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الفهرس
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
ااملقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة:
تنظيم إدارة الجماعة و تجديد إختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس االقليمي للحسيمة عدد  05بتاريخ  16دجنبر
 2016يقض ي بتحديد الهيكل التنظيمي إلدارة املجلس
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي للفنيدق رقم  07بتاريخ  02نونبر 2017
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي للفنيدق رقم  08بتاريخ  02نونبر 2017
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي للفنيدق عدد  09بتاريخ  02نونبر2017
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء

قرار لرئيس جماعة اتسافت عدد  01بتاريخ  02يناير  2017يتعلق
بتنظيم إدارة جماعة اتسافت وتحديد اختصاصاتها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي عدد  135بتاريخ  19ديسمبر 2016
يقض ي بتنظيم إدارة جماعة إفرني وتحديد اختصاصاتها.
قرارات التفويض
التفويض في الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي آليت مايت رقم  02 :بتاريخ  11أكتوبر
 2017يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي آليت مايت رقم  03 :بتاريخ  01نونبر
 2017يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية
التفويض في اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ الصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي آليت مايت رقم  08 :بتاريخ  09فبراير
 2016يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة فاس-مكناس

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملرتيل عدد  104بتاريخ  15غشت
 2017يقض ي بالتفويض في املهام مصلحة البيئة والتدبير املفوض

ااملقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة:

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملرتيل عدد  107بتاريخ  15غشت
 2017يقض ي بالتفويض في املهام

قرار رئيس مجــلس جماعة سيدي امحمد بن لحسن عــدد  02:بتــاريخ
 05 :مــاي  2017املتعلـق بتنفيــذ برنامج ع ــمل ج ــماعة سيــدي امحمد بن
لحســن

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملرتيل عدد  98بتاريخ  03غشت 2017
يقض ي بالتفويض في املهام
قرار لرئيس مجلس عمالة املضيق الفنيدق عدد  74بتاريخ 27
شتنبر  2017يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة الشرق
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها :
تدبير امالك الجماعات
تفويت قطعة أرضية للمستفيدين
قرار لرئيس املجلس الجماعي لعين الزهرة رقم  13بتاريخ  25شتنبر
 2017يقض ي بتنفيذ مقرر املجلس الجماعي لعين الزهرة إقليم الدريوش
الصادر خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  10يوليو  2017وذلك بنهج
مسطرة عملية تفويت قطعة أرضية من امللك الخاص الجماعي لفائدة وزارة
التربية الوطنية تحتضن الثانوية اإلعدادية عين الزهرة.
برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين الزهرة رقم  09مكرر
بتاريخ  15يونيو  2017متعلق بإعداد برنامج عمل عين الزهرة.
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة:
تنظيم إدارة الجماعة و تجديد إختصاصاتها
قرار لرئيس جماعة آيت مايت عدد 05:بتاريخ  06 :فبراير 2017
يقض ي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس جماعة وردان ــة عدد  01بتاريخ  13يناير  2017يتعلق
بتنظيم إدارة جماعة وردانة وتحديد اختصاصاتها.

الشرطة االدارية
السير والجوالن
تنظيم السير و الجوالن ؛
ق ـرار جماعي مستمر لرئيس املجلس الجماعي لتيسة رق ــم  04مكرر
بتاريخ 06أكتوبر 2016يقض ي بتتميم وتحيين القرار رقم  04املؤرخ بـ15 :
غشت  2012املتعلق بتنظيم السير والجوالن بمدينة تيسة
ق ـرار جماعــي لرئيس املجلس الجماعي تمزكانة رقــم  48بتـاريخ
 2017/04/11املتعلق بتنظيم السير والجوالن بجماعة تمزكانة.
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل:
قرار تنظيمي رقم  97بتاريخ  11يوليوز  2017يقض ي بإحداث موقف
خاص بسيارات األجرة من الصنف األول بالفضاء الخارجي للواجهة األمامية
للمحطة الطرقية.
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة:
تنظيم إدارة الجماعة و تحديد إختصاصاتها
قرار لرئيس مجلس جماعة بطيط رقم  2017/01بتاريخ  20يوليو
 2017يتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها.
قرار رئيس مجلس جماعة سيدي امحمد بن لحسن عدد  04بتاريخ
 18أكتوبر  2016القاض ي بتحديد تنظيم إدارة جماعة سيدي امحمد بن
لحسن.
قرار جماعي لرئيس جماعة تيسة رقم  02بتاريخ  07نونبر 2016
يقض ي بتحديد وتنظيم إدارة جماعة تيسة
قرار لرئيس مجلس جماعة تمزكانة رقم  64بتاريخ 2017/06/01
يقض ي بتحديد اختصاصات أقسام ومصالح ومكاتب إدارة جماعة تمزكانة.
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قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي امحمد بن لحسن رقم
 2017/36يقض ي بالتوقيع على بعض الش ــواه ــد اإلداري ــة
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتازة بتاريخ  21يونيو  2017يقض ي
بالتفويض في املهام
التفويض في اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس الجماعة الترابية ألوالد ازباير رقم  2017/75يقض ي
بالتفويض في اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة الرباط-سال–القنيطرة
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
الشرطة اإلدارية
حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة و البيئة
تنظيم األنشطة التجارية و الحرفية و الخدماتية
قرار تنظيمي لرئيس جماعة أوالد بن حمادي يتعلق بتنظيم مجاالت
األنشطة التجارية و املهنية و الحرفية و الخدمات بجماعة أوالد بن حمادي
قرار تنظيمي رقم  319بتاريخ  02مايو  2017يتعلق بتنظيم الرخص
االقتصادية
املحافظة على الصحة و النظافة العمومية
قرار تنظيمي لرئيس جماعة أوالد بن حمادي يتعلق بإحداث فرقة
املراقبين و تحديد مهامهم في مجال الشرطة اإلدارية التابعة لجماعة أوالد
بن حمادي
السير و الجوالن
تنظيم السير و الجوالن
ق ـرار عدد  35بتاريخ  22مارس  2016يتعلق بتنظيم السير والجوالن و
تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
ق ـرار عدد  38بتاريخ  09يونيو  2016يتعلق بتنظيم السير والجوالن
وتشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
ق ـرار عدد  41بتاريخ  23نونبر  2016يتعلق بتنظيم السير والجوالن و
تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
ق ـرار عدد  44بتاريخ  06يونيو  2017يتعلق بتنظيم السير والجوالن
وتشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
ق ـرار تنظيمي عدد  46بتاريخ  13فبراير  2018يتعلق بتنظيم السير
والجوالن و تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل
ق ـرار عدد  36بتاريخ  22مارس  2016يتعلق بتنظيم محطات وقوف
سيارات األجرة الكبيرة داخل تراب الجماعة
ق ـرار عدد  39بتاريخ  09يونيو  2016يتعلق بتنظيم محطات وقوف
الحافالت و سيارات األجرة داخل تراب الجماعة
ق ـرار عدد  42بتاريخ  23نونبر  2016يتعلق بتنظيم محطات وقوف
سيارات األجرة داخل تراب الجماعة
ق ـرار عدد  45بتاريخ  06يونيو  2017يتعلق بتنظيم محطات وقوف
سيارات األجرة داخل تراب الجماعة
ق ـرار تنظيمي عدد  47بتاريخ  13فبراير  2018يتعلق بتنظيم محطات
وقوف سيارات األجرة الكبيرة وحافالت النقل العمومي الحضري داخل تراب
الجماعة.
تسمية الشوارع و الساحات
ق ـرار عدد  34بتاريخ  24فبراير  2016يتعلق بتسمية بعض الطرق
العمومية داخل تراب الجــماعة
ق ـرار عدد  37بتاريخ  18مايو  2016يتعلق بتسمية بعض الطرق
العمومية داخل تراب الجــماعة
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ق ـرار عدد  40بتاريخ  27أكتوبر  2016يتعلق بتسمية بعض الطرق
العمومية داخل تراب الجــماعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة بني مالل-خنيفرة
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها:
مالية الجماعات الترابية و الجبايات
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة لفائدة الجماعات
قرار جبائي تعديلي رقم  05بتاريخ  11يوليوز  2016املحدد لنسب
وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة
الترابية أوالد يوسف.
برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة
قرار لرئيس املجلس الجماعي للرواشد رقم  2017/01بشأن برنامج
عمل الجماعة برسم الفترة املمتدة من 2016إلى .2021
و مؤشرات الفعالية املتعلقة هها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتـل رقم  2017 / 03بتاريخ
 07يونيو  2017بشأن برنامج عمل الجماعة برسم الفترة املمتدة من 2016
الى .2021
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  17بتاريخ
 2016/03/22/يتعلق بإلغاء تفويض مهام التوقيع على الوثائق املتعلقة
بقطاع التعمير و البناء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  18بتاريخ
 2016/03/22يتعلق بتفويض مهام التوقيع على الوثائق املتعلقة بقطاع
التعمير و البناء
قرار لرئيس املجلس الجم ــاعي لفم أودي رقم  2016/08املتعلق
بتفويض املهام في ميدان التعمير
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2015/02يقض ي
بالتفويض في املهام تدبير قطاع التعمير و البناء.
التفويض في الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  02بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  05بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  06بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  07بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب
الفرعي بفرياطة
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  16بتاريخ2015/11/ 14
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  19بتاريخ2015/12/ 11
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  01املتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  02املتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  03املتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  04املتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية.
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  41بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بتـفــويـض مهام ضابط الحالة املدنية.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  43بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بتـفــويـض مهام ضابط الحالة املدنية
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ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  45بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بتـفــويـض مهام ضابط الحالة املدنية.
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  48بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بت ـفــويـض مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية
املختلفة ملصلحة الحالة املدنية
قـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2015 /01يقض ي
بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2015/05املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنيــة.
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  12بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة
النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  13بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة
النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  14بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة
النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية باملكتب الفرعي بفرياطة
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  17بتاريخ2015/11/ 04
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة
النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  20بتاريخ2015/12/ 11
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة
النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  05بتاريخ  15شتنبر
 2015في شان تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة النسخ
ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  06بتاريخ  15شتنبر
 2015في شان تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة النسخ
ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  07بتاريخ  15شتنبر
 2015في شان تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة النسخ
ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  08بتاريخ  15شتنبر
 2015في شان تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة النسخ
ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية إلى النائب
الثالث للرئيس
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  04بتاريخ  18يوليو
 2016بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة النسخ
ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  44بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بتـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  45بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بتـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  46بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بتـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  47بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بتـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  49بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بتـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

قـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2015 /03يقض ي
بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات و مطابقة النسخ ألصولها
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2016/2يقض ي
بالتفويض في التوقيع املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ
ألصلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة الدار البيضاء–سطات
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها املتواجدة
بنفوذ جهة الدار البيضاء – سطات
مالية الجماعات والجبايات
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة لفائدة الجماعات
القرار الجبائي لرئيس املجلس الجماعي للهراويين عدد 2017/01
يقض ي بتعديل وتتميم القرار الجبائي املستمر عدد .2015/01
القـرار الجبـائي املستمر عدد  2015/01املعدل واملتمم للقرار الجبائي
املستمر عدد 2011/01املؤرخ في 23:ابريل  2011يحدد مبلغ الضرائب و
الرسوم و الحقوق و الواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة الهراويين.
قرار جبائــي تكميلي عدد  01بتاريخ  07شتنبر  2017يقض ي بتتميم
القرار الجبائي رقم  04بتاريخ  2008/08/25املحدد لنسب و أسعار الضرائب
والرسوم و الحقوق و الواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة سيدي
العايدي.
الشرطة اإلدارية
السير و الجوالن
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل
قرار رقم  02بتاريخ  27ابريل  2017يقض ي بمنع سيارات األجرة من
الصنف األول من حمل الركاب خارج محطة وقوف سيارات األجرة بمركز
سيدي العايدي
إحداث و تنظيم املرافق العمومية
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملكرس رقم  29يقض ي بإحداث سوق
أسبوعي بجماعة مكرس.
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس الجماعي للثوالث رقم  2017/01يقض ي
بتحديد تنظيم و اختصاصات ادارة الجماعة.
قرار لرئيس مجلس جماعة ملكرس رقم  2017/30يتعلق بتنظيم
إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي يقض ي بتنظيم اإلدارة الجماعية
لسيدي العايدي وتحديد اختصاصاتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة مراكش-آسفي
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها:
مالية الجماعات و الجبايات
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة لفائدة الجماعات
قرار جـبائي ملحق رقم  01بتاريخ  2016/06/15يحدد مبلغ الرسوم
والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة أوالد سلمان
الشرطة اإلدارية
حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة و البيئة:
املحافظة على الصحة و النظافةالعمومية
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم.17/30:بتاريخ23 :
2017/08/
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تنظيم األسواق األسبوعية
ق ـرارتنظيمي لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم:
.17/12بتاريخ 2017/06/ 28 :في شأن تحديد ساعة افتتاح رحبة البهائم
بالسوق األسبوعي "حد أوالد سلمان"
السير و الجوالن
تنظيم السير و الجوالن
قرار جماعي عدد  32 :بتاريخ 26 :ابريل  2017خاص بالسير والجوالن
بمدينة إمنتانوت
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة
هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
قرار رئيس املجلس الجماعي المنتانوت رقم  39يتعلق بإحداث لجنة
املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
قرارات التفويض
الحالة املدنية
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  03بتاريخ 05 :دجنبر
 2016خاص بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
ملوظف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

جهة درعة-تافياللت
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و األقاليم و رؤسائها
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس االقليمي لورزازات عدد 5بتاريخ  28يونيو 2016
يقض ي بالتفويض في قطاع األمالك واملرافق
قرار لرئيس املجلس االقليمي لورزازات عدد  6بتاريخ  28يونيو 2016
يقض ي بالتفويض في قطاع  :التنمية االجتماعية والشراكة والتكوين
قرار لرئيس املجلس االقليمي لورزازات عدد  7بتاريخ  28يونيو 2016
يقض ي بالتفويض في قطاع النقل املدرس ي والتنمية القروية
قرار لرئيس املجلس االقليمي لورزازات عدد  8بتاريخ  28يونيو 2016
يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري واملالي
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة ورزازات عدد  115بتاريخ 10
يوليو  2017يقض ي بإلغاء تفويض مهام .
قرار لرئيس املجلس الجماعي لخزامة عدد  3بتاريخ  10اكتوبر 2017
يقض ي بالتفويض في املهام.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة تيدلي اقليم ورزازات عدد 5
بتاريخ  1فبراير  2018يقض ي بالتفويض في مجال التدبير املالي
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتيدلي عدد  6بتاريخ  1فبراير 2018
يقض ي بالتفويض في مجال التدبير االداري.
التفويض في الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة سكورة اهل الوسط عدد 44
بتاريخ  03مارس  2017يقض ي بتفويض التوقيع في مجال الحالة املدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة سوس ماسة

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
الشرطة اإلدارية
اليسر والجوالن
تنظيم اليسر والجوالن
قرار لرئيس املجلس الجماعي إلنزكان عدد  12بتاريخ  2017يتعلق
بتنظيم اليسر والجوالن بإنزكان
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تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعات ؛
تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس الجماعي إلنزكان رقم  2017/1بتاريخ
 2017/02/27يقض ي بتنظيم إدارة جماعة انزكان وتحديد اختصاصاتها
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  3599بتاريخ 16
فبراير  2017يقض ي بالتفويض في املهام
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألكادير عدد  3600بتاريخ  16فبراير
 2017يقض ي بتفويض الصالحيات
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  8013بتاريخ 14
ابريل  2017يقض ي بالتفويض في املهام
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  8014بتاريخ 14
ابريل  2017يقض ي بالتفويض في املهام رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  8015بتاريخ 14
ابريل  2017يقض ي بالتفويض في املهام رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  4182بتاريخ 27
فبراير  2017يقض ي بالتفويض في املهام.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  4183بتاريخ 27
فبراير  2017يقض ي بالتفويض في املهام.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  4185بتاريخ 27
فبراير  2017يقض ي بالتفويض في املهام
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة أسايس عدد  80بتاريخ 14
سبتمبر  2017يقض ي بالتفويض في املهام.
قرار لرئيس املجالس الجماعي للكدية البيضاء ،اقليم تارودانت ،رقم
 16بتاريخ  13شتنبر  2017يقض ي بالتفويض في املهام.
التفويض في الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتزنيت عدد  53بتاريخ  18غشت 2017
يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة كلميم–واد نون

املقررات و القرارات الصادرة عن مجلس و رئيس جهة كلميم – واد نون:
تنظيم و تحديد اختصاصات الجهة
تنظيم إدارة الجهة و تحديد اختصاصاتها؛
مقرر عدد  2016/12بتاريخ 14يونيو  2016املتعلق بتنظيم إدارة
الجهة وتحديد اختصاصاتها.
التسيير و إسناد املهام:
قرار رقم  24بتاريخ  01مارس 2017
ق ـرار رقم  35صادر بتاريخ  27أكتوبر  2017يتعلق بتعيين
ق ـرار رقم  36صادر بتاريخ  27اكتوبر  2017يتعلق بتعيين
قرارات التفويض:التفويض في املهام و اإلمضاء ؛
ق ـرار رقم  29صادر بتاريخ  22يونيو  2017بشـأن تفويض اإلمضاء
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها:
االتفاقيات و العقود املبرمة مع الجماعات
اتفاقيات الشراكة و التعاون الداخلي:
مقرر عدد  15بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن ملحق اتفاقية التدبير املفوض ملرفق التطهير السائل
لجماعة كلميم .
مقرر عدد  16بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن اتفاقية شراكة تتعلق بكهربة الجزء الغربي من حي الرحمة
بمدينة كلميم .
مقرر عدد  17بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن اتفاقية شراكة تتعلق بتكسية مالعب للقرب بالعشب
االصطناعي بمدينة كلميم .
مقرر عدد  18بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية جوهرة الصحراء لكرة
القدم وجماعة كلميم .
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مقرر عدد  19بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية مولودية كلميم لكرة
القدم النسوية وجماعة كلميم
مقرر عدد  20بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن اتفاقية شراكة بين الجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة
القدم داخل القاعة بكلميم وجماعة كلميم.
مقرر عدد  21بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية نادي باب الصحراء
لكرة القدم داخل القاعة بكلميم وجماعة كلميم .
مالية الجماعات الترابية و الجبايات:
تعديل و تتميم القرارات الجبائية:
قرار جبائي تعديلي لرئيس جماعة افران األطلس الصغير رقم01:
بتاريخ  14يوليوز  2017يحدد بموجبه نسب و أسعار الرسوم والواجبات
املستحقة لفائدة جماعة افران األطلس الصغير:
قرار جماعي تكميلي رقم 01 :بتاريخ 14:دجنبر  2016املتعلق
باستخالص الضرائب والرسوم والواجبات املحصل عليها لفائدة جماعة
تغجيجت
قرار جماعي تكميلي رقم 02 :بتاريخ  11يونيو  2017املتعلق
باستخالص الضرائب والرسوم و الواجبات املحصل عليها لفائدة جماعة
تغجيجت
قرار جماعي تكميلي رقم . 03 :بتاريخ  07غشت  2017املتعلق
باستخالص الضرائب والرسوم والواجبات املحصل عليها لفائدة جماعة
تغجيجت
برمجة مداخيل امليزانية و إعادة تخصيص االعتمادات :
مقرر عدد  22بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن إعادة تخصيص اعتمادات
مقرر عدد  23بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة
ب ـ  :التداول بشأن برمجة مداخيل الجزء الثاني من امليزانية.
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء ؛
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  03بتاريخ  22 :شتنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام التوقيع على الوثائق اإلدارية والتقنية
الخاصة باملصلحة التقنية .
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت عدد  09بتاريخ  04يناير
 2018يقض ي بالتفويض في اإلمضاء على الوثائق املتعلقة بقبض املداخيل
وصرف نفقات الجماعة الترابية لتغجيجت
التفويض في الحالة املدنية؛
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  01بتاريخ  22 :شتنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية ملوظف جماعي
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  05بتاريخ  22تنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية للنائب الثاني
للرئيس.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  08بتاريخ  14 :شتنبر
 2016يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية للنائب الثالث
للرئيس.
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  02بتاريخ  22 :شتنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام توقيع الوثائق اإلدارية الخاصة باإلشهاد
على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها .
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  06بتاريخ  22 :شتنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام توقيع الوثائق اإلدارية الخاصة باإلشهاد
على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها للنائب الثاني للرئيس.
ملخص مداوالت مجالس الجماعات:
ملخص محضر مداوالت املجلس الجماعي للزاك في إطار دورته
االستثنائية لشهر غشت 2017
ملخص محضر مداوالت املجلس الجماعي لعوينة يغمان في إطار
دورته العادية لشهر أكتوبر 2017
املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الثانية:

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الثالثة:
املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الرابعة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة العيون-الساقية الحمراء

املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و األقاليم و رؤسائها
تنظيم و تحديد اختصاصات العماالت و األقاليم
تنظيم إدارة العماالت و األقاليم و تحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور رقم  2016/05يتعلق بتنظيم
إدارة املجلس اإلقليمي وتحديد اختصاصاتها.
هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور رقم  2016/04يقض ي
بإحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
قرارات التفويض:
القرارات املتعلقة بإسناد املهام
قـرار لـرئيس مجلـس إقليـم بوجـدور يقض ي بالتعيين في منصب مدير
عام للمصالح
قرار لرئيس مجلس اقليم بوجدور رقم  2016/02بتاريخ  04ماي
 2016يقض ي بالتفويض في اإلمضاء .
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة:
قرار لرئيـس املجلس الجماعـي للحكونيـة عدد  16/21املتعلق
بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة
قرار تعديلي لرئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة عدد  17/24املتعلق
بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة
الشرطة االدارية:
السير و الجوالن
تنظيم السير و الجوالن
قرار جماعي عدد  2016 /02بتاريخ  21يونيو  2016يتم بموجبه
تحديد ووضع عالمات التشوير األفقي والعمودي بنفوذ جماعة بوجدور
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة
تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها
قرار جماعي عدد  2016/03بتاريخ  10أكتوبر  2016يتعلق
بتنظيم إدارة املجلس الجماعي لبوجدور وتحديد اختصاصاتها.
قـ ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لكلتة زمور يقض ي بتنظيم ادارة
الجماعة وتحديد اختصاصاتها
التسيير و إسناد املهام.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي الجريفية يقض ي بتعيين مدير املصالح
االدارية بجماعة اجريفية.
قـرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور يقض ي بتعيين مدير املصالح
بالجماعة.
ق ـ ـ ـرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد بتعيين مدير املصالح بالجماعة.
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  05يقض ي بالتفويض
في املهام التوقيع في مجال التدبير اإلداري ال ــى موظــف مرسـ ــم.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/ 10بتفويض
املهام املتعلقة بأجور وتعويضات أعضاء أجهزة املجلس.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/ 11بتفويض
اإلمضاء في مجال التدبير اإلداري
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم  2015/ 12بتفويض
اإلمضاء على الوثائق املتعلقة بمصلحة الشساعة (املداخيل)
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم  2015/ 17بتفويض
اإلمضاء بخصوص قطاع املهن التجارية والصناعية
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التفويض في الحالة املدنية
قـ ـرار لرئي ــس املجلــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  02يقض ي بتف ــويض
مه ــام ضابط الحالة املدنية ال ــى موظــف مرسـ ــم.
قرار لرئيس مجلس جماعة اجريفية رقم  2015/01يقض ي بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية
لبوجدور
رقــم  2015/05يقض ي
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي
بتفويض املهام بخصوص الحالة املدنية
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/06يقض ي
بتفويض املهام بخصوص الحالة املدنية
مور
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة ز رقم  2016/02يقض ي
بالتفويض في مهام الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمسيد رقم  03املتعلق بتفويض مهام
الحالة املدنية.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملسيد رقم  01املتعلق بتفويض مهام
الحالة املدنية.
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  03يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ـخ ألصوله ـ ــا ال ــى موظــف
مرسـ ــم
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  04يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النسـ ــخ ألصوله ـ ــا ال ــى موظــف
مرسـ ــم
قـ ـرار لرئي ــس املجلــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  06يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألصوله ـ ــا
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  08يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألصوله ـ ــا
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  09يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النسـ ــخ ألصوله ـ ــا ال ــى موظــف
مرسـ ــم
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/07بتفويض
املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/08بتفويض
املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/09بتفويض
املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها.
قرار لرئيس مجلس جماعة اجريفية رقم  15/55يقض ي بتفويض
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  2016/03يقض ي
بالتفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمسيد رقم  04املتعلق بتفويض
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة الداخلة وادي الذهب
تنظيم و تحديد اختصاصات الجهة
التسيير و إسناد املهام
قـرار لرئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب عدد  01بتاريخ 10
يونيو  2016يتعلق بتعيين لجنة اإلشراف واملراقبة.
ق ـرار لرئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب رقم  548يتعلق
بإحداث اللجنة الجهوية للتكوين املستمر
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب بتاريخ 03
أكتوبر  2016يقض ي بالتفويض في اإلمضاء .

