
 

 الجماعيحول أنشطة المجلس  تقرير

 5106و فبراير  5105تي أكتوبر رخالل الفترة الممتدة بين دو

 

و الدورة الحالٌة  5102عرفت الفترة الممتدة بٌن اختتام الدورة العادٌة للمجلس لشهر أكتوبر        

المٌادٌن المرتبطة اءات التً تم اتخاذها فً مختلف اإلجر وو التظاهرات العدٌد من األنشطة 

خالت الجماعة و مصالحها . و من أجل استقصاء هذه األنشطة و عرضها على أنظار المجلس دبت

 سنقوم بتقسٌمها إلى المحاور التالٌة : 

 . المجلس أنشطة رئاسة –أوال 

المجلس للعدٌد من االستقباالت و االجتماعات و تمثٌل الجماعة  لقد تمٌزت هذه الفترة بإجراء رئاسة

 خارج الوطن و داخله و من بٌنها على الخصوص : فً العدٌد من التظاهرات 

المشاركة فً أشغال قمة منظمة المدن و الحكومات المحلٌة بجوهانسبورغ بجنوب  -

 . 5102جنبر  3نونبر إلى  56إفرٌقٌا من 

الرابعة للسٌاحة الحضرٌة التً تم تنظٌمها بمدٌنة مة العالمٌة المشاركة فً أشغال الق -

 . 5102دجنبر  01مراكش بتارٌخ 

الجهوٌة الموسعة بجهة الدار  المشاركة فً أشغال الملتقى الجهوي األول حول تنزٌل -

 .  5102دجنبر  15سطات بتارٌخ  –البٌضاء 

 .5102أكتوبر  50ٌخ بتارافتتاح األٌام المفتوحة للمندوبٌة السامٌة للتخطٌط  -

 .  5102نونبر  03ارٌخ تللمدٌرٌة الجهوٌة لوزارة الثقافة بالمعرض التشكٌلً  افتتاح -

افتتاح الدورة التكوٌنٌة األولى بمركز الموارد لدعم اإلدماج المدرسً بمدرسة الفرح  -

 . 5102نونبر  51بتارٌخ 

النساء بقاعة الندوات المشاركة فً الحملة الوطنٌة التحسٌسٌة لمحاربة العنف ضد  -

 . 5102دجنبر  14بالجماعة بتارٌخ 

المشاركة فً اجتماع لجنة التتبع لمشروع مشتل المقاوالت بمقر مندوبٌة التجارة و  -

 . 5102دجنبر  01الصناعة بسطات و ذلك بتارٌخ 

المشاركة فً االجتماع التحضٌري إلنشاء مركز لألبحاث بجامعة الحسن األول بسطات  -

 . 5102دجنبر  00بتارٌخ 

دجنبر  05ة الطبٌة المجانٌة لفائدة ضعاف البصر بسطات بتارٌخ المشاركة فً الحمل -

5102 . 

المشاركة فً الٌوم التحسٌسً حول النجاعة الطاقٌة بالمدن كرهان استراتٌجً و الذي  -

 . 5103ٌناٌر  51تم تنظٌمه بمركز الندوات بوزارة الداخلٌة بتارٌخ 



ٌوم من تدبٌر جماعة  011لشبكة الوطنٌة للتقٌٌم و المواكبة بعد عقد لقاء تواصلً مع ا -

 . 5103ٌناٌر  55سطات ، و ذلك بتارٌخ 

المشاركة فً اجتماع المجلس اإلداري للوكالة المستقلة لتزوٌع الماء و الكهرباء بمقر  -

 . 5103ٌناٌر  53عمالة سطات بتارٌخ 

 

ن طلب العروض وفق القوانٌن و و من جهة أخرى ، تمت خالل هذه الفترة  رئاسة لج

المساطر الجاري بها العمل لعدد من صفقات األشغال و الخدمات حسب الجدولة الزمنٌة 

 التالٌة :

