنفيذ  

واألمطار أو بسبب األشغال ، وذلك  برنامج إلصالح الحفر المترتبة عن تضرر  الطرق بفعل حركة السير

باعتماد معيار األزقة األكثر تضررا وتوخي العدالة الترابية في هذا المجال،   وفيما يلي الئحة الشوارع واألزقة 

 التي همتها هذه العملية : 

 حي الكمال شارع الشاوية وشارع الرياض وشارع البرتقال - شارع المسيرة أمام المحجز ¢
 حي السماعلة شارع موالي يوسف -   شارع طه حسينحي الفرح  ¢
 المجازر بجوار المقبرة العبرية طريق -    حي النهضة السطاتية شارع النخيل  ¢

 مارس 3حي الخير شارع  -     حي لكنانط : قرب مقر التعاون الوطني وقرب نيابة التعليم ¢

 الشيخ قرب محل القرقريحي انزالة    - مدارة ملتقى تجزئة سلطانة ومفتاح الخير ¢
 حي بام خلف مدرسة عمر بن الخطاب وقرب حديقة البريد ¢
 شارع الجيش الملكي  -      طريق مركش قرب معمل روكا ¢
 حي علون: قرب مركز الشرطة - حي مانيا قرب صيدلية صدقي  ¢

والت العاملة في هذا والجدير بالذكر أن المجلس يسعى إلى إبرام صفقة إطار إلصالح الطرق إال أن المقا 

المجال وخاصة المقاوالت الكبيرة ذات التجربة الواسعة التشارك في طلبات العروض من هذا النوع بسبب 

التكلفة العالية لنقل اآلليات الضخمة من أجل مثل هذه األوراش. مما يجعل المكتب المسير يعتمد الوسائل البديلة 

ار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، أو بالتعاون مع مديرية ومنها برمجة إصالح األزقة الشوارع في إط

 التجهيز والنقل.

: حول صيانة وتدبير المناطق الخضراء المحدثة أخيرا من طرف المجلس  10السؤال رقم

 اإلقليمي:

 : الرئيس السيد جواب

ووزارة إن المشاريع المنجزة في إطار برنامج التنمية الحضرية تساهم فيها الجماعة 

الداخلية وجهة الشاوية ورديغة سابقا ، إضافة إلى مجموعة من القطاعات الحكومية ، وبعد التقسيم 
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اإلداري الحالي للجهات تقرر جعل المجلس اإلقليمي حامال للمشروع من أجل صرف االعتمادات 

 سطات. ، ونحن نحبذ أي إجراء أو مساهمة تعود بالنفع وتحقق المصلحة العامة لساكنة مدينة

و إن أشغال تهيئة المناطق الخضراء المنجزة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة   

سطات الزالت غير مسلمة لجماعة سطات ، وبالتالي ال يمكن للمصالح المختصة بالجماعة أن 

 تقوم بصيانتها أى بعد إجراء التسليم النهائي لها طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

قدم السيد الرئيس الئحة الحدائق المنجزة بالمدينة في هذا اإلطار إضافة إلى الحدائق    

المنجزة من االعتمادات الذاتية للجماعة وبفضل جهود المصالح الجماعية ، إضافة غلى المشاريع 

 المستقبلية في هذا المجال.
 

 للنقل الحضري للمدينة: : حول الوضعية القانونية و الوضعية الجبائية 11السؤال رقم

 : الرئيس السيد جواب
، تعاقدت الجماعة مع شركة "سهل الصحراء  TAY BUSبعد انتهاء عقد حق االمتياز لشركة      

حافالت"، هده األخيرة لم تلتزم بتنفيذ شروط ومقتضيات العقد ما دفع الجماعة إلى فسخ العقد 

 بالمدينة.ضمان استمرارية الخدمة ل لتدبير هذا المرفق بصفة مؤقتة  والبحث عن شركة أخرى 

بعد ذلك تم إجراء مباراة الختيار إحدى الشركات في إطار التدبير المفوض للنقل الحضري  -

 ، Lux transportبواسطة الحافالت ، وقد رسا العرض على شركة لوكس ترانسبور 

 

ختصة بوزارة الداخلية على اتفاقية التدبير ، أشرت المصالح الم2016اكتوبر  31بتاريخ   -

المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافالت بمدينة سطات وبناء عليه أعطيت للشركة 