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية
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-

-

 .النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة بجهة  :طنجة تطوان الحسيمة
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة:
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها ؛
قرار لرئيس املجلس االقليمي للحسيمة عدد  05بتاريخ  16دجنبر 2016
يقض ي بتحديد الهيكل التنظيمي إلدارة املجلس
رئيس املجلس اإلقليمي للحسيمة
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84الصادر في  20من رمضان
 7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق
بالعماالت واألقاليم؛

 مكتب التتبع وتقييم البرامج؛املادة الثالثـة:
تتكون مديرية شؤون الرئاسة واملجلس ،باإلضافة إلى املدير منمكلفين اثنين بمهمة وخلية للتنسيق والتواصل واإلعالم.
املادة الرابعة:
تحدد اختصاصات مختلف مصالح إدارة املجلس اإلقليميللحسيمة وفق امللحق املرفق ههذا القرار.
املادة الخامسة:
يسهر املدير العام للمصالح بإدارة املجلس على تنفيذ محتويات هذاالقرار تحت اإلشراف املباشر للسيد رئيس املجلس اإلقليمي للحسيمة.
وحرر بالحسيمة في 16 :دجنبر 2017
اإلمضاء :رئيس املجلس االقليمي للحسيمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناء على املرسوم رقم  2.15.40الصادر في فاتح جمادى األولى 1436
( 20فبراير  )2015بتحديد عدد الجهات وتسمياتها والعماالت واألقاليم املكونة
لها؛
وعمــال بمقتضيــات دورية وزير الداخلية عـدد  42بتاريخ  22يونيو
 2016حول تنظيم إدارات العماالت واألقاليم؛
وتبعا ملقرر املجلس املتخذ خالل الدورة العادية لشهر شتنبر املنعقدة
بتاريخ  23شتنبر 2016؛
واعتبارا ألهمية التنظيم في إنجاح العمليات واألنشطة اإلدارية،
والدور الهام الذي تلعبه الهيكلة اإلدارية كآلية يتم من خاللها توصيف
الوظائف وتحديد السلطات واملسؤوليات وتحديد عدد الوحدات والتقسيمات
وعدد املستويات اإلدارية أفقيا ورأسيا والعالقة بينها؛
قرر ما يلي :
املادة األولــى:
تحدد الوحدات اإلدارية املشكلة إلدارة املجلس اإلقليمي للحسيمةوفقا للتنظيم التالي:
مديرية عامة للمصالح؛
مديرية شؤون الرئاسة واملجلس؛

قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي للفنيدق رقم  07بتاريخ  02نونبر 2017
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
رئيس املجلس الجماعي للفنيدق :
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113املتعلق بالجماعات؛
بناء على املرسوم رقم  2.77.738بتاريخ  13شوال  27( 1337شتنبر
 )1977بمثابة النظام االساس ي ملوظفي الجماعات املحلية ؛
بناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم 03( 1431
يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها ؛
وبناء على قرار رئيس مجلس جماعة الفنيدق بتاريخ  30نونبر 2016
واملؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ  10مارس  2017القاض ي بتعيين
عبد الخالق الحدراوي بصفة مؤقتة في منصب مدير للمصالح بجماعة
الفنيدق؛

مكلفين اثنين بمهمة؛
املادة الثانية:
تتكون املديرية العامة للمصالح إلى جانب مكتب للضبط وخليةلالفتحاص الداخلي ،من قسمين ( )02وخمسة ( )05مصالـ ــح وه ــي:
 قسم الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية ،ويض ـ ــم: مصلحة املوارد والشؤون املالية وامليزانية ،وتتفرع إلى:
 مكتب املحاسبة وامليزانية؛ مكتب الصفقات العمومية؛ مكتب اللوجستيك واألدوات؛ مصلحة املوارد البشرية والشؤون القانونية ،وتتفرع إلى:
 مكتب املوارد البشرية والتكوين املستمر؛ مكتب املمتلكات والشؤون القانونية؛ مصلحة التعاضد والتعاون واملجتمع املدني ،وتتفرع إلى:
 مكتب الشراكات والتعاون والتعاضد؛ مكتب التنسيق واملجتمع املدني؛ قسم التجهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات والتنمية املجالية ،ويض ـ ــم: مصلحة التجهيزات ،األشغال واآلليات ،وتتفرع إلى:
 مكتب الدراسات التقنية واألشغال؛ مرآب آليات األشغال ومستودع العتاد؛ مصلحة التنمية وتأهيل املجال القروي ،وتتفرع إلى:
 -مكتب تشخيص الحاجيات والبرمجة؛

قرر ما يلي:
الفصل االول:
يفوض لعبد الخالق الحدراوي مدير مصالح جماعة الفنيدق تحت
مسؤولية رئيس الجماعة ومراقبته اإلمضاء على الوثائق املتعلقة بقبض
مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها التالية:
-

املداخيل
اجراءات ومساطر التحصيل وضبط الوعاء الضريبي
النفقات
تعويضا ت الرئيس وذوي الحق من املستشارين
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثالئهم (بما في
ذلك تسوية الوضعيات)
اجور االعوان العرضيين
تعويضات مختلفة للموظفين واالعوان العرضيين
نقل وتنقل املوظفين
الفصل الثاني :يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه
الفصل الثالث:

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية كما يعلق ويبلغ
للعموم بجميع الوسائل املالئمة
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قرر ما يلي:

الفصل الرابع:
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى كل من مدير املصالح الجماعية ورؤساء
االقسام واملصالح الجماعية وقابض قباضة املضيق كل في نطاق اختصاصاته
وحرر بالفنيدق في  02نونبر .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي محمد قروق.

الفصل االول  :يفوض لعبد الخالق الحدراوي مدير مصالح جماعة
الفنيدق تحت مسؤولية رئيس املجلس الجماعي ومراقبته مهام تدبير املوارد
البشرية بجماعة الفنيدق والتوقيع على كل الوثائق املتعلقة ب ـ :
الشؤون االدارية للموظفين؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحديد مهام املوظفين وتنقيطهم؛

قرار لرئيس املجلس الجماعي للفنيدق رقم  08بتاريخ  02نونبر 2017
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
رئيس مجلس جماعة الفنيدق
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 7يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق بالجماعات
بناء على املرسوم رقم  2.77.738بتاريخ  13شوال  27( 1337شتنبر
 )1977بمثابة النظام االساس ي ملوظفي الجماعات املحلية

القرارات املتعلقة بتدبير املسار املنهي للموظفين؛
الفصل الثاني :يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه
الفصل الثالث :ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات
الترابية كما يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املالئمة
الفصل الرابع :يعهد بتنفيذ هذا القرار الى كل من مدير املصالح
ورؤساء االقسام واملصالح كل في نطاق اختصاصاته
وحرر بالفنيدق في  02نونبر .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي محمد قروق.

بناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم 03( 1431
يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها
وبناء على قرار رئيس مجلس جماعة الفنيدق بتاريخ  30نونبر 2016
واملؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ  10مارس  2017القاض ي بتعيين
عبد الخالق الحدراوي بصفة مؤقتة في منصب مدير للمصالح بجماعة
الفنيدق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملرتيل عدد  98بتاريخ  03غشت 2017
يقض ي بالتفويض في املهام

قرر ما يلي
الفصل االول يفوض لعبد الخالق الحدراوي مدير مصالح جماعة
الفنيدق تحت مسؤولية ومراقبة رئيس املجلس الجماعي اإلمضاء في مجال
تسيير ادارة جماعة الفنيدق وتنظيمها والتوقيع على مختلف املراسالت
االدارية الصادرة عنها.
الفصل الثاني يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
الفصل الثالث ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
كما يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املالئمة.
الفصل الرابع يعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من مدير املصالح لجماعة
الفنيدق ورؤساء االقسام واملصالح الجماعية كل في نطاق اختصاصه.
وحرر بالفنيدق في  02نونبر 2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي محمد قروق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي للفنيدق عدد  09بتاريخ  02نونبر
 2017يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
رئيس مجلس جماعة الفنيدق
بناء على الظهير ا لشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 7يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق بالجماعات؛
بناء على املرسوم رقم  2.77.738بتاريخ  13شوال  27( 1337شتنبر
 )1977بمثابة النظام االساس ي ملوظفي الجماعات املحلية؛
بناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم 03( 1431
يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها ؛
وبناء على قرار رئيس مجلس جماعة الفنيدق بتاريخ  30نونبر 2016
واملؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ  10مارس  2017القاض ي بتعيين
عبد الخالق الحدراوي بصفة مؤقتة في منصب مدير للمصالح بجماعة
الفنيدق؛

رئيس املجلس الجماعي ملرتيل
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14وخاصة املادة 104
منه؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  04شعبان 1377
موافق  24فبراير  1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية؛
قرر ما يلي:
الفصل األول :يفوض ألحمد املصباحي مدير املصالح الجماعية مهام
االشراف على االدارة الجماعية وتنسيق العمل بين اقسامها ومصالحها؛
السهر على حسن سير العمل االداري وتنظيمه بمختلف املصالح
الجماعية؛
تدبير املوارد البشرية من الناحيتين االدارية واملالية باستثناء عملية
التوظيف؛
الفصل الثاني :يعهد بتنفيذ مضمون هذا القرار الى رئيس قسم
الشؤون االدارية واملالية والقانونية وقابض قباضة مرتيل كل في اطار
اختصاصاته .
توقيعه.

الفصل الثالث :يصبح هذا القرار ساري املفعول ابتداء من تاريخ
وحرر بمرتيل في  03غشت 2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي هشام بوعنان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملرتيل عدد  104بتاريخ  15غشت 2017
يقض ي بالتفويض في املهام مصلحة البيئة والتدبير املفوض
رئيس املدلس الجماعي ملرتيل:
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14وخاصة املادة 103
منه؛
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بناء على دورية وزير الداخلية عدد  5229د ق.م,م بتاريخ  16يوليوز
 2009بخصوص االجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس املجلس الجماعي؛
قرر ما يلي :
الفصل االول :يفوض لعمر بوسفاين النائب الرابع للرئيس مهام
مصلحة البيئة والتدبير املفوض بالجماعة
الفصل الثاني :يعهد الى كل من مدير املصالح الجماعية ورئيس قسم
التعمير والبيئة واالشغال واملمتلكات بالجماعة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار
كل في مجال اختصاصه
وحرر بمرتيل في  15غشت 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي هشام بوعنان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملرتيل عدد  107بتاريخ  15غشت 2017
يقض ي بالتفويض في املهام
رئيس املجلس الجماعي ملرتيل
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14وخاصة املادة 103
منه؛
بناء على دورية وزير الداخلية عدد  5229د ق.م,م بتاريخ  16يوليوز
 2009بخصوص االجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس املجلس الجماعي؛
قرر ما يلي
الفصل األول:
يفوض لحسن اعاللي النائب الثاني للرئيس مهام التوقيع على الرخص
االدارية الصادرة عن مصلحة الشؤون االقتصادية واملنحصرة في االذن بفتح
املحالت ذات الطبيعة التجارية والخدماتية واملهنية .وكذا االمر بإغالق املحالت
ذات الطبيعة التجارية واملهنية التي من شان مزاولتها املساس بالوقاية
الصحية والنظافة وسالمة املرور والسكينة العمومية او االضرار بالبيئة
الفصل الثاني:
يعهد الى كل من مدير املصالح الجماعية ورئيس قسم الشؤون
االقتصادية والثقافية واالجتماعية بتطبيق مقتضيات هذا القرار كل في نطاق
اختصاصه.
وحرر بمرتيل في  15غشت .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي هشام بوعنان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس مجلس عمالة املضيق الفنيدق عدد  74بتاريخ  27شتنبر 2017
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
رئيس مجلس عمالة املضيق الفنيدق
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في  20رمضان 7( 1436
يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.112املتعلق بالعماالت
واالقاليم والسيما املواد  101و 102و 103منه؛
بناء على مرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  03( 1431يناير
 ) 2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها؛
بناء على قرار رئيس مجلس عمالة املضيق الفنيدق بتاريخ  05فبراير
 2016واملؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ  16فبراير  2016القاض ي
بتعيين رضوان املجدقي بصفة مؤقتة في منصب مدير عام املصالح ملجلس
عمالة املضيق الفنيدق؛

قرر ما يلي :
الفصل األول:
يفوض لرضوان املجدقي مدير عام مصالح مجلس عمالة املضيق
الفنيدق التفويض في اإلمضاء في مجال تسيير ادارة مجلس العمالة وتنظيمها
مع التوقيع على مختلف املراسالت االدارية كما يفوض له اإلمضاء والتوقيع
على الوثائق املتعلقة ب:
تدبير الشؤون املالية واالدارية للموظفين؛
اجور االعوان العرضيين؛
تعويضات األعضاء؛
مصاريف تنقل األعضاء؛
الفصل الثاني:
يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه.
الفصل الثالث :ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
كما يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املالئمة.
الفصل الرابع:
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى كل من املدير العام للمصالح وقابض
قباضة املضيق.
وحرر بمجلس عمالة املضيق الفنيدق في  27شتنبر 2017
اإلمضاء :رئيس املجلس محمد العربي املرابط
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النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات بجهة الشرق
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة

تدبير امالك الجماعات

قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين الزهرة رقم  09مكرر بتاريخ
 15يونيو  2017متعلق بإعداد برنامج عمل عين الزهرة.

تفويت قطعة أرضية للمستفيدين
قرار لرئيس املجلس الجماعي لعين الزهرة رقم  13بتاريخ  25شتنبر 2017
يقض ي بتنفيذ مقرر املجلس الجماعي لعين الزهرة إقليم الدريوش الصادر
خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  10يوليو  2017وذلك بنهج
مسطرة عملية تفويت قطعة أرضية من امللك الخاص الجماعي لفائدة
وزارة التربية الوطنية تحتضن الثانوية اإلعدادية عين الزهرة.
رئيس املجلس الجماعي لعين الزهرة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان 07( 1436
يوليو )2015؛
وبناء على الظهير الشريف الصادر في  26من شوال 1373
( 28يونيو  )1954في شأن أمالك الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على املرسوم رقم  2.58.1341الصادر في  25من رجب 1378
( 04فبراير  )1959بتحديد كيفية تدبير شؤون أمالك الجماعات القروية كما
تم تغييره وتتميمه؛
وبناء على بناء على املرسوم رقم  2.02.139الصادر في 20
ذي الحجة  05( 1422مارس  ) 2002املتعلق باملصادقة على مداوالت
املجالس القروية املتعلقة بملكها الخاص والعام؛
2016؛

وبناء على محضر اللجنة اإلدارية للخبرة املنعقدة بتاريخ  03فبراير

وبعد اإلطالع على مقرر املجلس الجماعي لجماعة عين الزهرة
املتخذ خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  10يوليو ،2017
قرر ما يلي:
املادة األولى :ينفذ مقرر املجلس الجماعي لجماعة عين الزهرة (عمالة
إقليم الدريوش) خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  10يوليو 2017
وذلك بنهج مسطرة عملية تفويت قطعة أرضية غير محفظة في ملك جماعة
عين الزهرة مساحتها 9217م 2لفائدة وزارة التربية الوطنية تأوي الثانوية
اإلعدادية عين الزهرة و قد رسمت حدود القطعة األرضية بوضوح في
التصميم املضاف إلى أصل هذا القرار.
املادة الثانية  :ينجز هذا التفويت املوافق عليه بموجب هذا القرار
بثمن إجمالي تسعمائة وإحدى وعشرون ألف وسبعمائة درهم ( 921.700,00
درهم) أي على أساس  100درهما للمتر املربع الواحد.
املادة الثالثة  :يحرر عقد التفويت استنادا إلى هذا القرار.
املادة الرابعة  :يعهد إلى رئيس الجماعة الترابية لعين الزهرة تنفيذ ما
جاء في هذا القرار.
وحرر بعين الزهرة في  10يوليوز .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لعين الزهرة ،عبد الحكيم غالب.
تأشيرة السيد عامل إقليم الدريوش ،محمد رشدي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس املجلس الجماعي لجماعة عين الزهرة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف  1.15.85صادر في  20من رمضان  7(1436يوليوز
 )2015وال سيما املواد من  78إلى 82؛
وبناء على املرسوم رقم  2.16.301الصادر في  23من رمضان 1432
( 29يونيو  )2016املتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج العمل وتحيينه
وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده؛
وتبعا لالجتماع اإلخباري والتشاوري املنعقد بمقر جماعة عين الزهرة بتاريخ
 14يونيو ،2017
قرر ما يلي :
املادة األولى  :يشرع في عمليات إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة
للفترة .2022-2017
املادة الثانية  :تبتدئ عمليات اإلعداد بتاريخ الجمعة  16يونيو .2017
مراحل إعداد برنامج عمل
الجماعة
اتخاذ قرار اإلعداد ونشره
وتبليغه للسيد عامل
اإلقليم
مرحلة التشخيص:
 -1جمع املعطيات
 -2التحليل
 -3مشاركة املواطنين واملواطنات
والجمعيات في التشخيص
التشاركي
مرحلة ترتيب األولويات
تحديد املشاريع واألنشطة
ذات األولوية
تقييم موارد الجماعة
بلورة وثيقة مشروع برنامج
عمل الجماعة
عرض مشروع البرنامج على
اللجان الدائمة
املصادقة على برنامج عمل
الجماعة وتوجيهه للتأشير
عليه

املدة

يونيو

يوليوز

غشت

يومين

 25يوم

 04ايام
يومين
 05ايام
 06ايام
 30يوم
يومين

املادة الثالثة  :يعهد بتنفيذ هذا القرار ملكتب الدراسات SAP estudios
بمساعدة املصالح التقنية واإلدارية بالجماعة كل حسب اختصاصه.
املادة الرابعة  :يعلق القرار املتعلق بإعداد مشروع برنامج عمل
الجماعة بمقر الجماعة.
وحرر بعين الزهرة في  15يونيو2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لجماعة عين الزهرة
عبد الحكيم غالب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة:
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس جماعة آيت مايت عدد 05:بتاريخ  06 :فبراير 2017
يقض ي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
رئيس املجلس الجماعي آليت مايت:
بناء على الظهير الشري ـ ـ ــف رق ـ ــم  1.15.85صادر في  20من رمضان
 1436مواف ـ ــق 7يولي ـ ــوز  2015بتنفي ـ ــذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 :الصادر في  4شعبان
 1377املوافق ل  24فبراير  ،1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة
العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء املرسوم رقم  2.77.738الصادر بتاريخ  13شوال  1397املوافق
ل ( 27شتنبر  )1977املحدث بموجبه النظام الخاص بموظفي الجماعات
املحلية وهيئاتها؛
وبناء على منشور وزير الداخلية عدد  43بتاريخ  28يوليوز 2016؛
وبناء على املقرر املتخذ من طرف مجلس جماعة آيت مايت املجتمع
برسم دورته العادية لشهر أكتوبر املنعقدة بتاريخ  05أكتوبر 2016؛
قرر ما يلي:
الفصل األول
تناط برئيس املجلس الجماعي مهام رئاسة إدارة الجماعة  ،في إطار
االختصاصات املسندة إليه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات و مختلف املقتضيات الجاري هها العمل في هذا اإلطار.
وتشتمل ادارة جماعة آيت مايت على ما يلي :
-1مديرية املصالح.
 -2مصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية.
-3مصلحة الشؤون املالية و االقتصادية.
 -4مصلحة التعمير و البيئة و األشغال و املمتلكات.
-1يعهد إلى مدير املصالح املهام التالية:
*مساعدة رئيس املجلس في ممارسة صالحياته.
*اإلشراف على إدارة الجماعة تحت مسؤولية رئيس املجلس و
مراقب.
*تنشيط عمل مصالح اإلدارة الجماعية و تنسيقه فيما بينهما.
*التنسيق اإلداري بين رئاسة املجلس و مختلف املصالح الخارجية.
*اإلشراف و االطالع و مراجعة مختلف اإلرساليات الصادرة و الواردة
على رئاسة املجلس و تتبع مآلها بتنسيق مع مختلف مصالح الجماعة املعنية.
*إعداد تقارير لرئيس املجلس بشأن املسائل املطلوبة من طرفه.
*السهر على تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة عن رئيس املجلس
الجماعي.
*السهر على تتبع تنفيذ مختلف املقررات الصادرة عن مداوالت
املجلس الجماعي.