 .: جلسة فتح األظرفة المتعلقة بكراء مرافق السوق األسبوع5102ًنونبر  31 -

 : جلسة فتح األظرفة المتعلقة بأشغال تهٌئة الطرق . 5102دجنبر  14 -

 : جلسة فتح األظرفة المتعلقة باقتناء معدات الصٌانة. الكهربائٌة  5102دجنبر  01 -

 : جلسة فتح األظرفة المتعلقة باقتناء األشجار و النباتات . 5102دجنبر  01 -

 : جلسة فتح األظرفة المتعلقة باقتناء السماد . 5102دجنبر  01 -

 حراسة مقر الجماعة.: جلسة فتح األظرفة المتعلقة بخدمات  5102دجنبر  02 -

 : جلسة فتح األظرفة المتعلقة بخدمات نظافة مقر الجماعة . 5102دجنبر  02 -

 : جلسة فتح األظرفة المتعلقة بكراء مرافق السوق األسبوعً 5103دجنبر  30 -

 : جلسة فتح األظرفة المتعلقة بكراء مرافق السوق األسبوعً  5103ٌناٌر  56 -

 

 عقد سلسلة من االجتماعات خالل هذه الفترة و باإلضافة إلى ذلك ، تم 

التشاورٌة مع المصالح الخارجٌة من أجل تدارس القضاٌا و الملفات العالقة فً مختلف المجاالت ، 

 و كذلك التحضٌر للعدٌد من اإلجراءات الواجب اتخاذها مستقبال لمعالجة بعض

عزٌز آلٌات التنسٌق و التدخل سواء فً ما ذا تالمظاهر ذات الصلة بتأهٌل البنٌات التحتٌة للمدٌنة و ك

اإلنارة ٌتصل بتنظٌم احتالل الملك العمومً و الباعة الجائلٌن ، النظافة ، السٌر و الجوالن ،  

، مراقبة جودة السلع و المأكوالت بالمحالت العمومٌة ، محاربة انتشار الحٌوانات الضالة و الشاردة 

أو  ،و تنظٌم المجال الحضري للمدٌنة تأهٌل المناطق الخضراء و الساحات العمومٌة ، العمومٌة 

  غٌرها من المجاالت التً تدخل فً اختصاصات الجماعة .

و حرصا من رئاسة الجماعة على تعزٌز الموارد المالٌة للجماعة و تأهٌل قدراتها الجبائٌة            

تم تنظٌم عدد من االجتماعات مع مختلف المصالح و  عن طرٌق تقلٌص الباقً استخالصه ، فقد

بمصالح الخزٌنة اإلقلٌمٌة و السلطة المحلٌة و وصوال عند الجهات المتدخلة فً هذا الشأن بدءا 

 تواصلٌةتحسٌسٌة للملزمٌن بكافة الوسائل الالمصالح المختصة بالجماعة ، حٌث تم تنظٌم حمالت 

العمل  العاملٌن بمختلف المصالح الجبائٌة على ضرورة عٌٌن ، كما تم حث الموظفٌن الجماالممكنة 

خلق الرفع من مداخٌل الجماعة عبر من أجل بكل حزم و مسؤولٌة على تحقٌق نتائج ملموسة 



فً استخالص الرسوم و الواجبات الجماعٌة . و قد أسفرت هذه العملٌات جدٌدة و منهجٌة دٌنامٌة 

مهمة تؤكد باألرقام بأن تعزٌز هذه المجهودات و مضاعفتها  لحد اآلن على نتائج إٌجابٌة و مؤشرا

من شأنه ال ٌمكنه إال أن ٌؤدي إلى تحسٌن هذه المداخٌل و تمكٌن الجماعة من الموارد المالٌة 

 الضرورٌة لالضطالع بالمهام المنوطة بها على مستوى التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة الشاملة .