 لبداية  االستغالل .  2016ماي  1المفوض لها مهلة ستة أشهر  احتسبت إلى غاية 

 

 

قة للمفوض له ، حيث انعقد اجتماع بمقر جماعة سطات إلعطاء االنطال 2016ماي  2بتاريخ  -

كفالة الضمان المحددة في قدمت للجماعة   اتبين  ألعضاء اللجنة أن الشركة المفوض له

 .للشركة التي تم إحداثها  األساسينسخة من القانون درهم و 100.000.00

 

في إطار تنفيذ البرنامج االستثماري قامت الشركة بوضع  مجموعة من المخابئ ولوحات  -

 من االتفاقية. 17أنها لم تجلب الحافالت الجديدة  كما هو منصوص عليه في البند التشوير ، إال 

طلبت الشركة من اللجنة منحها مهلة من أجل جلب حافالت جديدة لبداية االستغالل في أحسن   -

 الظروف و بالتالي تأجيل بداية االستغالل إلى تاريخ الحق يتم تحديده من طرف اللجنة .

 

انعقد اجتماع بمقر عمالة إقليم سطات بحضور ممثل الشركة الذي التزم  2017يونيو  16بتاريخ  -

 بتقديم برنامج الشركة لجلب الحافالت الجديدة .

 

 عدةقدمت الشركة برنامجها لجلب الحافالت الجديدة و قسمته على   2017يونيو  20بتاريخ  -

 .مراحل  لجلب الحافالت الجديدة  
 جتماعات التالية:  و على اثر ذلك انعقدت اال    
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تم عقد اجتماع بمقر عمالة إقليم سطات بحضور ممثل الشركة ، الذي  2017نونبر  14بتاريخ  -

طلب توسيع شبكة خطوط النقل إلى خارج المدينة و صرح أن الحافالت التي تتوفر عليها 

 الشركة حاليا توجد في حالة جيدة. 

 

انعقد اجتماع بمقر جماعة سطات بحضور ممثل الشركة الذي لم يأت  2017نونبر  23بتاريخ   -

الحافالت ، و على إثر ذلك تم توجيه رسالة مفصلة إلى المصالح  أسطول بأي جديد فيما يخص

 المختصة بوزارة الداخلية قصد عقد اجتماع  إليجاد حل لهذه اإلشكالية.

 

مديرية الوكاالت و المصالح ذات  جماعة سطات بحضور السيد ممثلبعد ذلك انعقد إجتماع بمقر  -

بوزارة الداخلية والسيد رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة اقليم سطات و مدير  االمتياز 

على تطبيق حيث أكدوا المصالح الجماعية بجماعة سطات وممثلي المصالح الجماعية المختصة، 

نهج مسطرة التبليغ ، والشروع في إجراءات فسخ العقد المقتضيات القانونية في الموضوع و

 المبرم مع الشركة.

 

 :12السؤال رقم 

 حول الوضعية القانونية والجبائية للوحات اإلشهارية بالمدينة

 :الرئيس السيد جواب

تستغل مجموعة من الشركات المختصة اللوحات اإلشهارية بالمدينة ، وتؤدي بشكل 

شغل الملك الجماعي المؤقت ، ويبلغ عددها سبع شركات منتظم الرسم المفروض على 

 هي كالتالي:

 

 
منتوج الرسم على شغل الملك  إسم الشركة 

 الجماعي" عن كل ربع سنة"

 درهم 22.625,00 أطلـــس ميديـــا

 12.000,00 فس كومينيكاسيون

 9.000,00 سيتــي فيزييـــل

2A 21.000,00 كــــــوم 

 12.000,00 ماروك تيليمالتيك

 9.000,00 بيــــو ألفــــا

 12.000,00 فــــور ميديا

 درهم 97.625,00 المجمــــــــــــوع

 

قامت الجماعة بوضع اليد على اللوحات اإلشهارية المستغلة من طرف الشركات  التي 

 لم تلتزم بأداء الرسوم ، وعددها ستة شركات.
 مآل تغطية الجزء المنهار من قناة واد بوموسى::  13لسؤال رقما
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 : الرئيس السيد جواب

تم اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لحماية المارة من  فور انهيار جزء من قناة واد بوموسى   

األخطار الناجمة عن العبور فوق القناة ، وتم عقد اجتماع بمشاركة مصالح الدولة من بينها وزارة 

الداخلية ووكالة الحوض المائي ووزارة الماء والبيئة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 

لجزء المتضرر من القناة وتكليف مكتب الدراسات مختص لوضع للشاوية لدراسة إصالح ا

الدراسة المتعلقة إلعادة تغطية القناة من شارع الحسن الثاني إلى المكان المتضرر ، بمواصفات 

 جيدة تسمح بحركة المرور المارة والعربات. 