و يشتمل على:
 -1مكتب الضبط.
 -2مكتب حفظ الصحة.
 1-1يعهد إلى مكتب الضبط القيام باملهام التالية:
*ضبط الواردات والصادرات عن طريق سجالت معدة لهذه الغاية.
*توزيع البريد على مختلف املصالح بعد االطالع عليه من طرف رئاسة
املجلس ومدير املصالح الجماعية.
*تتبع املراسالت وتذكير مختلف املصالح و املكاتب في شانها.
*مسك والحفاظ وتدبير محفوظات املكتب.
 1-2يعهد إلى مكتب حفظ الصحة املهام التالية:
*مراقبة مياه اآلبار و العيون املائية املخصصة لتوفير املياه الصالحة
للشرب و تتبع مدى صالحيتها و جودتها  .و مراقبة شبكة توزيعها.
*انجاز حمالت دورية ملعالجة و تعقيم مختلف نقط املاء و مصادر
توفيرها.
*معالجة املستنقعات و مطارح النفايات العشوائية.
*مراقبة شبكة الصرف الصحي.
*مراقبة مدى توفر شروط الصحة و النظافة باملحالت املخصصة
الستقبال العموم.
*مراقبة جودة املواد الغذائية و اللحوم و األسواق املعروضة للبيع
باملحالت التجارية و الباعة املتجولين.
*تنظيم حمالت النظافة و محاربة الحشرات املضرة الناقلة لألمراض
املعدية .و اتخاذ جميع ا لتدابير االحترازية الضرورية للوقاية من األمراض و
األوبئة و الحيلولة دون انتشارها.
*السهر على تنظيم عملية املراقبة الصحية باملؤسسات التعليمية و
رياض األطفال فيما يخص األمراض املعدية أو القابلة للتنقل.
*السهر على مراقبة و محاربة األمراض و األوبئة و الوقاية منها.
*تنظيم عملية التلقيح ضد داء السعر.
*تنظيم و مراقبة املقابر و تدبير عملية اإلذن بالدفن و إخراج الجثث و
نقلها مع معاينة الوفيات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل في
هذا اإلطار.
*تتبع تنقالت سيارة إسعاف الجماعة و تنظيم عملية االستفادة من
خدماتها.
*مراقبة البنايات املخلة بقواعد حفظ الصحة و البنايات القديمة.
*مراقبة سيارات النقل املدرس ي و السهر على ضمان توفرها على شروط
الصحة و النظافة.
*تتبع أعمال البيطرية.
*إعداد التقارير الدورية عن األنشطة املنجزة من طرف املكتب.
*إعداد مختلف محاضر املخالفات املسجلة من طرف املكتب و توجيهها
إلى املعنيين باألمر و متابعتها.
*تحرير جميع املراسالت املرتبطة بمهام املكتب.
*مسك و حفظ أرشيف املكتب.
*القيام بجميع املهام التي تدخل بطبيعتها في اختصاصات املكتب.
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-2تناط بمصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية بجميع
االختصاصات املسندة للجماعة في ميدان الشؤون اإلدارية طبقا للمقتضيات
القانونية الجاري هها العمل في هذا اإلطار و تقديم املساعدة القانونية لجميع
مصالح اإلدارة الجماعية.
و تشتمل على املكاتب التالية:
 -1مكتب املوارد البشرية.
 -2مكتب الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق.
- 3مكتب شؤون املجلس.
 -4مكتب املنازعات القضائية و التوثيق.
 1-2يعهد إلى مكتب املوارد البشرية باملهام التالية:
*تدبير الحياة اإلدارية ملوظفي و أعوان الجماعة من التوظيف إلى
التقاعد و مسك ملفات مختلف فئات املوارد البشرية و حفظها و ضبطها..
*إعداد امللفات املتعلقة بالتوظيف عن طريق املباريات أو عن عقود أو
بشكل عرض ي أو موسمي.
*إعداد جميع الوثائق املرتبطة بوضعيات املوظفين ( الترسيم  ،الترقية
 ،اإللحاق  ،الوضع رهن اإلشارة  ،اإلدماج  ،اإلحالة على التقاعد بناء على
طلب أو ببلوغ حد السن  ،االستيداع ).
*إعداد بطائق التنقيط السنوية.
*معالجة طلبات االستفادة من الرخص اإلدارية السنوية و االستثنائية
و الرخص ألسباب صحية و إعداد القرارات املرتبطة هها و تسليمها الى
املعنيين باالمر.
*انجاز و اعداد تقارير املراقبة االدارية لالستفادة من الرخص السباب
صحية.
*توجيه طلبات اجراء الفحوصات الطبية املضادة للشواهد الطبية
املقدمة من طرف املوظفين املستفيدين من الرخص السباب صحية و
توجيهها الى الجهات الطبية املختصة و تتبعها.
*اعداد ملفات الكفاءة املهنية ملختلف اصناف املوارد البشرية
للجماعة الخاضعة الختصاصات رئيس املجلس الجماعي.
*السهر على تنظيم عمل اللجنة االدارية املتساوية االعضاء املختصة
ازاء موظفي الجماعة عبر توجيه استدعاءات اجتماعاتها و تحرير محاضر
مداوالتها و تنفيذ مقراراتها و اعداد وثائق امللفات املعروضة على انظارها مع
الحرص على مسك سجالتها.
*اعداد قرارات االوامر بالقيام باملهمة لفائدة الجماعة و تسليمها الى
املعنيين باالمر و تتبع تنفيذ املهام املكلف هها و مسك السجل الخاص هها.
*مسك سجل مراقبة حضور و انصراف موظفي الجماعة و توجيه
مختلف االستفسارات املتعلقة بالغيابات الغير املشروعة عن العمل.
*اعداد مختلف القرارات التاديبية الصادرة في حق موظفي
الجماعات و تبليغها الى املعنيين باالمر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري هها
العمل في هذا االطار
*مسك سجل مختلف القرارات االدارية الصادرة عن املكتب.
*تلقي طلبات ا لحصول على مختلف الشواهد االدارية ا ملتعلقة
باملوظفين و معالجتها و اعدادها و تسليمها لطالبيها.
*اعداد ملفات االنخراط باالنظمة الخاصة بالتقاعد و بانظمة
االحتياط االجتماعي
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*اعداد جدول اطر الجماعة و تحيينه.
*مسك ملفات حوادث الشغل و التأمين ضدها.
*اعداد برنامج مخطط التكوين املستمر ملوظفي الجماعة بتنسيق مع
الهيئات املختصة.
*اعداد التقارير الدورية حول عمل املكتب.
*تحرير جميع املراسالت املرتبطة باختصاصات املكتب.
*العمل على تدبير العالقة مع جمعية املصالح االجتماعية ملوظفي
الجماعة و تنسيقها.
*القيام بجميع املهام و االعمال التي تدخل بطبيعتها في اختصاصات
املكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 2-2يعهد إلى مكتب الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق باملهام
التالية:
* تلقي و تدوين تصاريح الوالدات و الوفيات و مسك سجالتها و حفظها.
* تضمين نسخ االحكام التنقيحية.
* اضافة و اصالح االسماء العائلية و الشخصية بالحروف الالتينية.
* تلقي طلبات استبدال االسماء العائلية و اعداد ملفاتها و احالتها على
الجهات املختصة.
* تضمين بيانات الزواج و الطالق بطرر الرسوم املضمنة بالسجالت.
* اعداد الدفاتر العائلية و تسليمها و انجاز نظائرها.
* اعداد االحصائيات و انجاز الجداول السنوية و العشر سنوية
املتعلقة بالوالدات و الوفيات.
* تدبير النظام املعلوماتي املتعلق بالحالة املدنية و استغالل معطياته و
تحيينه.
* انجاز و تسليم مختلف الوثائق و الشواهد االدارية.
* االشهاد على صحة اإلمضاء و مسك و حفظ السجالت املوضوعة
لهذه الغاية.
* االشهاد على مطابقة النسخ الصولها.
* احالة نظائر السجالت الخاصة باملكتب على الجهات املختصة تبعا
للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل في هذا االطار.
* تحرير جميع املراسالت املرتبطة بعمل و اختصاصات املكتب.
* القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها بعمل املكتب.
* مسك و حفظ ارشيف املكتب و تدبيره.
 3-2يعهد إلى مكتب شؤون املجلس باملهام التالية:
*اعداد استدعاءات اجتماعات مكتب املجلس الجماعي و اعضاء
املجلس الجماعي و لجانه الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص و
مقاربة النوع االجتماعي و توجيهها.
*اعداد جميع وثائق الدورات العادية و االستثنائية للمجلس الجماعي
و لجانه الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
االجتماعي.
*مساعدة كتابة املجلس الجماعي على تحرير محاضر مداوالت املجلس
الجماعي و مساعدة رؤساء اللجان الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع االجتماعي على اعداد محاضر اجتماعاتها.
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*مسك و تحرير سجالت تدوين محاضر و مقررات اجتماعات دورات
املجلس الجماعي و محاضر مكتبه و محاضر اجتماعات اللجان الدائمة و
املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي.
*اعداد مقررات املجلس الجماعي و ملتمساته و توصياته الى الجهات
املختصة و تتبع مألها.
*اعداد تقارير اللجان الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع االجتماعي و توجيهها الى رئاسة املجلس الجماعي.
*توفير نسخ محاضر مداوالت املجلس الجماعي و اللجان الدائمة و
املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص وتوجيهها الى مختلف املصالح االدارية
للجماعة قصد استغاللها.
*تعليق ملخصات مقررات املجلس الجماعي بسبورة االعالنات
الخاصة باالدارة الجماعية و توجيهها الى مكتب التواصل و العالقات العامة
باالدارة الجماعية قصد النشر.
*مسك امللفات الخاصة باعضاء املجلس الجماعي و اعداد جميع
الوثائق املرتبطة بتامينهم و تسليم جميع الشواهد االدارية املرتبطة
بوضعيتهم و االوامر باملهمة باملنوطة اليهم.
*اعداد تقارير حول نشاط املكتب.
*القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها بعمل املكتب.
*تدبير ارشيف املكتب و حفظه.
 4-2يعهد إلى مكتب املنازعات القضائية و التوثيق باملهام التالية:
*جمع عناصر الدفاع بالتعاون مع املصالح الجماعية املختصة معززة
بالوثائق الضرورية؛
*تتبع إجراءات الدعاوى في جميع مراحلها؛
*مس ـ ــك ملف محام الجماعـ ـ ـ ــة (اتفاقية التعاقد ،املراسالت املوجهة
إلى املحام ـ ـ ــي واملراسالت املتوص ـ ـ ــل هه ـ ــا من طرفه)؛
*العمل على حيازة نسخ من األحكام الصادرة في حينها؛
*تتبع عملية تنفيذ األحكام القضائية النهائية بالتنسيق مع املصالح
املختصة؛
*مسك سجل املنازعات القضائية تسجل فيه جميع القضايا التي
تكون الجماعة طرفا فيها؛
*إعداد ومسك جداول املنازعات القضائية السنوية وإرسالها إلى
السلطات املركزية؛
*دراسة وتتبع حوادث الشغل وحوادث السير الخاصة بموظفي
الجماعة؛
*فتح ملف عن كل قضية على حدة وترقيمه وتحيينه تبعا ملراحل
الدعاوى؛
*اإلجابة على الشكايات والتظلمات.
*القيام بجميع األعمال الكفيلة بالبحث وجمع وحيازة املراجع
القانونية والتنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية بصفة:الظهائر ،املراسيم،
املناشير ،الدوريات والجريدة الرسمية ....؛
* توثيق جميع انشطة املجلس الجماعي و اجهزته و مصالح االدارة
الجماعية.
 :-3تناط بمصلحة الشؤون املالية و اإلقتصادية القيام بجميع
اإلختصاصات املسندة للجماعة في ميدان امليزانية و الشؤون املالية و
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الجبايات املحلية و الشؤون اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية
طبقا للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل في هذا اإلطار.
و تشتمل على املكاتب التالية:
-1مكتب املوارد املالية.
 -2مكتب امليزانية و املحاسبة.
 -3مكتب الشؤون اإلقتصادية.
 -4مكتب الشؤون اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية.
 1-3يعهد إلى مكتب املوارد املالية باملهام التالية:
*القيام بعملية احصاء امللزمين بأداء مختلف الرسوم الضريبية.
*القيام بجميع العمليات املتعلقة بربط الرسوم ( استالم و مراقبة
اقرارات امللزمين باداء الضريبة  ،تعديل و تصحيح الرسوم و الضرائب ،
تصفية الضرائب و الرسوم املحلية  ،اعداد االوامر بالتحصيل ).
*القيام بعملية التوعية و التحسيس للملزمين باداء الضريبة.
*القيام بحق االطالع املنصوص عليه في القانون املتعلق بالجبايات.
*القيام باملعاينات امليدانية.
*دراسة الشكايات الجبائية املقدمة من طرف امللزمين باداء الضرائب
و الرسوم.
*تتبع النزاعات املعروضة على انظار اللجنة املحلية املختصة للنظر
في الطعون الجبائية.
*فض و حل الخالفات الضريبية بالتراض ي.
*مسك الصندوق.
*مسك كناش التواصيل للرسوم املختلفة.
*مسك السجالت املتعلقة بالضرائب و الرسوم الجماعية.
*تحصيل واجبات كراء املحالت التجارية التابعة للملك الخاص
الجماعي.
*تدبير مختلف القيم و وسائل االستخالص من تذاكر و مقتطعات و
طوابع مع اثبات ذلك في السجالت املحاسبية املخصصة لذلك
*تحصيل مختلف الرسوم و الحقوق و الواجيبات.
*القيام بدفع املوارد املستخلصة الى صندوق القابض الجماعي.
*اعداد وثائق املحاسبة الخاصة باملداخيل.
*تسليم الشواهد املرتبطة بالوضعية الجبائية.
*القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها مع عمل املكتب.
*تحرير املراسالت و البيانات و التقارير و الوثائق الدورية املتعلقة
بطبيعة مهام املكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 2-3يعهد إلى مكتب امليزانية و املحاسبة باملهام التالية:
*تيهئ مشروع امليزانية بتنسيق مع رئيس املجلس.
*اعداد الوثائق الواجب ارفاقها بمشروع ميزانية الجماعة املعروضة
على لجنة امليزانية و الشؤون املالية و البرمجة.
*تحضير القوائم املحاسبية و املالية املرفقة بميزانية الجماعة
املوجهة الى عامل االقليم قصد التأشير عليها.
*اعداد مشروع البرمجة املمتدة على ثالث سنوات و تحيينه كل
سنة.
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*اعداد بيانات البرمجة و تحويل اعتمادات التسيير و التجهيز و
ترحيل االعتمادات.
*اعداد ملفات طلبات القروض من صندوق التجهيز الجماعي.
*اعداد حصر النتيجة العامة للميزانية.
*مسك السجالت املحاسباتية (:سجل الدائنين ،سجل املصاريف
امللتزم هها  ،السجل اليومي للحواالت) ،
*إعداد الحواالت املرتبطة بمختلف النفقات و تصفيتها.
*أداء مستحقات إستهالك املاء ،اإلنارة العمومية والهاتف.
*اعداد الحواالت املرتبطة باداء اجور و رواتب و تعويضات موظفي
و اعوان الجماعة العرضيين و املياومين و املرتبطين بعقود العمل و تعويضات
املهام و التمثيل لفائدة رئيس املجلس و ذوي الحقوق من اعضاء املجلس
و كذا اداء التعويضات املرتبطة بتنقالت املوظفين و اعضاء املجلس.
*تنفيذ االوامر باالقتطاع من اجور و رواتب موظفي و اعوان الجماعة.
*القيام بجميع االعمال املرتبطة بطبيعتها مع املهام املسندة للمكتب.
*تحرير جميع املراسالت و البيانات و التقارير و الوثائق الدورية
املتعلقة بمهام املكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 3-3يعهد إلى مكتب الشؤون اإلقتصادية باملهام التالية:
*تنظيم مختلف األنشطة التجارية واملهنية الغير املنظمة.
*منح رخص استغالل املؤسسات املضرة أو الخطيرة واملزعجة
*منح رخص فتح املحالت التجارية واملهنية والصناعية.
*منح رخص فتح الوحدات الخاصة بالشركات الصناعية.
*منح رخص الفتح املبكر واإلغالق املتأخر.
*السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية املتعلقة بتنظيم
الحرف املهنية والتجارية والصناعية.
*إتخاذ قرارات فردية تتمثل في املنع واإلذن أو األمر عند التدخل من
أجل الحد من ظاهرة مخالفة للقوانين الجاري هها العمل.
*السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية التي تتعلق بتحديد
الشروط العامة التي يمكن أن تم ــارس في إطارها األنشطة الخاصة لألفراد
قصد الحفاظ على الصحة العامة والسكينة العامة.
*اإلشراف على أعمال اللجن الجماعية املكلفة بمعاينات املحالت
التجارية واملهنية الصناعية و تحرير محاضر املخالفات املسجلة بشأن ذلك.
*بحث املنافع واملضار فيما يخص املؤسسات املضرة أو الخطيرة
واملزعجة.
*إعداد التقارير الشهرية.:
*السهر على البث في شكايات املواطنين وإتخاذ التدابير الفردية
املتعلقة باألمر واملنع واإلذن قصد رفع الضرر عن املشتكين وذلك طبقا
للقوانين الجاري هها العمل.
*القيام بجميع االعمال املرتبطة بطبيعتها مع املهام املسندة للمكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 4-3يعهد إلى مكتب الشؤون اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية
باملهام التالية:
*تحديد البرنامج السنوي للتنشيط االجتماعي و الثقافي و الرياض ي
بتراب الجماعة بتنسيق مع مختلف املتدخلين.
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*اإلشراف على برمجة مشاريع املبادرة املحلية للتنمية البشرية
املرتبطة بالجانب االجتماعي و الثقافي و الرياض ي
*املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة.
*مصاحبة و مواكبة الجمعيات املحلية الناشطة في امليدان االجتماعي
و الثقافي و الرياض ي بتراب نفوذ الجماعة في اعداد ملفات مشاريعها املقدمة
لالستفادة من دعم املجلس الجماعي و املبادرة الوطنية للتنمية البشرية و
مختلف الهيئات االخرى.
*املساهمة و االقتراح في توجيه الجمعيات املحلية املهتمة بالشأن
االجتماعي و الثقافي و الرياض ي قصد انخراطها و اندماجها في التوجهات
املحددة من طرف املجلس الجماعي في امليدان.
*مواكبة االنشطة االجتماعية و الثقافية و الرياضية املنظمة
من طرف الجمعيات املحلية و مختلف الهيئات االخرى بتراب نفوذ الجماعة.
*املساهمة في تفعيل عمل لجنة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع االجتماعي التابعة للمجلس الجماعي.
*تدبير وتسيير املنشآت االجتماعية و الرياضية و الثقافية التابعة
للجماعة.
*املساهمة في إعداد اتفاقيات الشراكة بين الجماعة والفاعلين
االجتماعيين و الثقافيين و الرياضيين.
*مسك ملفات جمعيات املجتمع املدني املحلية و تحيينها.
*مساعدة اللجنة الدائمة املكلفة بمنح الدعم  ،املقدم ملختلف
الجمعيات ،للقيام بمهامها.
*اعداد ملفات تقديم الدعم املادي و اللوجيستيكي للجمعيات
النشيطة بالجماعة بتنسيق مع اللجنة الدائمة املختصة لدى املجلس
الجماعي.
*تحرير مختلف املراسالت و التقارير املرتبطة باملهام املسندة للمكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 :-4تناط بمصلحة التعمير و البيئة و األشغال و املمتلكات القيام
بجميع اإلختصاصات املسندة للجماعة في ميادين التعمير و إعداد التراب
و شؤون البيئة و األشغال الجماعية و تدبير املمتلكات و الصفقات طبقا
للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل في هذا اإلطار.
و تشتمل على املكاتب التالية:
 -1مكتب املمتلكات و اآلليات.
 -2مكتب التخطيط و تدبير املجال و شؤون البيئة.
 -3مكتب األشغال و الصيانة.
 -4مكتب الدراسات و الصفقات.
 1-4يعهد إلى مكتب املمتلكات و اآلليات باملهام التالية:
*السهر على تدبير االمالك الجماعية الخاصة و العامة و مسك
و تحيين سجل محتوياتها.
*اعداد امللفات املتعلقة بالعمليات العقارية املنجزة من طرف
الجماعة.
*اعداد ملفات نزع امللكية ألجل املنفعة العامة املنجزة من طرف
الجماعة و تتبع جميع اجراءاتها.
*منح رخص شغل امللك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية
أو صناعية أو مهنية.
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*منح رخص شغل امللك الجماعي العام مؤقتا بمنقوالت وعقارات
ترتبط بأعمال تجارية مهنية وصناعية
*منح رخص شغل امللك الجماعي بإقامة كشك.
*تنظيم شغل امللك الجماعي العام املتعلق باألرصفة من طرف
أصحاب املحالت التجارية واملهنية والصناعية
*السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية املتعلقة بإستغالل امللك
الجماعي من طرف املؤسسات التجارية و املهنية
*إتخاذ قرارات فردية تتمثل في املنع واألمر قصد محاربة اإلستغالل
العشوائي للملك الجماعي.
*اعداد امللفات املتعلقة بحيازة الهبات و الوصايا.
*السهر على اعداد ملفات تسوية الوضعية القانونية لألمالك
الجماعية.
*العمل على حضور جميع عمليات التحديد املرتبطة بتحفيظ االمالك
املجاورة للملك الجماعي.
*اعداد دفاتر التحمالت و االتفاقيات و العقود بتدبير االمالك
الجماعية العامة و الخاصة.
*تسيير حظيرة آليات الجماعة.
*مسك سجل جرد املمتلكات العقارية و املنقولة.
*تحرير املراسالت و التقارير الدورية املتعلقة بمهام و انشطة املكتب.
*القيام بجميع االعمال املرتبطة بطبيعتها مع املهام املسندة للمكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 2-4يعهد إلى مكتب التخطيط وتدبير املجال وشؤون البيئة باملهام
التالية:
*تتبع و مواكبة انجاز الدراسات املتعلقة بإعداد وثائق التعمير و تحيين
محتوياتها.
*اعداد القرارات التنظيمية في مجال التعمير.
*اعداد و تسليم قرارات التصفيف و التوتيد و تنفيذها بعين املكان.
*تلقي ملفات طلبات رخص البناء و االصالح و التجزئات
العقارية و تقسيم االراض ي و املجموعات السكنية و اعدادها للدراسة
من طرف اللجان املختصة و اعداد و تسليم الرخص املرتبطة هها.
*اعداد رخص السكن وشواهد املطابقة و مختلف الشواهد االدارية
املتعلقة بالتعمير.
*اعداد و تسليم رخص الربط بشبكة املاء الصالح للشرب و الكهرباء.
*مراقبة البناء والتعمير و انجاز محاضر املخالفات املتعلقة بعدم
احترام مقتضيات وضوابط البناء والتعمير و توجيه اإلعذارات وإيقاف
األشغال بالنسبة للمخالفين و السهر على توجيه املخالفات إلى وكيل جاللة
امللك قصد متابعة املخالف.
*إعداد قرارات الهدم
*مراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط
*إعداد تقارير شهرية تتعلق بزجر املخالفات
*البت في الشكايات املتعلقة بالبناء
*اعداد الدراسات الالزمة الحداث املناطق الخضراء.
*انجاز برامج التشجير و تحسين و صيانة املساحات الخضراء
املتواجدة بتراب الجماعة.
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*املساهمة في وضع و تنفيذ حمالت دورية للنظافة بتراب الجماعة.
*اعداد محاضر املخالفات املرتبطة بعدم احترام الضوابط العامة
للمحافظة على البيئة.
*املساهمة في مراقبة اماكن التخلص العشوائي للنفايات املنزلية.
*تحرير و اعداد املراسالت والتقارير الدورية املرتبطة باملهام املسندة
للمكت.
* تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 3-4يعهد إلى مكتب األشغال و الصيانة باملهام التالية:
*بناء و صيانة شبكة الطرقات و االرصفة و الساحات العمومية.
*السهر على القيام بأشغال تنظيف دواوير الجماعة و املرافق
الجماعية و جمع النفايات املنزلية.
*مراقبة و صيانة شبكة اإلنارة العمومية و مراقبة استهالكها.
*تيهئ وصيانة املناطق الخضراء.
*صيانة نقط املاء و تجهيزات الري.
*صيانة البنايات الجماعية.
*تسيير  ،تقييم وإنجاز أشغال الصيانة الضرورية الخاصة باليات و
سيارات الجماعة.
*تدبير مستودع اآلليات العربات التابعة للجماعة.
*تدبير املحروقات والزيوت وقطع الغيار واإلطارات املطاطية.
*إعداد وتزيين الطرقات والساحات خالل املناسبات.
*اعداد مختلف املراسالت و البيانات و الوثائق و التقارير املتعلقة
باختصاصات املكتب و بعمله.
*انجاز مختلف االشغال املرتبطة بطبيعتها مع املهام املسندة للمكتب.
 4-4يعهد إلى مكتب الدراسات و الصفقات باملهام التالية:
*اعداد الدراسات و البطائق التقنية املتعلقة بمختلف املشاريع املعتزم
انجازها من طرف الجماعة.
*تتبع و مراقبة جميع اشغال البناء و الصيانة و االصالح املنجزة
لفائدة الجماعة من طرف مختلف املقاولين
*ابداء الرأي بشأن املشاريع التي تعتزم مصالح الدولة انجازها بتراب
الجماعة.
*ابداء الرأي بشأن مختلف الدراسات املحالة على الجماعة من طرف
مختلف الهيئات و املصالح و املؤسسات االخرى.
*التتبع التقني النجاز املشاريع.
*التنسيق مع مكاتب الدراسات و مكاتب املراقبة للتحكم في املشروع.
*صياغة صفقات الدراسات و مراقبة مختبرات االشغال و تتبعها
الى غاية استالم املشروع.
*صياغة عقود و متابعة اشغال املهندسين الى غاية استالم املشروع.
* القيام بمختلف اإلجراءات بخصوص إبرام الصفقات الخاصة بإنجاز
االشغال و الخدمات وتزويد الجماعة باملواد
*إعداد ونشر البرنامج التوقيعي السنوي للصفقات.
*إعداد تقارير ودراسات وإحصائيات لصفقات الجماعة.
*تحضير ملفات طلب العروض.
*القيام باألعمال التحضيرية لفتح أظرفة طلب العروض.
*تحضير الصفقات من اجل املصادقة،
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*تدبير الصفقات بعد املصادقة عليها من طرف السلطات املختصة.
*إشهار اعالنات طلب العروض.
*إصدار سندات الطلب املتعلقة بمختلف اقتناءات و مشتريات
الجماعة.
*مسك سجل الصفقات.
*اصدار األوامر بالخدمة املتعلقة بمختلف األشغال و الخدمات و
األعمال املنجزة لفائدة الجماعة.
*االشراف على ضبط و توزيع مختلف اللوازم و اثاث املكاتب الخاصة
باملصالح االدارية للجماعة و مسك سجل املحاسبة املادية لالدوات و
املعدات.
*االشراف على تدبير املواد و االدوات املتالشية و ضبطها و تنظيم
عمليات السمسرة بشأن بيعها.
ل
*اعداد كشوفات الحسابات الشهرية و جداو املنجزات.
*اعداد مختلف الشواهد املرتبطة بانجاز االشغال و الخدمات لفائدة
الجماعة.
*تحرير جميع املراسالت و البيانات و التقارير و الوثائق ذات الصلة
بطبيعة املهام املسندة للمكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
الفصل الثانيك:
يعهد إلى السيد مدير ورؤساء املصالح الجماعية بتنفيذ مقتضيات هذا
القرار كل حسب اختصاصه.
الفصل الثالث:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف السلطات
املختصة.
وحرر بآيت مايت في .2016/12/28 :
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي آليت مايت،محمد الحمديوي.
تأشيرة السيد عامل إقليم الدريوش ،جمال خلوق.
الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة آيت مايت
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قرار لرئيس جماعة وردان ــة عدد  01بتاريخ  13يناير 2017
يتعلق بتنظيم إدارة جماعة وردانة وتحديد اختصاصاتها.
رئيس جماعة وردان ــة،
طبقا للظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 1436
( يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم
تعديله وتتميمه؛
وبناء على املرسوم رقم  2.77.738الصادر بتاريخ  13شوال 1397
( 27شتنبر  )1977املحدث بموجبه النظام الخاص بموظفي الجماعات
املحلية وهيئاتها؛
وبناء على منشور وزير الداخلية عدد  43بتاريخ  28يوليوز 2016؛
وبناء على املقرر املتخذ من طرف مجلس جماعة وردانة املجتمع برسم
دورته العادية لشهر أكتوبر املنعقدة بتاريخ 27أكتوبر ،2016
قرر ما يلي:
الفصل األول
تناط برئيس املجلس الجماعي مهام رئاسة إدارة الجماعة  ،في إطار
االختصاصات املسندة إليه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات و مختلف املقتضيات الجاري هها العمل في هذا اإلطار.
وتشتمل ادارة جماعة وردانة على ما يلي :
 -1مكتب الكتابة الخاصة لرئيس املجلس الجماعي.
 -2مكتب التواصل و العالقات العامة.
-3مديرية املصالح.
 -4مصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية.
-5مصلحة الشؤون املالية و االقتصادية.
 -6مصلحة التعمير و البيئة و األشغال و املمتلكات.
 :-1يعهد إلى مكتب الكتابة الخاصة لرئيس املجلس الجماعي املهام
التالية:
*السهر على عملية تنظيم اجتماعات مكتب املجلس الجماعي.
*ظيم عملية النيابة التلقائية.
*ظيم عملية التفويضات.
*تنظيم و ضبط مواعيد استقباالت رئيس املجلس الجماعي و توثيقها.
*إعداد االستدعاءات و الدعوات املوجهة من رئيس املجلس الجماعي.
*السهر على تنظيم و برمجة مختلف الزيارات الخاصة برئاسة املجلس
الجماعي .
*تلقي و توجيه االتصاالت الهاتفية الخاصة برئاسة املجلس الجماعي.
*إعداد املداخالت  ،العروض  ،و مختلف املراسالت الخاصة برئاسة
املجلس الجماعي.
*السهر على إعداد التقارير املتعلقة باملهام املنجزة من طرف رئاسة و
مكتب املجلس الجماعي.
 :-2يعهد إلى مكتب التواصل و العالقات العامة املهام التالية:
*تحديد و تنسيق جميع املهام التواصلية املوجهة إلى الجمهور و وسائل
اإلعالم و الشركاء و ذلك بالتعاون مع مختلف مصالح إدارة الجماعة.
*إعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة و التعاون مع مختلف الهيئات
الحكومية و الغير الحكومية الوطنية منها و األجنبية.
ن
*تنظيم مراسيم توقيع مختلف اتفاقيات الشراكة و التعاو و
التنسيق بشأنها مع األطراف املعنية.
*املساهمة في وضع التصور العام لألنشطة التواصلية.
*وضع استراتيجية التواصل بالجماعة.
*تنظيم التواصل الداخلي بين مختلف املصالح اإلدارية.
*التنسيق بين الجماعة والجمعيات النشيطة بتراب الجماعة.
*تنظيم التواصل بين الجماعة ومختلف الشركاء الذاتيين واملعنويين
داخل املغرب و خارجه.
*تنظيم اللقاءات التواصلية واأليام الدراسية بالجماعة و توثيقها.
*تنشيط قنوات التواصل الداخلي والخارجي.
*فتح املعطيات اإلدارية للعموم.
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*تنظيم وتقوية التواصل املؤسساتي.
*إخبار العموم بمختلف أنشطة املجلس الجماعي.
*تحرير و نشر البالغات الصحفية.
*اإلشراف على إعداد البوابة االلكترونية للجماعة و إدارتها و تحيينها.
*تنظيم اللقاءات و االجتماعات و اللقاءات التي يشارك فيها املجلس
الجماعي.
*تتبع أعمال اللجان الدائمة و املؤقتة للمجلس الجماعي و أشغال
الدورات العادية و االستثنائية.
*إعداد امللفات الصحفية.
*تحديث قاعدة البيانات التواصلية.
*توثيق أشغال املجلس بالصوت و الصورة.
*تتبع أنشطة رئيس املجلس الجماعي و أعضاء املكتب و أعضاء
اللجان الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص مقاربة النوع
االجتماعي.
*إدارة العالقات مع مختلف املنابر اإلعالمية (املكتوبة و املسموعة و
املرئية و الوكالتية و االلكترونية)
*إعداد روبورتاجات و حوارات مع مختلف املسؤولين داخل املجلس.
*تتبع األنشطة االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و الرياضية
بالجماع.
*تلقي شكايات املواطنين الواردة على الجماعة و السهر على معالجتها و
تتبع مآلها و مسارها بتنسيق مع جميع مصالح اإلدارة الجماعية املعنية.