، ٌنبغً التنوٌة بكافة األطر و الموظفٌن الجماعٌٌن الذٌن انخرطوا بشكل  و فً هذا الصدد          

بمرافق السوق األسبوعً على إثر عدم إٌجابً و مسؤول فً تنظٌم و جباٌة المستحقات المتعلقة 

حٌث تم ربح هذا التحدي و جدوى طلبات العروض المتعلقة بكرائها والتً سبقت اإلشارة إلٌها ، 

 . درهما  426.200,00اخٌل مهمة خالل اسابٌع شهر ٌناٌر بلغت ما ٌناهز : الرهان بتحقٌق مد

صٌص ٌوم الجمعة من كل أسبوع على صعٌد آخر ، نذكر بأن رئاسة المجلس قد تعهدت بتخو      

ناهٌك عن االستقباالت المستعجلة األخرى خالل باقً أٌام األسبوع ، الستقبال شكاٌات المواطنات  ، 

بحضور رؤساء المصالح الجماعٌة المعنٌة ، و ذلك للبث الفوري فً تلك التظلمات ، و والمواطنٌن 

العمل على تحسٌن ولوج المرتفقٌن لمختلف الخدمات المسداة لهم من لدن المصالح الجماعٌة ، و 

 ذلك فً إطار احترام القوانٌن و المساطر الجاري بها العمل .

تواصل و الحوار المتواصل مع فعالٌات المجتمع المدنً من كما فتحت رئاسة الجماعة باب ال       

، لدراسة مختلف القضاٌا و عبر استقبال العدٌد منها تنموٌة و مهنٌة ، و ذلك هٌئات و جمعٌات 

 المشاكل التً تعانً منها ، و دراسة سبل معالجتها وفق منهجٌة تشاركٌة بناءة .

 أنشطة مكتب المجلس  –ثانيا 

مقتضٌات المادة الخامسة من النظام الداخلً للمجلس ، عقد مكتب المجلس بانتظام تطبٌقا ل       

خصوصا منها عددا من االجتماعات تم تخصٌصها لدراسة مختلف الملفات و القضاٌا الجماعٌة ، 

حٌث كانت تلك المتعلقة بتدبٌر المصالح الجماعٌة و تحسٌن مردودٌة الموارد البشرٌة العاملة بها ، 

االجتماعات فرصة للتشاور و تبادل الرأي ، و تحدٌد أولوٌات التدخل ، و كذا إلقاء الضوء على هذه 

جوانب القوة و الضعف التً ٌعرفها تدبٌر مختلف المرافق و المصالح الجماعٌة و كذا اقتراح 

 .  الحلول و البدائل و اإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل تحسٌن أداء هذه المرافق

من جهة أخرى استدعى مكتب المجلس فً جلستٌن كال من السٌد مدٌر المكتب الوطنً  و       

و السٌد المدٌر العام للوكالة المستقلة لتوزٌع الماء و الكهرباء ،  5102دجنبر  55بتارٌخ للكهرباء 

 القضاٌا المتصلة بهذٌن القطاعٌن الهامٌن . ، و ذلك لتدارس مختلف 5102دجنبر  56بتارٌخ 

 

 

 



 :  أنشطة لجن المجلس الجماعي –ثالثا 

لقد عرفت هذه الفترة نشاطا مكثفا و متمٌزا للجن المنبثقة عن المجلس ، حٌث قامت هذه           

أداء دورها االستشاري بالمجلس األخٌرة بعقد العدٌد من االجتماعات و الزٌارات المٌدانٌة من أجل 

 و هً كالتالً :   على الوجه األمثل ،

 اللجنة  المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية – 0        

 نوع النشاط التاريخ   

 اجتماع لتحدٌد منهجٌة عمل اللجنة  5102نونبر  51و  15

 زٌارة مٌدانٌة لملعب المركب الرٌاضً لكرة القدم  53/00/5102

 المساهمة فً فعالٌات المهرجان الوطنً لسٌنما الهواة  5102نونبر  55و  51

دراسة مشروع اتفاقٌة شراكة مع جمعٌة دعم برنامج التأهٌل  5102دجنبر  11
مع القٌام بزٌارة مٌدانٌة لمرافق هذه المجتمعً بسطات 

 الجمعٌة 

 دراسة اتفاقتً الشراكة المتعلقتٌن بتسٌٌر المركزٌن المتعددي 00/05/5102
 التخصصات بكل من حً سٌدي عبد الكرٌم و مٌمونة . 