الجزء ونتيجة لمجموعة من االتصاالت واالجتماعات تم رصد االعتمادات الالزمة لتغطية 

المنهار من القناة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة سطات، وقد جاء تأخير الورش نتيجة 

 انتظار انتهاء موسم األمطار تفاديا ألي خطر قد يتهدد الورش.

 وقد انطلقت بالفعل أشغال تغطية الجزء المنهار من القناة خالل األسبوع الماضي.

  تعقيب السيد المصطفى فرازي :

المتعلق بالمناطق الخضراء نظرا لوجود  10طرحت هذا السؤال على غرار السؤال رقم 

عدد من األوراش التحمل عالمة الورش باسم جماعة سطات وهي منسوبة للمجلس اإلقليمي 

 لسطات .

 جواب السيد رئيس المجلس: 

وزارة إن المشاريع المنجزة في إطار برنامج التنمية الحضرية تساهم فيها الجماعة و

الداخلية وجهة الشاوية ورديغة سابقا ، إضافة إلى مجموعة من القطاعات الحكومية ، وبعد التقسيم 

اإلداري الحالي للجهات تقرر جعل المجلس اإلقليمي حامال للمشروع من أجل صرف االعتمادات 

 سطات.، ونحن نحبذ أي إجراء أو مساهمة تعود بالنفع وتحقق المصلحة العامة لساكنة مدينة 

 : 14السؤال رقم       

حول إلزامية أداء رسوم رخص البناء على القبو أو الفراغ الصحي فقط لبعض البقع للشطر الخامس 

بحي السالم بسطات ، مع إعفاء حاالت أخرى مما اعتبره عدم تكافؤ الفرص مع العلم أن جميع هاته 

الموقعة بين األطراف المعنية تعفي جميع البقع  البقع تدخل في إطار محاربة دور الصفيح ، واإلتفاقية

  من رسم رخص البناء ، لذا أطلب منكم التوضيح في هذا الصدد .

 :الرئيس السيد جواب

إن البقع األرضية المخصصة إليواء قاطني دور الصفيح معفاة من أداء الرسم 

وكل زيادة في  المفروض  على عمليات البناء فيما يتعلق بالسفلي والطابق األول فقط ،

 البناية يؤدى عنها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
 

سؤال السيدين لحسن الطالبي ومحمد بلكروح حول التدابير واإلجراءات القانونية 

 للترخيص لأللعاب المتنقلة ) السيرك (

 : الرئيس السيد جواب

، وهو يدخل  07-39يخضع الترخيص لأللعاب المتنقلة والسيرك لمقتضيات القانون   -

 ،  14-113ضمن اختصاصات رئيس المجلس طبقا للقانون التنظيمي 

عند تلقي طلب في الموضوع فإن المصالح الجماعية ملزمة بدراسة الطلب وعرضه على  -

 اللجنة األمنية وفق اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل 
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  dim parc وشركة    kabosوفي هذا اإلطار تلقت الجماعة طلبين من كل من شركة   -

.حيث أبدت هذه 28/3/2018و  14/2/2018وعرضتهما على أنظار اللجنة األمنية بتاريخ 

اللجنة موافقتها على الطلبين شريطة احترام الشروط والمالحظات التي قدمتها اللجنة 

 األمنية.

 تعقيب السيد لحسن الطالبي ومحمد بلكروح:

المجاورين حول الضرر الذذي لحقهم بسبب ضجيج قدمنا هذا السؤال نظرا لشكاية السكان  -

 مكبرات الصوت واستعمال الموسيقى قرب المساجد .

 جواب السيد الرئيس: 

لقد اخذت اللجنة األمنية هذه المالحظات بعين االعتبار وتلقينا رسائل شكر من السكان 

الصوت المنخفض المجاورين لموقع االلعاب المتنقلة نظرا الحترام هذه األلعاب بمستوى 

 وعدم استعمال الموسيقى.
 