*إعداد دليل املساطر اإلدارية املعتمدة لالستفادة من خدمات مصالح
إدارة الجماعة.
*إعداد و توجيه طلبات اشتراك الجماعة بالجرائد و املجالت.
*مسك و حفظ الجرائد الرسمية و ضمان نشرها و توزيعها على
مصالح و مكاتب اإلدارة الجماعية.
-3يعهد إلى مدير املصالح املهام التالية:
*مساعدة رئيس املجلس في ممارسة صالحياته.
*اإلشراف على إدارة الجماعة تحت مسؤولية رئيس املجلس و مراقبته.
*تنشيط عمل مصالح اإلدارة الجماعية و تنسيقه فيما بينهما.
*التنسيق اإلداري بين رئاسة املجلس و مختلف املصالح الخارجية.
*اإلشراف و االطالع و مراجعة مختلف اإلرساليات الصادرة و الواردة
على رئاسة املجلس و تتبع مآلها بتنسيق مع مختلف مصالح الجماعة املعنية.
*إعداد تقارير لرئيس املجلس بشأن املسائل املطلوبة من طرفه.
*السهر على تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة عن رئيس املجلس
الجماعي.
*السهر على تتبع تنفيذ مختلف املقررات الصادرة عن مداوالت
املجلس الجماعي.
و يشتمل على:
 -1مكتب الضبط.
 -2مكتب التدقيق الداخلي.
 -3مكتب حفظ الصحة.
 1-3يعهد إلى مكتب الضبط القيام باملهام التالية:
*ضبط الواردات والصادرات عن طريق سجالت معدة لهذه الغاية.
*توزيع البريد على مختلف املصالح بعد االطالع عليه من طرف رئاسة
املجلس ومدير املصالح الجماعية.
*تتبع املراسالت وتذكير مختلف املصالح و املكاتب في شانها.
*مسك والحفاظ وتدبير محفوظات املكتب.
 2-3يعهد إلى مكتب التدقيق الداخلي باملهام التالية:
*تفعيل اختصاصات املراقبة املخولة لرئيس املجلس الجماعي.
*إعداد مخططات االفتحاص الداخلي و تحيين خريطة مخاطر
الجماعة وتحديدها وتقييم نتائجها و ضمان وجود السياسات واإلجراءات
إلدارة هذه املخاطر.
*ضمان صحة ودقة إنتاج املعلومة املالية واإلدارية.
*ضمان أن أنشطة مختلف املصالح اإلدارية قد تم تنفيذها بأسلوب
يتماش ى مع السياسات واإلجراءات التي وضعتها الهيئات املختصة.
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*التأكد من أن املبادرات والغايات االستراتيجية املوضوعة من طرف
املجلس الجماعي قد تم تنفيذها.
*تنفيذ خطة لتدقيق الحسابات التي تعتمد على تقييم املخاطر.
*ضمان وجود قدر كاف من املعرفة واملهارات والخبرات والشهادات
لدى موظفي الجماعة.
*املساعدة في بحث الشكاوى و التظلمات و تتبع عملية البث فيها.
*التنسيق مع هيئات االفتحاص و التدقيق الخارجية و السهر على تتبع
مدى تنفيذ مضمون تقاريرها و توجيهاتها و توصياتها و مالحظاتها من طرف
مصالح اإلدارة الجماعية املعنية.
*إعداد وإصدار تقرير التدقيق الداخلي بعد كل تدقيق رسمي ،
وضمان معالجة أوجه القصور وتصحيحها.
* ُمتابعة تنفيذ كافة االتفاقيات والعقود املبرمة من طرف الجماعة و
تقييم ذلك.
* ُمتابعة مالية دورية للعمليات املالية املختلفة املنفذة من طرف
الجماعة.
*متابعة وتقييم إجراءات شراء اللوازم املكتبية وتنفيذ األشغال و
الخدمات املبرمة من طرف الجماعة.
*متابعة وتقييم نظام تدبير حظيرة سيارات الجماعة و آلياتها ،
وإجراءات الصيانة الخاصة هها
*الجرد املفاجئ ملحتويات مستودعات الجماعة.
ُ
*متابعة دورية لألعمال اإلدارية املختلفة للجماعة
*تدقيق جميع املعلومات املالية التي تعرض على املجلس الجماعي و
لجانه الدائمة و مختلف الهيئات األخرى للتأكد من صحتها و دقتها .و منع أي
غش أو تحريف تتعرض له البيانات املالية.
*مراجعة مصداقية وموثوقية املعلومات املالية واإلدارية ومدى
االعتماد عليها.
*تقييم أداء العاملين اإلداري و املالي بالجماعة  ،و مدى تحملهم
للمسؤوليات املوكلة لهم.
*تقييم كفاءة استخدام املوارد االقتصادية للجماعة.
*تدقيق جميع نفقات وإيرادات الجماعة للتأكد من صحتها.
*التحقق من مدى التزام املصالح اإلدارية بالجماعة باملقتضيات
القانونية املؤطرة لعملها.
*تزويد النصح واالستشارات للمصالح اإلدارية بالجماعة من أجل
تحسين طبيعة العمل وتطوير نظام الضبط الداخلي
*التحقيق في أي مخالفات مالية أو إدارية.
ل
*تقديم تقارير شاملة لرئيس املجلس حو نتائج التدقيق وتقديم
االقتراحات والتوصيات املناسبة.
*السهر على إعداد و تحضير خطة تدقيق سنوية.
*فحص وتقييم وتحسين كفاءة وكفاية نظم الرقابة الداخلية وإدارة
املخاطر والتحكم في أمور الجماعة.
*مراجعة إجراءات العمل للتحقق من مدى التوافق واالنسجام مـع
القــوانين واألنظمة و التعليمات والخطط املوضوعة وتحديد مدى كفايتها
ودرجة االلتزام هها.
*تقييم املوارد املتاحة للتثبت من استغاللها بالشكل األمثل.
*تتبع مختلف املنازعات القضائية للجماعة و إعداد مختلف الوثائق
املتعلقة هها بتنسيق مع محامي الجماعة.
*تتبع تنفيذ األحكام القضائية.
*مواكبة انجاز برنامج عمل الجماعة و تتبع تنفيذه.
*تحرير جميع املراسالت املرتبطة بعمل و مهام املكتب.
*القيام بأية مهام أخرى تسند للمكتب في مجال اختصاصاته.
 3-3يعهد إلى مكتب حفظ الصحة املهام التالية:
*مراقبة مياه اآلبار و العيون املائية املخصصة لتوفير املياه الصالحة
للشرب و تتبع مدى صالحيتها و جودتها  .و مراقبة شبكة توزيعها.
*انجاز حمالت دورية ملعالجة و تعقيم مختلف نقط املاء و مصادر
توفيرها.
*معالجة املستنقعات و مطارح النفايات العشوائية.
*مراقبة شبكة الصرف الصحي.
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*مراقبة مدى توفر شروط الصحة و النظافة باملحالت املخصصة
الستقبال العموم.
*مراقبة جودة املواد الغذائية و اللحوم و األسواق املعروضة للبيع
باملحالت التجارية و الباعة املتجولين.
*تنظيم حمالت النظافة و محاربة الحشرات املضرة الناقلة لألمراض
املعدية .و اتخاذ جميع التدابير االحترازية الضرورية للوقاية من األمراض و
األوبئة و الحيلولة دون انتشارها.
*السهر على تنظيم عملية املراقبة الصحية باملؤسسات التعليمية و
رياض األطفال فيما يخص األمراض املعدية أو القابلة للتنقل
*السهر على مراقبة و محاربة األمراض و األوبئة و الوقاية منها.
*تنظيم عملية التلقيح ضد داء السعر.
*تنظيم و مراقبة املقابر و تدبير عملية اإلذن بالدفن و إخراج الجثث و
نقلها مع معاينة الوفيات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل في
هذا اإلطار.
*تتبع تنقالت سيارة إسعاف الجماعة و تنظيم عملية االستفادة من
خدماتها.
*مراقبة البنايات املخلة بقواعد حفظ الصحة و البنايات القديمة.
*مراقبة سيارات النقل املدرس ي و السهر على ضمان توفرها على
شروط الصحة و النظافة.
*تتبع أعمال البيطرية.
*إعداد التقارير الدورية عن األنشطة املنجزة من طرف املكتب.
*إعداد مختلف محاضر املخالفات املسجلة من طرف املكتب و
توجيهها إلى املعنيين باألمر و متابعتها.
*تحرير جميع املراسالت املرتبطة بمهام املكتب.
*مسك و حفظ أرشيف املكتب.
*القيام بجميع املهام التي تدخل بطبيعتها في اختصاصات املكتب.
-4تناط بمصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية بجميع االختصاصات
املسندة للجماعة في ميدان الشؤون اإلدارية طبقا للمقتضيات القانونية
الجاري هها العمل في هذا اإلطار و تقديم املساعدة القانونية لجميع مصالح
اإلدارة الجماعية.
و تشتمل على املكاتب التالية:
 -1مكتب املوارد البشرية.
 -2مكتب الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق.
- 3مكتب شؤون املجلس.
 -4مكتب املنازعات القضائية و التوثيق.
 1-4يعهد إلى مكتب املوارد البشرية باملهام التالية:
*تدبير الحياة اإلدارية ملوظفي و أعوان الجماعة من التوظيف إلى
التقاعد و مسك ملفات مختلف فئات املوارد البشرية و حفظها و ضبطها..
*إعداد امللفات املتعلقة بالتوظيف عن طريق املباريات أو عن عقود أو
بشكل عرض ي أو موسمي.
*إعداد جميع الوثائق املرتبطة بوضعيات املوظفين (الترسيم ،الترقية،
اإللحاق ،الوضع رهن اإلشارة  ،اإلدماج ،اإلحالة على التقاعد بناء على طلب
أو ببلوغ حد السن  ،االستيداع).
*إعداد بطائق التنقيط السنوية.
*معالجة طلبات االستفادة من الرخص اإلدارية السنوية و االستثنائية
و الرخص ألسباب صحية و إعداد القرارات املرتبطة هها و تسليمها الى
املعنيين باألمر.
*انجاز و اعداد تقارير املراقبة االدارية لالستفادة من الرخص ألسباب
صحية.
*توجيه طلبات اجراء الفحوصات الطبية املضادة للشواهد الطبية
املقدمة من طرف املوظفين املستفيدين من الرخص ألسباب صحية و
توجيهها الى الجهات الطبية املختصة و تتبعها.
*اعداد ملفات الكفاءة املهنية ملختلف اصناف املوارد البشرية
للجماعة الخاضعة الختصاصات رئيس املجلس الجماعي.
*السهر على تنظيم عمل اللجنة االدارية املتساوية االعضاء املختصة
ازاء موظفي الجماعة عبر توجيه استدعاءات اجتماعاتها و تحرير محاضر
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مداوالتها و تنفيذ مقرراتها و اعداد وثائق امللفات املعروضة على انظارها مع
الحرص على مسك سجالتها.
*اعداد قرارات االوامر بالقيام باملهمة لفائدة الجماعة و تسليمها الى
املعنيين باألمر و تتبع تنفيذ املهام املكلف هها و مسك السجل الخاص هها.
*مسك سجل مراقبة حضور و انصراف موظفي الجماعة و توجيه
مختلف االستفسارات املتعلقة بالغيابات الغير املشروعة عن العمل.
*اعداد مختلف القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفي الجماعات
و تبليغها الى املعنيين باألمر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل في
هذا االطار
*مسك سجل مختلف القرارات االدارية الصادرة عن املكتب.
*تلقي طلبات الحصول على مختلف الشواهد االدارية املتعلقة
باملوظفين و معالجتها و اعدادها و تسليمها لطالبيها.
*اعداد ملفات االنخراط باألنظمة الخاصة بالتقاعد و بأنظمة
االحتياط االجتماعي.
*اعداد جدول اطر الجماعة و تحيينه.
*مسك ملفات حوادث الشغل و التأمين ضدها.
*اعداد برنامج مخطط التكوين املستمر ملوظفي الجماعة بتنسيق مع
الهيئات املختصة.
*اعداد التقارير الدورية حول عمل املكتب.
*تحرير جميع املراسالت املرتبطة باختصاصات املكتب.
*العمل على تدبير العالقة مع جمعية املصالح االجتماعية ملوظفي
الجماعة و تنسيقها.
*القيام بجميع املهام و االعمال التي تدخل بطبيعتها في اختصاصات
املكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 2-4يعهد إلى مكتب الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق باملهام
التالية:
* تلقي و تدوين تصاريح الوالدات و الوفيات و مسك سجالتها و حفظها.
* تضمين نسخ االحكام التنقيحية.
* اضافة و اصالح االسماء العائلية و الشخصية بالحروف الالتينية.
* تلقي طلبات استبدال االسماء العائلية و اعداد ملفاتها و احالتها على
الجهات املختصة.
* تضمين بيانات الزواج و الطالق بطرر الرسوم املضمنة بالسجالت.
* اعداد الدفاتر العائلية و تسليمها و انجاز نظائرها.
* اعداد االحصائيات و انجاز الجداول السنوية و العشر سنوية
املتعلقة بالوالدات و الوفيات.
* تدبير النظام املعلوماتي املتعلق بالحالة املدنية و استغالل معطياته و
تحيينه.
* انجاز و تسليم مختلف الوثائق و الشواهد االدارية.
* االشهاد على صحة اإلمضاء و مسك و حفظ السجالت املوضوعة
لهذه الغاية.
* االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
* احالة نظائر السجالت الخاصة باملكتب على الجهات املختصة تبعا
للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل في هذا االطار.
* تحرير جميع املراسالت املرتبطة بعمل و اختصاصات املكتب.
* القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها بعمل املكتب.
* مسك و حفظ ارشيف املكتب و تدبيره.
 3-4يعهد إلى مكتب شؤون املجلس باملهام التالية:
*اعداد استدعاءات اجتماعات مكتب املجلس الجماعي و اعضاء
املجلس الجماعي و لجانه الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص و
مقاربة النوع االجتماعي و اتوجيهها.
*اعداد جميع وثائق الدورات العادية و االستثنائية للمجلس الجماعي
و لجانه الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
االجتماعي.
*مساعدة كتابة املجلس الجماعي على تحرير محاضر مداوالت املجلس
الجماعي و مساعدة رؤساء اللجان الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع االجتماعي على اعداد محاضر اجتماعاتها.
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*مسك و تحرير سجالت تدوين محاضر و مقررات اجتماعات دورات
املجلس الجماعي و محاضر مكتبه و محاضر اجتماعات اللجان الدائمة و
املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي.
*اعداد مقررات املجلس الجماعي و ملتمساته و توصياته الى الجهات
املختصة و تتبع مألها.
*اعداد تقارير اللجان الدائمة و املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع االجتماعي و توجيهها الى رئاسة املجلس الجماعي.
*توفير نسخ محاضر مداوالت املجلس الجماعي و اللجان الدائمة و
املؤقتة و لجنة املساواة و تكافؤ الفرص وتوجيهها الى مختلف املصالح االدارية
للجماعة قصد استغاللها.
*تعليق ملخصات مقررات املجلس الجماعي بسبورة االعالنات
الخاصة باإلدارة الجماعية و توجيهها الى مكتب التواصل و العالقات العامة
باإلدارة الجماعية قصد النشر.
*مسك امللفات الخاصة بأعضاء املجلس الجماعي و اعداد جميع
الوثائق املرتبطة بتأمينهم و تسليم جميع الشواهد االدارية املرتبطة
بوضعيتهم و االوامر باملهمة باملنوطة اليهم.
*اعداد تقارير حول نشاط املكتب.
*القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها بعمل املكتب.
*تدبير ارشيف املكتب و حفظه.
 4-4يعهد إلى مكتب املنازعات القضائية و التوثيق باملهام التالية:
جمع عناصر الدفاع بالتعاون مع املصالح الجماعية املختصة معززة
بالوثائق الضرورية؛
تتبع إجراءات الدعاوى في جميع مراحلها؛
مسك ملف محام الجماعة (اتفاقية التعاقد ،املراسالت املوجهة إلى
املحامي واملراسالت املتوصل هها من طرفه)؛
العمل على حيازة نسخ من األحكام الصادرة في حينها؛
 تتبع عملية تنفيذ األحكام القضائية النهائية بالتنسيق مع املصالح
املختصة؛
مسك سجل املنازعات القضائية تسجل فيه جميع القضايا التي تكون
الجماعة طرفا فيها؛
إعداد ومسك جداول املنازعات القضائية السنوية وإرسالها إلى
السلطات املركزية؛
دراسة وتتبع حوادث الشغل وحوادث السير الخاصة بموظفي الجماعة؛
فتح ملف عن كل قضية على حدة وترقيمه وتحيينه تبعا ملراحل
الدعاوى؛
اإلجابة على الشكايات والتظلمات.
القيام بجميع األعمال الكفيلة بالبحث وجمع وحيازة املراجع القانونية
والتنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية بصفة :الظهائر ،املراسيم ،املناشير،
الدوريات والجريدة الرسمية ؛
*توثيق جميع انشطة املجلس الجماعي و اجهزته و مصالح االدارة
الجماعية.
 -5تناط بمصلحة الشؤون املالية و اإلقتصادية القيام بجميع
االختصاصات املسندة للجماعة في ميدان امليزانية و الشؤون املالية و
الجبايات املحلية و الشؤون اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية
طبقا للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل في هذا اإلطار.
و تشتمل على املكاتب التالية:
-1مكتب املوارد املالية.
 -2مكتب امليزانية و املحاسبة.
 -3مكتب الشؤون اإلقتصادية.
 -4مكتب الشؤون اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية.
 1-5يعهد إلى مكتب املوارد املالية باملهام التالية:
*القيام بعملية احصاء امللزمين بأداء مختلف الرسوم الضريبية.
*القيام بجميع العمليات املتعلقة بربط الرسوم ( استالم و مراقبة
اقرارات امللزمين بأداء الضريبة  ،تعديل و تصحيح الرسوم و الضرائب ،
تصفية الضرائب و الرسوم املحلية  ،اعداد االوامر بالتحصيل).
*القيام بعملية التوعية و التحسيس للملزمين بأداء الضريبة.
*القيام بحق االطالع املنصوص عليه في القانون املتعلق بالجبايات .
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*القيام باملعاينات امليدانية.
*دراسة الشكايات الجبائية املقدمة من طرف امللزمين بأداء الضرائب و
الرسوم.
*تتبع النزاعات املعروضة على انظار اللجنة املحلية املختصة للنظر في
الطعون الجبائية.
*فض و حل الخالفات الضريبية بالتراض ي.
*مسك الصندوق.
*مسك كناش التواصيل للرسوم املختلفة.
*مسك السجالت املتعلقة بالضرائب و الرسوم الجماعية.
*تحصيل واجبات كراء املحالت التجارية التابعة للملك الخاص الجماعي.
*تدبير مختلف القيم و وسائل االستخالص من تذاكر و متقطعات و
طوابع مع اثبات ذلك في السجالت املحاسبية املخصصة لذلك
*تحصيل مختلف الرسوم و الحقوق و الواجبات.
*القيام بدفع املوارد املستخلصة الى صندوق القابض الجماعي.
*اعداد وثائق املحاسبة الخاصة باملداخيل.
*تسليم الشواهد املرتبطة بالوضعية الجبائية.
*القيام بجميع املهام املرتبطة بطبيعتها مع عمل املكتب.
*تحرير املراسالت و البيانات و التقارير و الوثائق الدورية املتعلقة
بطبيعة مهام املكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 2-5يعهد إلى مكتب امليزانية و املحاسبة باملهام التالية:
*تيهئ مشروع امليزانية بتنسيق مع رئيس املجلس.
*اعداد الوثائق الواجب ارفاقها بمشروع ميزانية الجماعة املعروضة على
لجنة امليزانية و الشؤون املالية و البرمجة.
*تحضير القوائم املحاسبية و املالية املرفقة بميزانية الجماعة املوجهة
الى عامل االقليم قصد التأشير عليها.
*اعداد مشروع البرمجة املمتدة على ثالث سنوات و تحيينه كل سنة.
*اعداد بيانات البرمجة و تحويل اعتمادات التسيير و التجهيز و ترحيل
االعتمادات.
*اعداد ملفات طلبات القروض من صندوق التجهيز الجماعي.
*اعداد حصر النتيجة العامة للميزانية.
*مسك السجالت املحاسباتية (:سجل الدائنين ،سجل املصاريف امللتزم
هها  ،السجل اليومي للحواالت) ،
*إعداد الحواالت املرتبطة بمختلف النفقات و تصفيتها.
*أداء مستحقات استهالك املاء ،اإلنارة العمومية والهاتف.
*اعداد الحواالت املرتبطة بأداء اجور و رواتب و تعويضات موظفي و
اعوان الجماعة العرضيين و املياومين و املرتبطين بعقود العمل و تعويضات
و التمثيل لفائدة رئيس املجلس و ذوي الحقوق من اعضاء املجلس
املهام
و كذا اداء التعويضات املرتبطة بتنقالت املوظفين و اعضاء املجلس.
*تنفيذ االوامر باالقتطاع من اجور و رواتب موظفي و اعوان الجماعة.
*القيام بجميع االعمال املرتبطة بطبيعتها مع املهام املسندة للمكتب.
*تحرير جميع املراسالت و البيانات و التقارير و الوثائق الدورية املتعلقة
بمهام املكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 3-5يعهد إلى مكتب الشؤون اإلقتصادية باملهام التالية:
*تنظيم مختلف األنشطة التجارية واملهنية الغير املنظمة.
*منح رخص استغالل املؤسسات املضرة أو الخطيرة واملزعجة
*منح رخص فتح املحالت التجارية واملهنية والصناعية.
*منح رخص فتح الوحدات الخاصة بالشركات الصناعية.
*منح رخص الفتح املبكر واإلغالق املتأخر.
*السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية املتعلقة بتنظيم
الحرف املهنية والتجارية والصناعية.
*اتخاذ قرارات فردية تتمثل في املنع واإلذن أو األمر عند التدخل من
أجل الحد من ظاهرة مخالفة للقوانين الجاري هها العمل.
*السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية التي تتعلق بتحديد
الشروط العامة التي يمكن أن تم ــارس في إطارها األنشطة الخاصة لألفراد
قصد الحفاظ على الصحة العامة والسكينة العامة.
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*اإلشراف على أعمال اللجن الجماعية املكلفة بمعاينات املحالت
التجارية واملهنية الصناعية و تحرير محاضر املخالفات املسجلة بشأن ذلك.
*بحث املنافع واملضار فيما يخص املؤسسات املضرة أو الخطيرة
واملزعجة.
*إعداد التقارير الشهرية.:
*السهر على البث في شكايات املواطنين واتخاذ التدابير الفردية املتعلقة
باألمر واملنع واإلذن قصد رفع الضرر عن املشتكين وذلك طبقا للقوانين
الجاري هها العمل.
*القيام بجميع االعمال املرتبطة بطبيعتها مع املهام املسندة للمكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 4-5يعهد إلى مكتب الشؤون اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية باملهام
التالية:
*تحديد البرنامج السنوي للتنشيط االجتماعي و الثقافي و الرياض ي بتراب
الجماعة بتنسيق مع مختلف املتدخلين.
*اإلشراف على برمجة مشاريع املبادرة املحلية للتنمية البشرية املرتبطة
بالجانب االجتماعي و الثقافي و الرياض ي
*املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة.
*مصاحبة و مواكبة الجمعيات املحلية الناشطة في امليدان االجتماعي و
الثقافي و الرياض ي بتراب نفوذ الجماعة في اعداد ملفات مشاريعها املقدمة
لالستفادة من دعم املجلس الجماعي و املبادرة الوطنية للتنمية البشرية و
مختلف الهيئات االخرى.
*املساهمة و االقتراح في توجيه الجمعيات املحلية املهتمة بالشأن
االجتماع و الثقافي و الرياض ي قصد انخراطها و اندماجها في التوجهات
املحددة من طرف املجلس الجماعي في امليدان.
*مواكبة االنشطة االجتماعية و الثقافية و الرياضية املنظمة من طرف
الجمعيات املحلية و مختلف الهيئات االخرى بتراب نفوذ الجماعة.
*املساهمة في تفعيل عمل لجنة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
االجتماعي التابعة للمجلس الجماعي.
* تدبير وتسيير املنشآت االجتماعية و الرياضية و الثقافية التابعة
للجماعة.
*املساهمة في إعداد اتفاقيات الشراكة بين الجماعة والفاعلين
االجتماعيين و الثقافيين و الرياضيين.
*مسك ملفات جمعيات املجتمع املدني املحلية و تحيينها.
*مساعدة اللجنة الدائمة املكلفة بمنح الدعم  ،املقدم ملختلف
الجمعيات ،للقيام بمهامها.
*اعداد ملفات تقديم الدعم املادي و اللوجستيكي للجمعيات النشيطة
بالجماعة بتنسيق مع اللجنة الدائمة املختصة لدى املجلس الجماعي.
*تحرير مختلف املراسالت و التقارير املرتبطة باملهام املسندة للمكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 -6تناط بمصلحة التعمير و البيئة و األشغال و املمتلكات القيام بجميع
االختصاصات املسندة للجماعة في ميادين التعمير و إعداد التراب و شؤون
البيئة و األشغال الجماعية و تدبير املمتلكات و الصفقات طبقا للمقتضيات
القانونية الجاري هها العمل في هذا اإلطار.
و تشتمل على املكاتب التالية:
 -1مكتب املمتلكات و اآلليات.
 -2مكتب التخطيط و تدبير املجال و شؤون البيئة.
 -3مكتب األشغال و الصيانة.
 -4مكتب الدراسات و الصفقات.
 1-6يعهد إلى مكتب املمتلكات و اآلليات باملهام التالية:
*السهر على تدبير االمالك الجماعية الخاصة و العامة و مسك و تحيين
سجل محتوياتها.
*اعداد امللفات املتعلقة بالعمليات العقارية املنجزة من طرف الجماعة.
*اعداد ملفات نزع امللكية ألجل املنفعة العامة املنجزة من طرف
الجماعة و تتبع جميع اجراءاتها.
*منح رخص شغل امللك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو
صناعية أو مهنية
*منح رخص شغل امللك الجماعي العام مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط
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بأعمال تجارية مهنية وصناعية
*منح رخص شغل امللك الجماعي بإقامة كشك.
*تنظيم شغل امللك الجماعي العام املتعلق باألرصفة من طرف أصحاب
املحالت التجارية واملهنية والصناعية
*السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية املتعلقة باستغالل امللك
الجماعي من طرف املؤسسات التجارية و املهنية
*اتخاذ قرارات فردية تتمثل في املنع واألمر قصد محاربة االستغالل
العشوائي للملك الجماعي.
*اعداد امللفات املتعلقة بحيازة الهبات و الوصايا.
*السهر على اعداد ملفات تسوية الوضعية القانونية لألمالك الجماعية.
*العمل على حضور جميع عمليات التحديد املرتبطة بتحفيظ االمالك
املجاورة للملك الجماعي.
*اعداد دفاتر التحمالت و االتفاقيات و العقود بتدبير االمالك الجماعية
العامة و الخاصة.
*تسيير حظيرة آليات الجماعة.
*مسك سجل جرد املمتلكات العقارية و املنقولة.
*تحرير املراسالت و التقارير الدورية املتعلقة بمهام و انشطة املكتب.
*القيام بجميع االعمال املرتبطة بطبيعتها مع املهام املسندة للمكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 2-6يعهد إلى مكتب التخطيط و تدبير املجال و شؤون البيئة باملهام
التالية:
*تتبع و مواكبة انجاز الدراسات املتعلقة بإعداد وثائق التعمير و تحيين
محتوياتها.
*اعداد القرارات التنظيمية في مجال التعمير.
*اعداد و تسليم قرارات التصفيف و التوتيد و تنفيذها بعين املكان.
*تلقي ملفات طلبات رخص البناء و االصالح و التجزئات العقارية و
تقسيم االراض ي و املجموعات السكنية و اعدادها للدراسة من طرف اللجان
املختصة و اعداد و تسليم الرخص املرتبطة هها.
*اعداد رخص السكن وشواهد املطابقة و مختلف الشواهد االدارية
املتعلقة بالتعمير.
*اعداد و تسليم رخص الربط بشبكة املاء الصالح للشرب و الكهرباء.
*مراقبة البناء والتعمير و انجاز محاضر املخالفات املتعلقة بعدم احترام
مقتضيات وضوابط البناء والتعمير و توجيه اإلعذارات وإيقاف األشغال
بالنسبة للمخالفين و السهر على توجيه املخالفات إلى وكيل جاللة امللك
قصد متابعة املخالف.
*إعداد قرارات الهدم
*مراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط
*إعداد تقارير شهرية تتعلق بزجر املخالفات
*البت في الشكايات املتعلقة بالبناء
*اعداد الدراسات الالزمة إلحداث املناطق الخضراء.
*انجاز برامج التشجير و تحسين و صيانة املساحات الخضراء املتواجدة
بتراب الجماعة.
*املساهمة في وضع و تنفيذ حمالت دورية للنظافة بتراب الجماعة.
*اعداد محاضر املخالفات املرتبطة بعدم احترام الضوابط العامة
للمحافظة على البيئة.
*املساهمة في مراقبة اماكن التخلص العشوائي للنفايات املنزلية.
*تحرير و اعداد املراسالت و التقارير الدورية املرتبطة باملهام املسندة
للمكتب.
* تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
 3-6يعهد إلى مكتب األشغال و الصيانة باملهام التالية:
*بناء و صيانة شبكة الطرقات و االرصفة و الساحات العمومية.
*السهر على القيام بأشغال تنظيف دواوير الجماعة و املرافق الجماعية و
جمع النفايات املنزلية.
*مراقبة و صيانة شبكة اإلنارة العمومية و مراقبة استهالكها.
*تيهئ وصيانة املناطق الخضراء.
*صيانة نقط املاء و تجهيزات الري.
*صيانة البنايات الجماعية.
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*تسيير  ،تقييم وإنجاز أشغال الصيانة الضرورية الخاصة باليات و
سيارات الجماعة.
*تدبير مستودع اآلليات العربات التابعة للجماعة.
*تدبير املحروقات والزيوت وقطع الغيار واإلطارات املطاطية.
*إعداد وتزيين الطرقات والساحات خالل املناسبات.
*اعداد مختلف املراسالت و البيانات و الوثائق و التقارير املتعلقة
باختصاصات املكتب و بعمله.
*انجاز مختلف االشغال املرتبطة بطبيعتها مع املهام املسندة للمكتب.
 4-6يعهد إلى مكتب الدراسات و الصفقات باملهام التالية:
*اعداد الدراسات و البطائق التقنية املتعلقة بمختلف املشاريع املعتزم
انجازها من طرف الجماعة.
*تتبع و مراقبة جميع اشغال البناء و الصيانة و االصالح املنجزة لفائدة
الجماعة من طرف مختلف املقاولين
*ابداء الرأي بشأن املشاريع التي تعتزم مصالح الدولة انجازها بتراب
الجماعة.
*ابداء الرأي بشأن مختلف الدراسات املحالة على الجماعة من طرف
مختلف الهيئات و املصالح و املؤسسات االخرى.
*التتبع التقني إلنجاز املشاريع.
*التنسيق مع مكاتب الدراسات و مكاتب املراقبة للتحكم في املشروع.
*صياغة صفقات الدراسات و مراقبة مختبرات االشغال و تتبعها الى
غاية استالم املشروع.
*صياغة عقود و متابعة اشغال املهندسين الى غاية استالم املشروع.
*القيام بمختلف اإلجراءات بخصوص إبرام الصفقات الخاصة بإنجاز
االشغال و الخدمات وتزويد الجماعة باملواد.
ي
*إعداد ونشر البرنامج التوقيعي السنو للصفقات
*إعداد تقارير ودراسات وإحصائيات لصفقات الجماعة.
*تحضير ملفات طلب العروض.
*القيام باألعمال التحضيرية لفتح أظرفة طلب العروض.
*تحضير الصفقات من اجل املصادقة،
*تدبير الصفقات بعد املصادقة عليها من طرف السلطات املختصة
*إشهار اعالنات طلب العروض.
*إصدار سندات الطلب املتعلقة بمختلف اقتناءات و مشتريات الجماعة.
*مسك سجل الصفقات.
*اصدار األوامر بالخدمة املتعلقة بمختلف األشغال و الخدمات و
األعمال املنجزة لفائدة الجماعة.
*االشراف على ضبط و توزيع مختلف اللوازم و اثاث املكاتب الخاصة
باملصالح االدارية للجماعة و مسك سجل املحاسبة املادية لألدوات و
املعدات.
*االشراف على تدبير املواد و االدوات املتالشية و ضبطها و تنظيم
عمليات السمسرة بشأن بيعها.
ل
*اعداد كشوفات الحسابات الشهرية و جداو املنجزات.
*اعداد مختلف الشواهد املرتبطة بإنجاز االشغال و الخدمات لفائدة
الجماعة.
*تحرير جميع املراسالت و البيانات و التقارير و الوثائق ذات الصلة
بطبيعة املهام املسندة للمكتب.
*تدبير و حفظ ارشيف املكتب.
الفصل الثاني
يعهد إلى السيد مدير املصالح لدى الجماعة بتنفيذ مقتضيات هذا
القرار كل حسب اختصاصه.
الفصل الثالث
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف
السلطات املختصة.
وحرر
بوردانة بتاريخ 27أكتوبر .2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة وردانة ،محمد بلقاسمي.
تأشيرة السيد عامل إقليم الدريوش ،جمال خلوق بتاريخ  13يناير .2017
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الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