 زٌارة مرافق الخزانة البلدٌة و المعهد الموسٌقً . 51/05/5102

زٌارة مٌدانٌة لمنشأة رٌاضٌة بحً مالي رشٌد جماعة سٌددي  00/10/5103
 عثمان بالدارالبٌضاء 

لقاء تواصلً مع الجمعٌات الرٌاضٌة المنضوٌة تحت لواء  02/10/5103
 عصبة كرة القدم .

دراسة و تشخٌص الخدمات القدمة بالمستشفى الجهوي السن  50/10/5103
 الثانً بسطات 

 الـمــيــزانــيــة والــشـــؤون الـمــالــيـــة والـبـــرمــجــة : لجنة  -5       

 نوع النشاط التاريخ   
 5103دراسة مشروع المٌزانٌة لسنة  - 56/01/5102
 تنمٌة الموارد المالٌة المحلٌة حول - 53/00/5102

 ة مصلحة تنمٌة الموارد المالٌةدراسة هٌكل - 04/05/5102

حول تسوٌة كراء المحالت التجارٌة والشقق المملوكة لجماعة  - 12/10/5103
 سطات

أشغال لجنة اإلحصاء المتعلقة بالرسم على األراضً الغٌر  تتبع -
 المبنٌة

 الهٌكل التنظٌمً لوكالة المداخٌل -
عقد لقاء مع مكتري األمالك الجماعٌة من شقق ومحالت  -

 تجارٌة
 وضعٌة المجازر الجماعٌة -

تحدٌد الثمن بتفوٌت العقارات المتعلقة بدور االمارات العربٌة  - 15/15/5103
 دة مكترٌهاالمتحدة لفائ

 5102برمجة الفائض المالً عن تدبٌر السنة المالٌة  -



 لجنة المرافق العمومية والخدمات -3

 نوع النشاط التاريخ   
 دراسة وضعٌة المساحات الخضراء بالمدٌنة - 06/00/5102

 وضعٌة اإلنارة العمومٌة بالمدٌنة - 55/05/5102

 حول تنظٌم حملة نظافة بمدٌنة سطات - 05/10/5103

 لجنة االستثمار والتعاون الخارجي -4

 نوع النشاط التاريخ   
 الجوانب التنظٌمٌة - 51/00/5102

 إعداد برنامج عمل -

 عرض حول مشروع سٌطابارك - 01/10/5103
 لقاء مع مكتب جمعٌة المهنٌٌن)جمعٌة الصداقة( -

 

 لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة -5

 نوع النشاط التاريخ   
 وضع برنامج عمل اللجنة - 0/05/5102

 وضع بعض عالمات التشوٌر - 03/05/5102
 العربات المجرورة بالدواب -

 ظاهرة الباعة المتجولٌن - 53/05/5102

 وضعٌة التجزءات والتعاونٌات والودادٌات - 31/05/5102
 التسلٌم المؤقت والتسلٌم النهائً -

والتعاونٌات )التسلٌم المؤقت والتسلٌم  وضعٌة التجزءات - 14/10/5103
 النهائً(

 الوضعٌة العامة للتعمٌر بالمدٌنة -

 حول اتفاقٌة شراكة مع العمران حول تهٌئة مقبرة بحً السالم - 51/10/5103

 

و من خالل كل ما تقدم ٌتضح بجالء أن مختلف أجهزة المجلس و المصالح الجماعٌة تعمل 

مشكورة نرجو صادقٌن أن تستمر بنفس الوتٌرة حتى نحقق جمٌعا ما  بدٌنامٌة متجددة ، و بكثافة

 نصبو إلٌه لما فٌه خٌر المواطنات و المواطنٌن .

 

                                                                 

 

 

 