قرار لرئيس جماعة اتسافت عدد  01بتاريخ  02يناير  2017يتعلق بتنظيم
إدارة جماعة اتسافت وتحديد اختصاصاتها.
رئيس جماعة اتسافت،
طبقا للظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 1436
(7يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم
تعديله وتتميمه؛
وبناء على املرسوم رقم  2.77.738الصادر بتاريخ  13شوال 1397
( 27شتنبر  )1977املحدث بموجبه النظام الخاص بموظفي الجماعات
املحلية وهيئاتها؛
وبناء على منشور وزير الداخلية عدد  43بتاريخ  28يوليوز 2016؛
وبناء على املقرر املتخذ من طرف مجلس جماعة اتسافت املجتمع برسم
دورته العادية لشهر أكتوبر بتاريخ  04أكتوبر .2016
قرر ما يلي:
الفصل األول
تنظم إدارة جماعة اتسافت حسب الهيكل التنظيمي املرفق ههذا القرار
وتحدد اختصاصاتها كما يلي:
مديرية املصالح تحدد اختصاصاتها على الشكل التالي:
 مساعدة رئيس املجلس في ممارسة صالحياته؛ اإلشراف على إدارة الجماعة؛ تنسيق العمل اإلداري بمصالح الجماعة والسهر على حسن سيره؛ التنسيق بين الجماعة والسلطة في جميع الشؤون اإلدارية؛ تقديم تقارير لرئيس املجلس كلما طلب منه ذلك؛ ممارسة االختصاصات التي يمكن للرئيس تفويضها للمدير وفق أحكامالقانون التنظيمي للجماعات.
مكتب التواصل والعالقات العامة تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
 حضور االجتماعات ذات الطابع اإلداري العام و تتبع أشغالها؛ استقبال الشكايات والتظلمات الواردة على الجماعة ،وتيهئ أجوبة عنهابتنسيق مع املصالح الجماعية املختصة؛
 ربط االتصال مع إدارات الدولة واملصالح الخارجية؛تنظيم التواصل بين الجماعة ومختلف الشركاء الذاتيين
واملعنويين وتنشيط قنوات التواصل الداخلي والخارجي؛
 تنظيم اللقاءات التواصلية واأليام الدراسية بالجماعة؛ فتح املعطيات اإلدارية للعموم وتنظيم وتقوية التواصل املؤسساتي.مكتب التدقيق الداخلي تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
 مراقبة املراسالت الصادرة عن املصالح الجماعية؛ إعداد الوثائق املتعلقة باختصاصات املصالح اإلدارية الجماعية واملنتخبين؛
 السهر على حسن تطبيق املساطر وقرارات رئاسة املجلسو مقرراتالهيئة املنتخبة؛
 إعداد مشاريع قرارات الشرطة اإلدارية ذات الصبغة التنظيمية؛ مسك سجالت القرارات التنظيمية؛ توجيه ملفات مشاريع القرارات إلى الجهات املختصة قصد التأشيرعليها؛
 إحالة القرارات التنظيمية املؤشر عليها على املصالح الجماعية املعنيةوتتبع تنفيذ مقتضياتها؛
 تتبع مآل املراسالت الواردة على الجماعة و السهر على البث فيها منطرف املصالح املعنية؛
 اقتراح كل ما من شأنه أن يساهم في تحسين مردودية التسيير املاليواالداري وضمان حسن تدبير املوارد املالية والبشرية لتحقيق األهداف
املسطرة من طرف الجماعة.
الكتابة الخاصة تحدد اختصاصاتها على الشكل التالي:
 مسك أجندة مواعيد الرئيس؛ سكرتارية الرئاسة؛ اإلعداد الجتماعات ولقاءات الرئيس؛ -انجاز وتحرير املراسالت ذات الصبغة الخاصة بعمل رئاسة املجلس.
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مكتب حفظ الصحة تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
 مراقبة املواد الغذائية املعروضة للعموم؛ مراقبة املحالت واملؤسسات و الفضاءات املخصصة الستهالك موادغذائية؛
 مراقبة جودة املاء الصالح للشرب؛ تنظيم حمالت للتطهير كمحاربة الحشرات الضارة ،نواقل األمراضوالفئران ومحاربة داء السعر والكالب الضالة؛
 جميع املهام التي تدخل ضمن اختصاصات املخولة قانونا ملكتب حفظالصحة.
مكتب الضبط تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
 تسجيل مختلف املراسالت الواردة على الجماعة والصادرة عنها؛ مسك سجالت الواردات و الصادرات؛ توزيع البريد على مختلف املصالح واملكاتب بعد االطالع عليها من طرفرئاسة املجلس و مديرية املصالح؛
 ترقيم و تأريخ املراسالت و حفظ نسخ منها. مصلحة التعمير والبيئة واألشغال واملمتلكات وتشرف على ستة مكاتبهي:
مكتب املمتلكات واآلليات تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
 مسك و تدبير سجل محتويات األمالك الخاصة واألمالك العامةللجماعة؛
 مسك وضبط سجل املنقوالت؛ إعداد ومسك ملفات السيارات و الشاحنات اآلليات التابعة للجماعة؛ مسك سجل املشتريات والتجهيزات املكتبية و املعلوماتية وغيرها؛ إعداد وتتبع امللفات املتعلقة بالعمليات العقارية ،التبرعات ،التفويتات،االقتناءات و املعاوضات ؛ نزع امللكية…إلخ.
 إعداد ملفات الهبات و الوصايا املتعلقة باملمتلكات العقارية؛ تسيير األمالك العامة (االحتالل املؤقت -اإلتاوات) ؛ تسوية الوضعية القانونية لألمالك؛ املشاركة في أعمال مختلف اللجان املتعلقة بمجاالت األمالك العقارية؛ إعداد كنانيش التحمالت ،االتفاقيات والعقود؛ مسك ملف تسليم السلط وإعداد الوثائق الخاصة به؛ تيهئ أعمال لجان التقييم و تحرير محاضر اجتماعاتها؛ إعداد ومسك ملفات تحفيظ األمالك العقارية للجماعة؛ مسك وضبط سجل استعمال التوريدات الخاصة بلوازم املكتب ،موادالطباعة ،لوازم العتاد التقني واملعلوماتي وتوزيعها على املصالح اإلدارية.
مكتب التخطيط وتدبير املجال وشؤون البيئة تحدد اختصاصاته على الشكل
التالي:
 دراسة ملفات طلبات إنجاز رخص السكن و املطابقة؛ استدعاء اللجنة املختلطة لدراسة طلبات رخص السكن و املطابقة؛ إعداد محاضر اللجنة املختلطة و تبليغها للرئاسة؛ إشعار أصحاب املشاريع بنتائج اجتماع اللجنة؛ إعداد و تسليم رخص السكن و املطابقة بناء على محاضر اللجنةاملختلطة؛
 إنجاز رخص الربط بشبكة املاء الصالح للشرب؛ إنجاز رخص الربط بشبكة الصرف الصحي؛ إعداد وتسليم التوجيه املتعلق بالربط بشبكة الكهرباء؛ إحالة الرخص الصادرة على شسيع املداخيل الستخالص الرسوم والوجيبات؛
 ضبط مخالفات البناء و تحرير محاضر بشأنها؛ مراقبة مدى مطابقة عمليات البناء لوثائق التعمير املعتمدة من قبلالجماعة؛
 عرض التصاميم للمصادقة و إنجاز املحاضر املتعلقة هها؛ دراسة مختلف النزاعات املتعلقة بالبناء؛ إعداد قرارات التصفيف؛ إنجاز جميع املراسالت املتعلقة باملكتب؛ إعداد اإلحصائيات املتعلقة بعمليات البناء و اإلصالح و التقسيموالتجزئة؛
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إنجاز التقرير الشهري للتعمير و البناء؛
إنجاز كل املراسالت التي لها عالقة بميدان التعمير؛
حفظ و تنظيم و ترتيب وثائق ومستندات املكتب؛
القيام بمختلف الدراسات املتعلقة بالتعمير؛
السهر على احترام و تطبيق محتويات وثائق التعمير املعتمدة من قبل
الجماعة؛
تتبع التغييرات و التعديالت التي قد تطرأ على وثائق التعمير و إنجاز
محاضر بشأنها؛
دراسة طلبات التقسيم و التجزئة قبل عرضها على أنظار أعضاء
اللجنة؛
دراسة مشاريع التجزئة و التقسيمات و تتبع امللفات املتعلقة هها؛
التواصل مع املصالح الخارجية ( وكالة الحوض املائي ،قسم التعمير
بالعمالة )...؛
تتبع عمليات ترقيم األزقة و الدواوير؛
تتبع وضعية السير والجوالن بتراب الجماعة؛
مسك وتتبع ملف الوضع البيئي بالجماعة؛
إعداد الدراسات املتعلقة باملجال البيئي في الجماعة؛
السهر على إدماج البعد البيئي في جميع مشاريع الجماعة؛
مكتب األشغال والصيانة تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
إنجاز أشغال التنظيف والتطهير العام (جمع النفايات ،تنظيف
الساحات والطرق والشوارع وإزالة االتربة واالعشاب )...؛
العناية بالحدائق العمومية واملناطق الخضراء والتشجير واألغراس
بالسقي والصيانة؛
القيام بعمليات التزيين وتحسين املظهر خالل االحتفاالت ،االستقباالت
واملهرجانات؛
مراقبة وتتبع جميع األشغال الجماعية؛
مراقبة وتتبع األشغال التي تقوم هها املقاوالت لفائدة الجماعة؛
السهر على صيانة الطرق الجماعية و قارعات الطرق؛
السهر على صيانة األمالك الجماعية وحراستها؛
السهر على صيانة و تجديد تجهيزات اإلنارة العمومية؛
السهر على صيانة شبكة الصرف الصحي؛
مكتب الدراسات والصفقات تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
إعداد الدراسات ذات الطبيعة التقنية؛
إعداد البطاقات التقنية لألشغال الجماعية؛
تتبع الدراسات املتعلقة باألشغال الكبرى املنجزة من طرف اإلدارات
واملؤسسات العمومية أو القطاع الخاص؛
إعداد العناصر الضرورية لتقديرات امليزانيات املتعلقة بمصاريف تسيير
األشغال الجماعية؛
إعداد ونشر البرنامج التوقيعي السنوي للصفقات؛
تيهئ و تتبع مراحل تمرير الصفقات العمومية و سندات الطلب املتعلقة
باألشغال و التوريدات و الخدمات؛
إشهار الصفقات وإعالن املنافسة؛
إعداد رسائل االستشارة بالنسبة لسندات الطلب وطلبات العروض
املحدودة؛
استشارة املقاوالت؛
إعداد ومسك ملفات طلبات العروض؛
إحالة ملفات الصفقات على لجنة طلب العروض؛
حضور و تيهئ أشغال اجتماعات لجان طلبات العروض؛
التنسيق مع املصلحة املعنية بالصفقة إلتمام إجراءات تنفيذها؛
إعالم املقاوالت بالشروع في العمل ومسك السجل املخصص لذلك؛
إعداد كشوفات الحسابات الشهرية « »Décomptesو جداول
املنجزات؛
مراجعة األثمان؛
إعداد ملحقات الصفقات«.»Avenants
مكتب املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحدد اختصاصاته على الشكل
التالي:
تيهئ اجتماعات وأشغال اللجنة املحلية للتنمية البشرية؛
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الكتابة اإلدارية (سكريتارية) للجنة املحلية للتنمية البشرية؛
إعداد و تقرير و تدبير و تقييم و تتبع برامج املبادرة املحلية للتنمية
البشرية؛
القيام بالتشخيص التشاركي وتجميع املعطيات؛
تقديم الدعم التقني لحاملي املشاريع ومواكبتهم؛
مسك ملفات حاملي املشاريع؛
مسك ملفات الجمعيات والتعاونيات املستفيدة من املبادرة؛
تتبع وتقييم ومواكبة تنفيذ املشاريع املتعلقة باملبادرة؛
إعداد التقارير الدورية املتعلقة ببرنامج عمل املبادرة؛
مسك جميع املراسالت الواردة والصادرة الخاصة باملبادرة؛
مسك وتتبع ملفات تنفيذ مشاريع املبادرة؛
التتبع واإلشراف على العمليات املالية املتعلقة بالحساب الخصوص ي
الخاص بصندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية وتشرف على أربعة مكاتب هي:
مكتب املوارد املالية تحدد اختصاصاته على الشكل التالي :شساعة
املداخيل
إعداد تقديرات مداخيل الجزء األول من امليزانية؛
تتبع مراحل استخالص الرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية
الجماعة؛
تحصيل الديون والرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية
الجماعة؛
إعداد ومسك القرارات الجماعية املحددة للرسوم والواجبات املستحقة
لفائدة الجماعة والحرص على تطبيق التسعيرات الواردة هها؛
إعداد ومسك مختلف الوثائق املحاسباتية الخاصة باملداخيل؛
تحديد حاجيات الجماعة من التذاكر والتواصيل والشيات املتعلقة
بالرسوم والواجبات بتنسيق مع القابض املالي املحلي؛
تيهئ وإرسال الوثائق الدورية املتعلقة باملداخيل؛
تنفيذ مقتضيات القرار القاض ي بإحداث شساعة املداخيل؛
مسك الصندوق؛
مسك السجالت املحاسبية الخاصة بجميع العمليات املتعلقة
بالتحصيل :سجل شسيع املداخيل و القابض ،سجل شسيع املداخيل
و املحصلين؛
تدبير مختلف القيم ووسائل االستخالص من تذاكر و مقتطعات و
طوابع مع إثبات ذلك بالسجالت املحاسبية الخاصة هها؛
مسك تواصيل الرسوم املختلفة؛
مسك السجالت املتعلقة بالضرائب و الرسوم الجماعية؛
إعداد البيانات الدورية؛
إعداد الوثائق املالية واملحاسبية الواجب إرفاقها بامليزانية.
الوعاء واملراقبة
القيام على عمليات اإلحصاء.
إعداد طلبات الحصول على التذاكر و التواصيل؛
إعداد قائمة الوجيبات و الرسوم الغير املستخلصة في نهاية السنة؛
القيام بجميع العمليات املتعلقة بفرض الضريبة:
استالم إقرار امللزمين؛
مراقبة اإلقرارات؛
تعديل و تصحيح الضرائب طبقا ملقتضيات املادة  13من قانون
الجبايات؛
القيام بتصفية الضرائب و الرسوم؛
إعداد األوامر بالتحصيل.
استالم جميع الشكايات الخاصة بالجبايات و كذا تصحيح الضرائب و
الرسوم و توعية امللزمين.
تتبع النزاعات املعروضة على أنظار اللجنة اإلقليمية للنظر
في الطعون الجبائية؛
مراقبة سجل املحجز الجماعي.
مكتب امليزانية واملحاسبة تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
إعداد وتيهئ الوثائق املتعلقة بمشروع امليزانية الجماعية وعرضه على
اللجان الدائمة املختصة؛

-

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

إعداد الوثائق املالية واملحاسبية الواجب إرفاقها بامليزانية؛
تيهئ الحساب الختامي للسنة املالية و عرضه على لجنة املالية؛
مسك سجل الدائنين؛
إعداد وتيهئ الوثائق املتعلقة بطلبات تعديل امليزانية؛
إعداد ومسك كل الوثائق املحاسباتية املتعلقة باملصاريف؛
إعداد الوثائق املتعلقة بطلبات القروض من صندوق التجهيز الجماعي؛
تيهئ املراسالت والوثائق الدورية املتعلقة باملكتب؛
إصدار األوامر بالصرف و ترقيمها؛
تنفيذ مصاريف التسيير والتجهيز عبر منظومة التدبير املندمج للصفقات
،GID
إعداد قائمة االعتمادات امللغاة؛
إعداد قائمة االعتمادات املنقولة؛
إعداد قائمة االعتمادات املرحلة؛
إعداد بيان عن البرمجة املمتدة على ثالث سنوات؛
إعداد بيان االلتزامات املالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود
والضمانات؛
إعداد بيان األقساط السنوية املتعلقة بتسديد القروض.
إعداد التحويالت؛
مسك امللف اإلداري واملالي للمياومين.
مكتب الشؤون االقتصادية تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
إعداد وتسليم رخص فتح واستغالل املحالت التجارية واملهنية
والصناعية؛
دراسة ملفات رخص املؤسسات الصناعية؛
استدعاء أعضاء اللجنة املكلفة بفحص طلبات الترخيص و تحرير
محاضر اجتماعاتها؛
إنجاز التقرير الشهري للمشاريع التجارية الجديدة بالجماعة؛
دراسة و إعداد ملفات االستثمارات؛
استقبال توجيه و إرشاد املستثمرين؛
املشاركة في لجان الوقاية ورفع تقارير في شأنها؛
تسليم ومنح رخص شغل امللك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو
صناعية أو مهنية؛
استدعاء أعضاء اللجنة املكلفة بدراسة طلبات الترخيص وتحرير
محاضر اجتماعاتها؛
تنظيم مختلف األنشطة التجارية واملهنية غير املنظمة؛
منح رخص استغالل املؤسسات املضرة أو الخطيرة واملزعجة؛
منح رخص الفتح املبكر واإلغالق املتأخر؛
إعداد وتسليم القرارات الفردية قصد استخالص الرسوم املنصوص
عليها في القرار املسير؛
بحث املنافع واملضار فيما يخص باملؤسسات املضرة أو الخطيرة
واملزعجة؛
إعداد املراسالت والتقارير؛
البث في شكايات املواطنين و اتخاذ التدابير الفردية املتعلقة باألمر واملنع
واإلذن قصد رفع الضرر عن املشتكين وذلك طبقا للقوانين الجاري هها
العمل؛
كل ما يتعلق بمهام الشرطة اإلدارية الخاصة ههذا املكتب.
مكتب الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية تحدد اختصاصاته على
الشكل التالي:
تتبع األنشطة املكلفة بالرعاية االجتماعية؛
مسك ملفات الجمعيات ذات األهداف االجتماعية والثقافية والرياضية
وتتبع أنشطتها؛
تشجيع املبادرات االجتماعية بتنسيق مع جمعيات املجتمع املدني؛
إنجاز املراسالت املتعلقة باملكتب؛
حضور االجتماعات الخاصة بالشؤون االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والرياضية؛
إعداد فونوغرافية الجماعة و تحيين معطياتها.
مسك ملف املهرجانات واالحتفاالت الوطنية والدينية.
مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية وتشرف على أربعة مكاتب هي:
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مكتب املوارد البشرية تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
إعداد وتعديل و تنفيذ قانون األطر؛
إعداد ومسك امللفات اإلدارية للموظفين واألعوان وتسيير شؤونهم من
التوظيف إلى التقاعد؛
اإلعداد واإلشراف على مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة املهنية؛
إعداد قرارات التعيين في املهام؛
مسك سجل أوامر القيام باملهام الخاصة باملوظفين وإعداد هذه
األوامر؛
مسك سجل الساعات اإلضافية؛
إعداد بطاقات التنقيط والتقييم؛
إعداد و تسليم القرارات املتعلقة بالرخص اإلدارية؛
تلقي طلبات الحصول على الرخص اإلدارية ورخص بالتغيب؛
تتبع أعمال اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء وتحرير محاضرها و
تنفيذ مقرراتها؛
مسك ملفات اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء؛
إعداد ملفات االنخراط في صناديق التقاعد؛
إنجاز كل املراسالت ذات الصلة بالحياة اإلدارية للموظفين واألعوان؛
تنظيم دورات التكوين املستمر لفائدة املوظفين واألعوان؛
إعداد وتنفيذ العقوبات املقررة في حق املوظفين املخالفين للقوانين
الجاري هها العمل.
تنفيذ النفقات املتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين عبر
منظومة التدبير املندمج للنفقاتGID؛
إنجاز األوامر بالصرف الخاصة بتسوية التغيير في الوضعيات اإلدارية
ومختلف التعويضات؛
إنجاز البيانات السنوية والتكميلية املتعلقة بالصندوق املغربي
للتقاعدCMR؛
إنجاز البيان الدوري الخاص بالنظام الجماعي ملنح رواتب
التقاعدRCAR؛
إعداد بيانات املساهمات وتحويل االقتطاعات من أجور املوظفين إلى
منظمات االحتياط االجتماعي؛
إعداد الوثائق املالية واملحاسبية الواجب إرفاقها بامليزانية.
مكتب الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق تحدد اختصاصاته على
الشكل التالي:
التصاريح و اإلحصائيات:
تلقي تصاريح الوالدات والوفيات الواقعة بتراب الجماعة؛
تنفيذ األحكام التصريحية للوالدات والوفيات الواقعة بتراب الجماعة؛
تعبئة مطبوعات التصاريح املتعلقة بالوالدات والوفيات؛
إنجاز وتسليم الكنانيش العائلية؛
اإلحصائيات الشهرية واملراسالت املتعلقة باملكتب؛
اإلحصائيات و الدراسات املختلفة؛
إنجاز التقارير املختلفة املتعلقة باملكتب؛
إنجاز اإلدخاالت الخاصة باألسماء العائلية و الشخصية بالحروف
الالتينية؛
إنجاز ملفات استبدال األسماء العائلية.
التسجيالت:
الوالدات
تضمين رسوم الوالدات بالسجالت و بالحاسوب؛
تسجيل الوالدة في السجل اليومي؛
تضمين موجز بيان الوالدات بالدفتر وامللف العائلي؛
ملء البطاقات الوردية؛
تضمين البيانات املتعلقة بالزواج والطالق بطرر رسوم الوالدة؛
إنجاز الجداول العشر سنوية للوالدات.
الوفيات:
تضمين الوفاة بالدفتر العائلي؛
تعبئة امللف العائلي؛
تسجيل الوفاة في السجل اليومي؛
تضمين رسوم الوفيات بالسجالت و بالحاسوب؛
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اإلشارة إلى مراجع رسم الوفاة بطرر رسوم الوالدة أو األحكام؛
إصدار إعالم بيان الوفاة للوالدات الواقعة خارج تراب الجماعة؛
إشعار وكيل امللك بالبيانات املتعلقة برسم الوفاة؛
إنجاز الجداول العشر سنوية املتعلقة بالوفيات؛
تسجيل األحكام املتعلقة بالوالدات و الوفيات بالسجالت و الحاسوب
مع تتبع جميع املراحل السابقة الذكر.
األحكام التنقيحية:
التسجيل بالسجل اليومي؛
إشعار رئيس املحكمة بالتوصل بالحكم و بمراجع تقييده؛
إشعار وكيل امللك بالبيانات املتعلقة بتسجيل الحكم؛
اإلشارة إلى موضوع الحكم بطرة رسم الوالدة؛
اإلشارة إلى الرسوم املكررة في طرر رسوم الوالدات.
انجاز وتسليم الوثائق:
مسك صندوق القسيمات "قسيمات الحالة املدنية"؛
انجاز وتسليم النسخ املوجزة لرسوم الوالدات و الوفيات؛
إنجاز وتسليم البطاقات الشخصية والعائلية؛
إنجاز شواهد عدم التسجيل  :الوالدات والوفيات؛
إنجاز شهادة املطابقة إلثبات الهوية بالنسبة للجالية املغربية املقيمة
بالخارج؛
إعداد و تسليم الشواهد املختلفة املتعلقة بالوالدات و الوفيات،
العزوبة ،عدم الزواج ،الخطوبة ،الحياة الفردية
و الجماعية ،عدم الطالق ،ثبوت الزوجية ،الزوجة الوحيدة ،شهادة
املعلومات ،شهادة القرابة ،التحمل العائلي....
املصادقة على الوثائق:
تصحيح اإلمضاء ات؛
اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها؛
إحالة نسخ من عقود البيع و الشراء و الكراء على مصلحة التسجيل و
التمبر؛
مسك السجالت املعدة لهذه الغاية.
مكتب شؤون املجلس تحدد اختصاصاته على الشكل التالي:
اإلعداد املادي لالجتماعات التي يعقدها املجلس في إطار دوراته العادية
و االستثنائية و كل االجتماعات التي يكون أعضاء املجلس طرف فيها؛
إرسال جداول أعمال الدورات إلى الجهات املختصة في اآلجال املحددة؛
إرسال دعوات حضور أشغال الدورات؛
إرسال دعوات حضور اجتماعات املكتب املسير واللجان؛
مساعدة كاتب املجلس في إعداد محاضر الدورات ومسك سجل
مداوالت املجلس؛
توجيه محاضر و مقررات املجلس وكذا ملتمساته وتوصياته إلى الجهات
املختصة وتتبع مآلها؛
تيهئ اجتماعات املكتب و اللجان املتفرعة عن املجلس؛
تحرير محاضر اجتماعات املكتب واللجان و مسك السجالت املتعلقة
هها؛
إحالة محاضر اجتماعات اللجان على الرئيس لدراستها واتخاذ القرار
املالئم بشأنها؛
مسك ملف النظام الداخلي للمجلس؛
مسك ملف التفويضات؛
إعداد مذكرات التقديم املتعلقة باملقررات املتخذة من طرف املجلس
بتنسيق مع املصالح املختصة؛
مسك سجل مقررات املجلس؛
مسك سجل حضور دورات املجلس؛
إعداد تقارير اجتماعات املكتب؛
إعداد تقارير اللجان .
مكتب الشؤون القانونية و التوثيق تحدد اختصاصاته على الشكل
التالي:
جمع عناصر الدفاع بالتعاون مع املصالح الجماعية املختصة معززة
بالوثائق الضرورية؛
تتبع إجراءات الدعاوى في جميع مراحلها؛
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 مسك ملف محام الجماعة (اتفاقية التعاقد ،املراسالت املوجهة إلىاملحامي واملراسالت املتوصل هها من طرفه)؛
 العمل على حيازة نسخ من األحكام الصادرة في حينها؛ تتبع عملية تنفيذ األحكام القضائية النهائية بالتنسيق مع املصالحاملختصة؛
 مسك سجل املنازعات القضائية تسجل فيه جميع القضايا التي تكونالجماعة طرفا فيها؛
 إعداد ومسك جداول املنازعات القضائية السنوية وإرسالهاإلى السلطات املركزية؛
 دراسة وتتبع حوادث الشغل وحوادث السير الخاصة بموظفي الجماعة؛ فتح ملف عن كل قضية على حدة وترقيمه وتحيينه تبعا ملراحلالدعاوى؛
 اإلجابة على الشكايات والتظلمات املشاركة في الدراسات واألعمال املتعلقة بإعداد القرارات التنظيميةالجماعية.
 القيام بجميع األعمال الكفيلة بالبحث وجمع وحيازة املراجع القانونيةوالتنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية بصفة عامة:
الظهائر،املراسيم،املناشير،الدوريات والجريدة الرسمية ....؛
 تنظيم خزانة خاصة باملراجع القانونية توضع رهن إشارة موظفيالجماعة قصد االطالع والبحث والقيام بالدراسات.
الفصل الثاني
يعهد إلى السيد مدير املصالح الجماعة بتنفيذ مقتضيات هذا
القرار كل حسب اختصاصه.
الفصل الثالث
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف
السلطات املختصة.
وحرر باتسافت بتاريخ  04أكتوبر .2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة اتسافت ،عبد املجيد الدرقاوي.
تأشيرة السيد عامل إقليم الدريوش ،جمال خلوق بتاريخ  02يناير 2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي عدد  135بتاريخ  19ديسمبر  2016يقض ي
بتنظيم إدارة جماعة إفرني وتحديد اختصاصاتها.
رئيس املجلس الجماعي إلفرني:
بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14:املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة  126منه؛
وبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد  43بتاريخ  28يوليوز
 2016واملتعلق بتنظيم ادارات الجماعات؛
وبناء على مداولة املجلس الجماعي إلفرني خالل دورته العادية لشهر
اكتوبر ،2016
قرر ما يلي:
الفصل األول
يحدد تنظيم واختصاص إدارة الجماعة على الشكل التالي:
املصالح الجماعية
الكتابة الخاصة
للمجلس

-

مكتب التواصل -
والعالقات العامة

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

اختصاصات املصلحة
تتكلف باملكاملات الهاتفية للرئيس ،واجندة رئيساملجلس من اجتماعات ومراسالت .
االستقباالت وتنظيم املواعيد .
التنسيق بين املصلحة والرئيس واملصالح األخرى .
 استقبال الشكاوي من طرف املواطنين وإحالتهاعلى الجهات واملصالح املختصة .
متابعة ما ينشر في وسائل االعالم ووسائل
التواصل االجتماعي والرد على كل اآلراء
واالستفسارات .

-

تغطية انشطة الجماعة .
املشاركة في تنظيم الحفالت واملناسبات الخاصة
كتكريم املوظفين ....
خلق عالقات ودية بين املوظفين من خالل
التواصل في املناسبات االجتماعية.
البحث وجمع املعلومات .
ربط االتصال بالجماعة وفعاليات املجتمع املدني
وتعزيز التعاون الالمركزي .
تنظيم التواصل بين الجماعة ومختلف الشركاء.
ضبط وتقديم املعطيات الضرورية.
تنشيط قنوات التواصل الداخلي و الخارجي.
 االشراف على ادارة الجماعة وتنسيق العملاالداري بمصالحها والسهر على حسن سيره.
مساعدة رئيس املجلس في ممارسة صالحياته .
فحص املراسالت الصادرة عن املصالح
الجماعية،
ضبط املراسالت الواردة على الجماعة والسهر
على البت فيها من طرف املصالح املعنية.
مسك وارسال وثائق مداوالت املجلس الخاضعة
ملصادقة سلطة الوصاية .
اعداد املراسالت االدارية.
اعداد مشاريع القرارات التنظيمية الجماعية
واحالتها على املصالح املختصة.
إعداد االتفاقيات و تتبعها.
مسك سجالت املراسالت الواردة والصادرة و
حفظهما
 السهر على حفاظ ونظافة الوسط البيئي مناالوبئة واالمراض والقيام بحمالت النظافة
وتعقيم النقط
السوداء وجنبات مجاري املياه وجنبات االودية
باملبيدات واالدوية .
معالجة داء السعر وتتبع مسارات النظافة
بالجماعة.
مراقبة املاء الصالح للشرب .
مراقبة صحة املؤسسات التجارية واملطاعم
املدرسية .
مراقبة السوق االسبوعي واملجزرة الجماعية .
محاربة الكالب الضالة.
معاينة الوفيات واالذن بالدفن ونقل املوتى .
 مراقبة املصالح الجماعية والتأكد من األعمالاملوكولة إليها.

مديرية املصالح
مكتب الضبط -

مكتب حفظ -
الصحة
التدقيق الداخلي
مصلحة التعمير
والبيئة واألشغال
واملمتلكات
مكتب املمتلكات
واآلليات

اإلشراف على املصلحة
-

اعداد ومسك سجالت االمالك الجماعية ،
القيام بجميع االجراءات القانونية واالدارية
املتعلقة باملمتلكات الجماعية.
اعداد وتتبع العمليات الدورية إلحصاءات لعدد
الدعاو
الدعاوى القضائية املرفوعة ضد الجماعة،
االشراف وتدبير مرفق السيارات واآلليات
واملعدات التابعة للجماعة.
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مكتب التخطيط
وتدبير املجال
وشؤون البيئة
مكتب األشغال
والصيانة

مكتب الدراسات
والصفقات

مصلحة الشؤون
املالية و
االقتصادية
•
مكتب املوارد
•املالية
•
•
•

•

مكتب امليزانية و
•
•املحاسبة
•
•
•
•
•
•
•
•
مكتب الشؤون
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية
والرياضية

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 23رمضان  08( 1439يونيو )2018

 23رمصان ( 08يونيو )2018

 التحضير لبرنامج عمل الجماعة، تتبع مراحل اعداد برنامج عمل الجماعة ،االشراف على البرامج والنظم املعلوماتية بالجماعة اتخاذ التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة. مراقبة األشغال الجماعية واألشغال التي تنجزهااملقاوالت لفائدة الجماعة.
 تتبع العمليات املتعلقة باإلنارة العمومية واملاءالصالح للشرب .
 إعداد وتسليم الرخص املتعلقة بالربط بالشبكةالكهربائية واملاء الصالح للشرب.
 صيانة وتفقد وحماية األجهزة ومعدات اإلنارةالعمومية.
 دراسة وتسيير وتتبع االوراش . تزويد األحياء باال غراس وصيانتها. التطهير السائل والصلب .• إعداد امللفات املتعلقة بمختلف الصفقات.
• دراسة ملفات طلبات البناء والتقسيم والتجزئات
قبل عرضها على اللجنة املختصة
• الشواهد االدارية املختلفة.
• مسك سجل رخص البناء.
• إعداد اإلحصائيات والتقارير املتعلقة باملصلحة.
• إعداد الدراسات التقنية للجماعة.
اإلشراف على املصلحة
استخالص الرسوم والواجبات املنصوص عليها في
القرار الجبائي الجماعي.
مسك سجل الصندوق اليومي.
إعداد الئحة املداخيل املستحقة وإحالتها على
مصالح املالية.
إعداد الوثائق الدورية املتعلقة بعمليات املداخيل.
مراقبة وحصر الوعاء الضريبي
تيهئ مشروع امليزانية الجماعية وعرضه على أنظار
لجنة املالية.
تيهئ قائمة نقل االعتمادات والتحويالت .
تيهئ مشروع البرمجة.
مسك سجالت املحاسبة.
اعداد وتصفية مختلف النفقات .
وضع الحواالت وتتبع تصفيتها.
إعداد ومسك ملفات السيارات التابعة للجماعة.
مسك وتنظيم دفاتر الطلبات.
مسك سجل املوجودات.
مسك سجالت الحواالت.
مسك سجل املصاريف امللتزم هها.
تلقي ودراسة الطلبات املتعلقة بالترخيص بفتح
املحالت التجارية.
 تسليم رخص االستغالل لجميع األنشطة التجاريةوالصناعة والخدمات وكل الرخص ذات الطابع
االقتصادي و االجتماعي.
 تلقي طلبات الدعم واملساعدة لفائدة الجمعيات . االشراف على املشاريع املقترحة في اطار املبادرةالوطنية للتنمية البشرية.
 االشراف على مختلف البرامج واألنشطةاالجتماعية والثقافية والرياضية .

مصلحة الشؤون
االدارية
والقانونية
مكتب املوارد •
البشرية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
مكتـب الح ــالة •
املدنيــة •
واملصادقة على•
الوثائق
•
•
•
•
•
•
•

مكتب شؤون
املجلس

االشراف على املصلحة
مسك وضبط ملفات املوظفين واألعوان وتتبع
وضعياتهم اإلدارية.
إعداد قرارات التوظيف ،الترسيم ،التوقيف ،العزل،
والقرارات الزجرية األخرى.
ضبط اإلانخراطات في الصندوق الجماعي ملنح
رواتب التقاعد والصندوق املغربي للتقاعد وتتبع كل
العمليات املتعلقة هها.
تنظيم مباريات وامتحانات التوظيف والكفاءة
املهنية.
تتبع وتصفية الوضعية اإلدارية للموظفين
الجماعيين.
إعداد وتسليم القرارات والرخص اإلدارية املتعلقة
بموظفي الجماعة.
إعداد بطاقات التنقيط.
تتبع العمليات املتعلقة بمنظمات االحتياط
االجتماعي.
إعداد الحواالت املتعلقة برواتب املوظفين واألعوان.
املراقبة اليومية لعملية حضور وانصراف املوظفين
واألعوان وتنفيذ مقررات الرئيس في حق املتهاونين.
مسك سجالت الوالدات والوفيات في نظيرين .
التقارير الشهرية والربع الشهرية.
تحرير وتسليم امللفات العائلية للحالة املدنية.
تلقي تصاريح الوالدات و الوفيات.
مسك جداول اإلحصائيات اليومية.
اإلشارة إلى بيان الوفاة ههوامش رسوم والدة املتوفى
وإعالم السيد وكيل امللك بذلك.
إرسال اإلعالنات الخاصة بنقل التصاريح إلى
الجماعات املعنية .
تضمين وتلقي نسخ األحكام.
إعالم ضابط الحالة املدنية بالوفيات املسجلة
باملكتب كلما تعلق األمر بشخص ازداد خارج
الجماعة.
إعداد ودراسة طلبات إدخال األسماء الشخصية
والعائلية باألحرف الالتينية وإحالتها إلى الجهات
املعنية.
إعداد ومسك سجالت الفهرسة العشر سنوية
للوالدات و الوفيات.
إعداد املراسالت مع جميع ضباط الحالة املدنية
باململكة.
إعداد وتسليم النسخ الكاملة واملوجزة املستخرجة
من سجالت الوالدات و الوفيات.
 تصحيح اإلمضاء ات واملصادقة على النسخاملطابقة لألصل
 إعداد مختلف الشواهد (الخطوبة ،العزوبة ،عدمالزواج)..
 اعداد جداول أعمال الدورات وتهييئ محاضرالدورات ،
 مسك وضبط سجل محاضر الدورات، اعداد وتحضير اجتماعات لجان املجلس وضبطأشغالها ،
 اعداد وارسال االستدعاءات لحضور أشغالالدورات واجتماعات املكتب واللجان املتفرعة
عن املجلس
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يونيو )2018
 23رمضان 08( 1439
 23رمصان ( 08يونيو )2018

 تحرير محاضر اجتماعات مكتب املجلس، تحرير محاضر اجتماعات اللجان ،مسك ملفات الدورات القانونية للمجلس ،وسجل
مقررات وملتمسات املجلس
مكتب األرشيف -القيام بجميع االعمال الكفيلة بحفظ االرشيف
والتوثيق كحفظ القرارات التنظيمية واالتفاقيات
والتوثيق
....وتخزين جميع املراجع القانونية وتنظيمها
وترقيمها
الفصل الثاني
يعهد إلى السادة :مدير املصالح و رؤساء املصالح الجماعية بتنفيذ
مقتضيات هذا القرار كل حسب اختصاصه.
الفصل الثالث
يسري مفعول هذا القرار من تاريخ التأشير عليه من قبل السيد
عامل اإلقليم.
وحرر بإفرني في  26أكتوبر .2016
اإلمضاء  :رئيس مجلس الجماعة ،محمد شواري.
تأشيرة السيد عامل اإلقليم ،جمال خلوق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفصل الثاني
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
وحرر بايت مايت في .2017 /11/01
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي آليت مايت،محمد الحمديوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ الصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي آليت مايت رقم  08 :بتاريخ  09فبراير 2016
يقض ي بالتفويض في املهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
رئيس املجلس الجماعي آليت مايت،
بناء على املادة  102من القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85 :الصادر
في  20رمضان  7 ( 1436يوليو ، ) 2015
قرر مايلي:

قرارات التفويض

الفصل األول

التفويض في الحالة املدنية

يفوض للسيد  :خالد املطهري صفته تقني الدرجة الثالثة املزداد
بتاريخ  1981/07/07 :في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء الذي يقع مقره
بالجماعة  ،ليقوم مقامي ههذه املهمة وباملشاركة معي .

قرار لرئيس املجلس الجماعي آليت مايت رقم  02بتاريخ  11أكتوبر 2017
يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي ،ضابط الحالة املدنية لجماعة أيت مايت ،
بناء على املادة  102من القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85 :الصادر
في  20رمضان  7 ( 1436يوليو ، ) 2015
قرر مايلي:
الفصل األول
يفوض للسيد  :فؤاد عمرتي صفته محرر الدرجة الرابعة املزداد
بتاريخ  1978/12/13في مهام ضابط الحالة املدنية الذي يقع مقره
بالجماعة  ،ليقوم مقامي ههذه املهمة وباملشاركة معي .
الفصل الثاني
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
وحرر بايت مايت في .2017 /10/11
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي آليت مايت،محمد الحمديوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي آليت مايت رقم  03 :بتاريخ  01نونبر 2017
يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي ،ضابط الحالة املدنية لجماعة أيت مايت ،
بناء على املادة  102من القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات
،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85 :الصادر في  20رمضان 1436
(  7يوليو ، ) 2015
قرر مايلي:
الفصل األول
يفوض للسيد  :عبد السالم صادقي صفته محرر الدرجة الثالثة
املزداد سنة  1965في مهام ضابط للحالة املدنية الذي يقع مقره بالجماعة ،
ليقوم مقامي ههذه املهمة وباملشاركة معي .

الفصل الثاني
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
وحرر بايت مايت في .2016/02/09
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي آليت مايت،محمد الحمديوي
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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة بجهة فاس-مكناس
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة:
قرار رئيس مجــلس جماعة سيدي امحمد بن لحسن عــدد  02:بتــاريخ 05 :
مــاي  2017املتعلـق بتنفيــذ برنامج ع ــمل ج ــماعة سيــدي امحمد بن
لحســن
رئيس املجلس الجماعي
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 (1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات والسيما املواد82-81-80-79-78؛
و بناء على املرسوم عدد  2.16.301الصادر في  23من رمضان 1437
(  29يونيو  ) 2016بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه
و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار و التشاور إلعداده؛
و بناء على االجتماع اإلخباري و التشاوري املنعقد بمقر الجماعة
بتاريخ  09شتنبر 2016؛
و بناء على قرار رئيس مجلس جماعة سيدي امحمد بن لحسن عدد
 03بتاريخ  09شتنبر  2016املتعلق بإعداد برنامج عمل جماعة سيدي
امحمد بن لحسن؛
و بناء على مقرر املجلس املتعلق باملصادقة على برنامج عمل
الجماعة بتاريخ  05ماي ،2017
قــرر مـايلي:
الفصـل األول
يتم تنفيذ برنامج عمل الجماعة للفترة املمتدة .2022-2017

و بناء على الظهير الشريف رقم  89-69-1بتاريخ  23ذو القعدة 1391
(  31يناير )1970املتعلق باملحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير
والجوالن؛
و بناء على الظهير الشريف رقم  1.16.106الصادر في  13شوال 1437
(  18يوليوز  ) 2016بتنفيذ القانون رقم  116.14القاض ي بتغيير وتتميم
القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على الطرقات الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.10.07بتاريخ  26صفر  11( 1431فبراير )2010؛
و بناء على املرسوم رقم  2.69.198بتاريخ  29محرم 1390
( 16أبريل  )1970بشأن شرطة السير والجوالن.
وبناء على املرسوم رقم  2.78.157بتاريخ  11رجب 1400
( 26ماي  )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية
إلى استتباب األمن وضمان سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية؛
و بناء على القرار الوزاري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ
 18ماي  1961واملتعلق بإشارات الطرق؛
و بناء على محضر اللجنة التقنية املختلطة في ميدان السير والجوالن
املنعقدة بتاريخ 03 :مارس  ،2016بعـد الدراسة التقنية والتصميم الذي أعده
مكتب الدراسات  FES ETUDES S.A.R.Lالكائن مقره بفاس عمارة رقم 12
الشقة  5الطابق الثاني شارع عبد الكريم بن جلون املدينة الجديدة؛
وبناء على مقرر املجلس الجماعي لتيسة املتخذ في دورته العادية لشهر
أكتوبر  2016بتاريخ،2016/10/06 :
ق ــرر ما يل ــي:
تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية واملحافظة على سالمة
املرور بها
مع وضع عالمات التشوير الطرقي بتراب جماعة تيسة كالتالي:

الفصل الثاني
يعلق القرار املتعلق بتنفيذ برنامج عمل الجماعة بمقر الجماعة
و ينشر بأي وسيلة إعالمية تسهل التواصل مع ساكنة الجماعة.
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املصالح املختصة بالجماعة.
وحرر بسيدي امحمد بن لحسن ،في 05ماي .2017
اإلمضاء  :رئيس جماعة سيدي امحمد بن لحسن،
محمد السالس ي.
تأشيرة السيد عامل إقليم تاونات ،عن العامل الكاتب العام سليمان الحجام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرطة االدارية:
السير والجوالن

ق ــرار جماعي مستمر لرئيس املجلس الجماعي لتيسة رق ــم  04مكرر بتاريخ
06أكتوبر 2016يقض ي بتتميم وتحيين القرار رقم  04املؤرخ بـ 15 :غشت
 2012املتعلق بتنظيم السير والجوالن بمدينة تيسة
رئيس املجلس الجماعي لتيسة،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 07يوليوز ،)2015بتنفيذ القانون التنظيمي  113.14املتعلق بالجماعات
وخاصة املواد  100 ،95و 110منه؛

الفصل األول :انتباه مرور التالميذ
-

أمام مدرسة ابن رشد.
أمام ثانوية املنصور الذهبي.
أمام إعدادية  11يناير.
أمام إعدادية املسيرة.
أمام مدرسة ادرس األول.
أمام املدرسة الخصوصية بشارع الصخور السوداء.
الفصل الثاني :احترام األسبقية

-

ملتقى الطرق بحي الفرح.
ملتقى الطرق بحي املسيرة.
ملتقى الطرق امام مقر البلدية.
ملتقى الطرق أمام محطة البنزين بحي الداخلة.
ملتقى الطرق أمام السوق األسبوعي.
الفصل الثالث  :حواجز للتقليل من السرعة

-

الشارع الرئيس ي أمام املحطة الطرقية.
أمام املحكمة.
أمام مسجد املحلة.
أمام مقر بنك القرض الفالحي.
أمام املدرسة الخصوصية بشارع الصخور السوداء.
أمام امللعب املتعدد الرياضات.
أمام مدرسة ابن رشد.
أمام ثانوية املنصور الذهبي.
أمام إعدادية  11يناير.
أمام إعدادية املسيرة.
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-

أمام مدرسة إدريس األول.
أمام مقر القباضة.
الفصل الرابع  :عالمة قف

-

جميع املداخل من األزقة إلى الشوارع.
الفصل الخامس  :عالمة املنع واإلجبار

-

ملتقى الطرق بحي املسيرة;.
مدخل شارع الصخور السوداء.
الفصل السادس  :دائرية الطريق

-

ملتقى الطرق بحي الفرح.
ملتقى الطرق بحي املسيرة.
ملتقى الطرق أمام مقر البلدية.
ملتقى الطرق أمام محطة البنزين بحي الداخلة.
ملتقى الطرق أمام السوق األسبوعي.
الفصل السابع  :سهم إجبار

-

ملتقى الطرق بحي الفرح.
ملتقى الطرق بحي املسيرة.
ملتقى الطرق أمام مقر البلدية.
ملتقى الطرق أمام محطة البنزين بحي الداخلة.
ملتقى الطرق أمام السوق األسبوعي.
الفصل الثامن  :منع املرور لليسار

-

ملتقى الطرق بحي الفرح.
ملتقى الطرق بحي املسيرة.
ملتقى الطرق أمام مقر البلدية.
ملتقى الطرق أمام محطة البنزين بحي الداخلة.
ملتقى الطرق أمام السوق األسبوعي.
الفصل التاسع :ممنوع الوقوف

-

ملتقى الطرق بحي الفرح.
ملتقى الطرق بحي املسيرة.
ملتقى الطرق أمام مقر البلدية.
ملتقى الطرق أمام محطة البنزين بحي الداخلة.
ملتقى الطرق أمام السوق األسبوعي.
جانب من شارع املسيرة.
أطراف من الشارع الرئيس ي.
أطراف من شارع النصر.
الفصل العاشر:مواقف السيارات

-
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أمام املحكمة.
أمام مسجد املحلة.
خلف مسجد املحلة بحي الرحمة.
قرب ملتقى الطرق بحي املسيرة.
واجهة حي الداخلة.
قرب محطة البنزين بحي الداخلة.
بالحي اإلداري على شارع النصر.
الفصل الحادي عشر :تحديد السرعة إلى  40كلم في الساعة
في كل مداخل املدينة.
الفصل الثاني عشر

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطة املحلية واملصالح الجماعية
واملصالح املختصة بتنظيم ومراقبة السير على الطرق كل في مجال تدخله.
وحرر بتيسة في  03نونبر 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتيسة ،عبد العالي التوزاني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ـرار جماعــي لرئيس املجلس الجماعي تمزكانة رقــم  48بتـاريخ
 2017/04/11املتعلق بتنظيم السير والجوالن بجماعة تمزكانة.
رئيس املجلس الجماعي،
بناء على القانون التنظيمي رقم 1. 15. 85الصادر في  20رمضان 1436
(  07يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14املتعلق بالجماعات ؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  03جمادى األولى 24 ( 1337
دجنبر  ) 1918والقاض ي بتأسيس عقوبة عامة ملخالفي قرارات الباشاوات
والقواد ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.69.89الصادر في  23ذي القعدة
31( 1389يناير  )1970املتعلق باملحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير
والجوالن؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.63.260بتاريخ  24جمادى
اآلخرة  12( 1383نونبر  )1963املتعلق بالنقل بواسطة العربات عبر
الطرقات؛
وبناء على املرسوم رقم  2.69.198بتاريخ  29محرم 1390
(  16ابريل  )1970في شأن شرطة السير والجوالن؛
وبناء على القرار الوزاري املشترك رقم 61.291
 18ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق؛

الصادر بتاريخ

وبناء على محضر اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ  2017/01/19؛
وبناء على محضر مداولة املجلس املجتمع خالل دورته العادية لشهر
فبراير ،2017
قـ ـ ـ ـ ــرر ما يلى :
الفصل األول
 -1وضع عالمة قف:
 على اليمين في نهاية الشارع الرابط بين امللعب الرياض ي بالكعدةوالطريق اإلقليمية رقم .5310 :
 على اليمين بمحاداة تقاطع الطريق اإلقليمية رقم 5310:والطريقاإلقليمية . 5312
 عند الخروج من موقف السيارات املحاذي للمحالت التجاريةالجماعية (أمام املقهى) بمركز الفريشة .
 - 2وضع عالمة سيارة األجرة بموقف السيارات بكل من املوقف
املحاذي ملسجد الفريشة املوقف املحاذي ملدرسة الفريشة ،املوقف املحاذي
للمحالت التجارية الجماعية ،املوقف املحاذي للمقر الجديد للجماعة
.واملوقفين املتواجدين بجوار مطحنة الحبوب.
 - 3وضع عالمة انتباه املدرسة بجوار مركزية الفريشة من جهة اليمنى
للطريق اإلقليمية رقم  5310:في اتجاه املدار ومن الجهة اليمنى للطريق
اإلقليمية رقم  5310:في اتجاه املدار .
 - 4وضع عالمة ممنوع املرور على اليسار عند نهاية الطريق األربعة
املؤدية ملدار بمركز الفريشة .
 - 5وضع عالمة تحديد السرعة  60كلم بمدخل املحاور الطرقية
األربعة املؤدية ملدار مركز الفريشة .
 - 6وضع عالمة ممر ممنوع بمركز نهاية املقطع للطريق اإلقليمية
رقم  5310:في اتجاه املدار بمركز الفريشة .
 - 7يمنع الوقوف :
 بالجهة اليسرى للمقطع الطرقي املمتد من مدخل املركز إلى حدودموقف السيارات املتواجد بجوار مطحنة الحبوب ومن الجهة اليمنى باملقطع
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تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة:

الطرقي املمتد من النقطة املقابلة ملوقف السيارات املتواجد بجوار املسجد
(مقاطع على طول الطريق اإلقليمية رقم . )5310:

تنظيم إدارة الجماعة و تحديد إختصاصاتها

 بالجهة اليمنى للمقطع الطرقي املمتد من املدار إلى حدود الجهةاملقابلة للمقر الجديد للجماعة في اتجاه جماعة سيدي املخفي باستثناء مداخل
املحالت التجارية .

قرار لرئيس مجلس جماعة بطيط رقم  2017/01بتاريخ  20يوليو 2017
يتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها.

الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطة املحلية و رئيس قسم التعمير
والبيئة واألشغال واملمتلكات بالجماعة و الدرك امللكي كل في دائرة
اختصاصه.
وحــرر بتمزكان ــة بتاريخ  11أبريل.2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي تمزكانة ،محمد الحجيرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس جماعة بطيط ،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015وال سيما املادة  92منه،
وبناء على مداولة مجلس جماعة بطيط خالل الدورة العادية لشهر
فبراير 2017واملنعقدة بتاريخ  13فبراير ، 2017
قرر ما يلي:

تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل:

الفصل األول

قرار تنظيمي رقم  97بتاريخ  11يوليوز  2017يقض ي بإحداث موقف خاص
بسيارات األجرة من الصنف األول بالفضاء الخارجي للواجهة األمامية
للمحطة الطرقية.

تنظيم إدارة الجماعات الترابية وتحديد اختصاصاتها
الهيكل التنظيمي لجماعة بطيط
رئيس املجلس الجماعي،

رئيس جماعة تيسة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
املوافق  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي  ،113.14و خاصة املواد
 95 ،94 ،83 ،82و100منه؛
وبناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.72.177بتاريخ
 16محرم  20( 1393فبراير  )1973يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر
في  3جمادى األولى  19( 1372يناير  )1953بشأن املحافظة على الطرق
العمومية ومراقبة السير والجوالن؛
وبناء على املرسوم رقم  157.78.2بتاريخ  26ماي  1980املحدد
للشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى ضمان استتباب األمن وسالمة
املرور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية.

يسير رئيس الجماعة املصالح اإلدارية للجماعة ويعتبر الرئيس
التسلسلي للموظفين العاملين هها ويسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في
جميع املناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
هها العمل (املادة .)96ويساعده في القيام ههذه املهمة مجموعة من األجهزة
اإلدارية التالية :
مدير املصالح:
طبقا للمادة  128من القانون التنظيمي  113-14يساعد املدير رئيس
الجماعة في ممارسة صالحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته،
اإلشراف على إدارة الجماعة ،وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها والسهر على
حسن سيره ،ويقدم تقارير لرئيس املجلس كلما طلب منه ذلك.
مكتب الضبط:

واملرسوم رقم  273.72.2بتاريخ  6مارس  1973حول تشوير الطرق.

مسك سجالت الواردات والصادرات

ونظرا لعدم وجود محطة قارة مخصصة لوقوف سيارات األجرة
من الصنف األول بتيسة.
وتبعا ملقرر املجلس الجماعي لتيسة املتخذ خالل الدورة االستثنائية
املنعقدة بتاريخ 11 :يوليوز  2017القاض ي بإحداث موقف خاص بسيارات
األجرة من الصنف األول بتيسة.
ق ــرر م ــا ي ـلـي:
الفصل األول :إحداث موقف لسيارات األجرة من الصنف األول
املنطلقة من وإلى فاس وتاونات بالفضاء الخارجي للواجهة األمامية للمحطة
الطرقية الكائنة بتجزئة أم الخيول بتيسة ،مع وضع عالمة للتشوير.
الفصل الثاني :يمنع منعا كليا على أصحاب سيارات األجرة من
الصنف األول استغالل املوقف الحالي املؤقت بالشارع الرئيس ي.
الفصل الثالث :يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطة املحلية والدرك
امللكي والجماعة كل في دائرة اختصاصه.
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لتيسة
عبد العالي التوزاني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

 -1مصلحة التعمير البيئة و األشغال واملمتلكات
 املمتلكات واآللياتمسك سجل املمتلكات الجماعية
تتبع حالة املمتلكات حسب ما يطرأ من تغيير جراء املعامالت العقارية
تدبير املحروقات والزيوت
مسك سجل قطع الغيار
التخطيط وتدبير املجال وشؤون البيئة
إعداد املخططات
نظافة الشوارع واألماكن العمومية وتطهير املجال البيئي
القيام بحمالت النظافة
األشغال والصيانة
تنفيذ صفقات األشغال والدراسات وسندات الطلب
اإلشراف على تتبع األشغال
إعداد محاضر التسلم املؤقت والنهائي لألشغال
إعداد الكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية لألشغال
تدبير ملفات الشكايات والتظلمات املرتبطة ببرامج األشغال
 الدراسات والصفقاتإنجاز الدراسات
إعداد ملفات العروض
إعداد سندات الطلب
مراقبة األشغال
الحرص على تطبيق قوانين التعمير
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تدبير ملفات وثائق التعمير كتصميم التهيئة
تسليم رخص السكن
مراقبة البنايات للتصاميم
تسليم شواهد إدارية
ن
تنفيذ مساطر املخالفات لقانو التعمير
صيانة اإلنارة العمومية
البحث العلني الخاص بحفر وجلب املاء من األثقاب
 – 2مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية

-

 املوارد املالية:إعداد مشروع امليزانية الجزء املتعلق باملداخيل
استخالص املداخيل املقررة لفائدة امليزانية
إعداد ومسك القوائم والوثائق املحاسباتية املرتبطة باملداخيل
استخالص الضرائب والرسوم
استخالص الغرامات طبقا للتشريعات الجاري هها العمل
إعداد القرارات الجبائية
تدبير وتحصيل الباقي استخالصه
تحصيل املوارد املرتبطة بالضرائب املحولة
القيام بعملية إحصاء الضرائب والرسوم
إعداد الشواهد اإلدارية الخاصة بالضرائب والرسوم
إعداد األوامر بالتحصل
تنفيذ البيوعات لفائدة الجماعة
إعداد القرارات اإلدارية الخاصة باحترام التوصيات اإلدارية ووقف
النشاط
مراجعة الضرائب والرسوم املحلية
املنازعات
 امليزانية واملحاسبة:إعداد امليزانية والحساب اإلداري ( الجزء املتعلق باملصاريف)
مسك سجالت املحاسبة
الترخيصات االستثنائية في البرامج واملشاريع
االلتزامات بنفقات التوريدات واألشغال والخدمات
تعديل امليزانية
 الشؤون االقتصادية:إعداد القرارات اإلدارية املتعلقة بفتح املحالت واألنشطة التجارية
والصناعية والحرفية
إعداد القرارات اإلدارية املتعلقة باإلنذارات املرتكبة في مخالفة النصوص
التنظيمية الجاري هها العمل
إعداد القرارات اإلدارية الخاصة باحترام التوصيات اإلدارية ووقف
النشاط
تدبير ملفات املتابعة القضائية
 الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضيةإعداد وتتبع اتفاقيات الشراكة مع املجتمع املدني
إعداد ملفات وتقارير األنشطة املختلفة كاملهرجانات واألسابيع الثقافية
إعداد وتتبع التظاهرات الرياضية والثقافية
-3مصلحة الشؤون اإلدارية

-

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 املوارد البشريةإعداد مشروع ميزانية التسيير ملصلحة املوارد البشرية
إعداد القرارات املتعلقة بالحياة اإلدارية للموظف
تدبير ومعالجة أجور املوظفين الرسميين والعرضيين وتعويضات أعضاء
املكتب املسير
اإلقتطاعات واملساهمات في الصناديق اإلجتماعية وتحيينها عبر املراسالت
اإللكترونية
مصاريف التنقل داخل وخارج اململكة
التعويض عن األعمال اإلضافية والشاقة
إعداد وتسليم جميع الشواهد والرخص اإلدارية املتعلقة باملوظفين
الترقيات واإلقتطاعات الخاصة باملوظفين
مسك وتدبير ملفات املوظفين

-

إعداد اإلجراءات املتعلقة بامتحانات الكفاءة املهنية
إعداد وتتبع مختلف املراسالت اإلدارية الواردة على املصلحة
 الحالة املدنية واملصادقة على الوثائقالحالة املدنية
األحكام التنقيحية
سجل الوالدات ( األصلي والنظير)
سجل الوفيات ( األصلي والنظير )
تلقي تصاريح الوالدات والوفيات
تسجيل األحكام التصريحية
تسليم الدفتر العائلي
تسليم النسخ الكاملة واملوجزة لرسوم الحالة املدنية
نقل البيانات الهامشية
تسليم الشواهد (الحياة الفردية -الحياة الجماعية -العزوبة -الخطوبة-
عدم الطالق -عدم الزواج-عدم التسجيل-التحمل العائلي -تعبئة امللفات
املدرسية -مطابقة اإلسم-الهوية املوحدة)...
تعبئة امللفات املدرسية
إعداد التقرير الشهري والثالث شهري
تسجيل الإلعالمات املتعلقة ببيانات الزواج والطالق والوفاة
تعبئة البطاقات الشخصية للحالة املدنية
تصحيح اإلمضاء
تصحيح اإلمضاء ات
اإلشهاد على مطابقة النسخ ألصولها
 شؤون املجلسالتحضير لدورات املجلس و اجتماعات اللجان الدائمة
اإلستدعاءات الخاصة بأعضاء املجلس واللجان الدائمة
مسك سجالت محاضر دورات املجلس واللجان الدائمة
تحرير محاضر دورات املجلس واللجان الدائمة
 األرشيف والتوثيقتنظيم األرشيف داخل الجماعة
الفصل الثاني
يعهد إلى مدير املصالح داخل الجماعة بتنفيذ هذا القرار.
وحرر ببطيط في  20يوليوز .2017
اإلمضاء  :رئيس جماعة بطيط
أشر عليه السيد عامل إقليم الحاجب عبد اللطيف باشيخ
بتاريخ  31غشت .2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس جماعة سيدي امحمد بن لحسن عدد  04بتاريخ 18
أكتوبر  2016القاض ي بتحديد تنظيم إدارة جماعة سيدي امحمد بن لحسن.
رئيس املجلس الجماعي
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 1436
(  7يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد  43بتاريخ  28يوليو 2016
حول تنظيم إدارات الجماعات؛
وبناء على مقرر املجلس املتخذ بتاريخ  18أكتوبر  2016و القاض ي
باملوافقة على اعتماد تنظيم إدارة الجماعة كما هو مبين أسفله،
قرر مايلي:
الفصل األول
تحدد إدارة جماعة سيدي امحمد بن لحسن على الشكل التالي :
رئاسة الجماعة.
 مكتب التواصل والعالقات العامة. -الكتابة الخاصة.
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مديرية املصالح

مديرية املصالح.
-

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

مكتب الضبط.

قسم التعمير و البيئة و األشغال و املمتلكات:
 مصلحة التخطيط والتدبير املجالي وشؤون البيئة. مصلحة املمتلكات واآلليات. مصلحة األشغال و الصيانة. مصلحة الدراسات التقنية.قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضة:
 مصلحة حفظ الصحة. مصلحة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية. مصلحة الشؤون االقتصادية.قسم الشؤون اإلدارية و املالية و القانونية:
 مصلحة املوارد البشرية. مصلحة املوارد املالية. مصلحة الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق. مصلحة امليزانية و املحاسبة و الصفقات. مصلحة الشؤون القانونية و شؤون املجلس.الفصل الثاني
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليه من
طرف عامل إقليم تاونات.
وحرر بسيدي امحمد بن لحسن في 2016/10/18
اإلمضاء  :رئيس جماعة سيدي امحمد بن لحسن ،محمد السالس ي.
تأشيرة السيد عامل إقليم تاونات،
عن العامل الكاتب العام سليمان الحجام
بتاريخ  16دجنبر 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار جماعي لرئيس جماعة تيسة رقم  02بتاريخ  07نونبر  2016يقض ي
بتحديد وتنظيم إدارة جماعة تيسة

 مكتب حفظ الصحة. مكتب الضبط. مكتب خلية التدقيق.مصلحة التعمير والبيئة واألشغال و املمتلكات
 مكتب التخطيط والتدبير املجالي وشؤون البيئة. مكتب املمتلكات واآلليات. مكتب األشغال والصيانة. مكتب الدراسات والصفقات.مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية.
 مكتب املوارد املالية. مكتب امليزانية واملحاسبة. مكتب الشؤون االقتصادية.مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية.
 مكتب املوارد البشرية. مكتب الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق. مكتب شؤون املجلس. مكتب األرشيف والتوثيق. مكتب الشرطة اإلدارية واملنازعات.الفصل الثاني
يدخل هدا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف السيد
عامل إقليم تاونات .
بتاريخ  07نونمبر 2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة تيسة عبد العالي التوزاني.
تأشيرة السيد عامل إقليم تاونات ،عن العامل الكاتب العام سليمان الحجام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس مجلس جماعة تمزكانة رقم  64بتاريخ  2017/06/01يقض ي
بتحديد اختصاصات أقسام ومصالح ومكاتب إدارة جماعة تمزكانة.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008بتاريخ  04شعبان 1377
(  24فبراير  ) 1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية حسب ما
وقع تغييره وتتميمه؛

رئيس مجلس جماعة تمزكانة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 1. 15. 85الصادر في  20رمضان 1436
(  07يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14املتعلق بالجماعات ؛
وبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد 43بتاريخ  28يوليو 2016
حول تنظيم إدارات الجماعات؛
وبناء على مقرر املجلس الجماعي لجماعة تمزكانة املتخذ بتاريخ
 04ماي  2017والقاض ي باملوافقة على تحديد اختصاصات أقسام ومصالح
ومكاتب إدارة الجماعة،

وبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد 43بتاريخ  28يوليو 2016
حول تنظيم إدارة الجماعات؛

قرر مايلي:

رئيس جماعة تيسة،

وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 1 . 15 . 85 :الصادر في  20رمضان 1436
(  07يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14املتعلق بالجماعات ؛

وبناء على مقرر املجلس الجماعي املتخذ في إطار الدورة العادية لشهر
أكتوبر املنعقدة بتاريخ  -2016/10/06الجلسة الثانية -والقاض ي باملوافقة على
اعتماد تنظيم إدارة الجماعة كما هو مبين أسفله،
قرر ما يلي:
الفصل األول
تحدد إدارة جماعة تيسة على الشكل التالي :
رئاسة الجماعة
 -الكتابة الخاصة للسيد الرئيس.

فصل فريد
تحدد اختصاصات أقسام ومصالح ومكاتب إدارة جماعة تمزكانة
على الشكل التالي:
اختصاصات أقسام ومصالح ومكاتب إدارة جماعة تمزكانة
رئاسة الجماعة
طبقا للمادة  96من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات:
" يسير رئيس املجلس املصالح اإلدارية للجماعة ،ويعتبر الرئيس التسلسلي
للعاملين هها ،ويسهر على تدبير شؤونهم ،ويتولى التعيين في جميع املناصب بإدارة
الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري هها العمل" .
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األقسام واملصالح واملكاتب
مكتب التواصل والعالقات العامة

ضبط تواصل رئاسة املجلس مع مختلف مكونات النسيج
املجتمعي بالجماعة وممثلي الساكنة.
* تنظيم وضبط العالقات العامة لرئاسة املجلس مع ممثلي
مختلف املصالح الخارجية والسلطات املحلية واإلقليمية.

الكتابة الخاصة

مديرية املصالح
االختصاصات

املصلحة

طبقا ملقتضيات املادة  128من القانون التنظيمي رقم
مدير املصالح
 113.14املتعلق بالجماعات.
" يساعد املدير أو املدير العام حسب الحالة رئيس املجلس
في ممارسة صالحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس
ومراقبته اإلشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل
اإلداري بمصالحها والسهر على حسن سيره ويقدم تقارير
لرئيس املجلس كلما طلب منه ذلك".
 مساعدة الرئيس في مهامه. اإلشراف على إدارة الجماعة. التنسيق بين املصالح. السهر على حسن سير العمل اإلداري. مسك وحفظ وضبط سجالت الواردات والصادرات.مكتب الضبط
 مسك وحفظ وضبط سجل القرارات.مكتب التدقيق  -االفتحاص املالي للجماعة ،ومراقبة نشاط وعمل
مختلف أقسام ومصالح ومكاتب الجماعة.
الداخلي
مكتب االستقبال  -إرشاد وتوجيه املرتفقين داخل اإلدارة.
واإلرشاد

 -Iقسم التعمير والبيئة واألشغال والممتلكات
االختصاصات
المصالح
مصلحة التخطيط
وتدبير املجال
وشؤون البيئة

-

مصلحة املمتلكات -
الجماعية واآلليات

-

مصلحة األشغال -
والصيانة
-

تفعيل مقتضيات تصميم التهيئة.
تحرير وتسليم قرارات الترخيص( البناء – الربط بالكهرباء
– الربط بشبكة املاء الصالح للشرب – الربط بشبكة
الصرف الصحي ).
مراقبة مطابقة البنايات للتصاميم.
حضور أشغال الشباك الوحيد خالل دراسته لرخص
البناء ،التجزئة ،إقامة مشروع ...الخ داخل تراب الجماعة.
مسك وحفظ السجالت املتعلقة بأشغال الشباك الوحيد
واملتعلقة بدراسة الرخص.
تسليم اإلذن بالسكن.
مراقبة عملية الخواص في ميدان التجزئة السكنية.
ضبط مخالفات البناء.
ضبط وتتبع رخص البناء والتجزيئات العقارية.
تسليم الشواهد اإلدارية املتعلقة بالتقسيم العقاري.
مراقبة البعد البيئي بالجماعة ( نظافة الشوارع وتطهير
املجال البيئي).
مسك وضبط وتحيين سجل املمتلكات الجماعية الخاصة
والعامة.
تتبع وضعية املمتلكات حسب ما يطرأ من تغيير من جراء
مختلف املعامالت العقارية.
تسليم الشواهد اإلدارية املرتبطة باملمتلكات الجماعية.
مسك وضبط وتتبع سجل املنقوالت الجماعية وكذا سجل
حظيرة السيارات واآلليات والشاحنات.
ضبط محتويات مستودع الجماعة.
تشغيل حظيرة السيارات واآلليات.
اإلنارة العمومية.
أشغال الصيانة.
أشغال التزيين.
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 أشغال النظافة. حراسة الجماعة. مسك سجالت وأرشيف جميع األعمال التي تدخل فياختصاص املصلحة.
مصلحة الدراسات  -انجاز الدراسات املختلفة ( الدراسات التقنية ،دراسات
الجدوى.)...
التقنية
 مراقبة وتتبع تنفيذ األشغال ،مع تحرير املحاضر القانونية( أوامر البدء ،أوامر التوقف ،تطبيق الغرامات املتعلقة
بالتأخير ،محاضر تركيز األشغال ،محاضر التسليم املؤقت
والنهائي ...الخ).
 تقييم املشاريع املنجزة. مسك سجالت وأرشيف جميع األعمال التي تدخل فياختصاص املصلحة.
 وضع التصاميم.قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية
االختصاصات
المصالح
 مراقبة صحة العاملين باملؤسسات.مصلحة حفظ
 مراقبة جودة املواد املعدة لالستهالك.الصحة
 مراقبة محالت ومؤسسات الصنع والتحويل والعرضواالستهالك.
 مراقبة املطاعم الجماعية والوقاية من التسمماتالغذائية
 مراقبة املؤسسات املفتوحة في وجه العموم. مراقبة املؤسسات الصناعية العصرية والتقليديةواملصنفة.
 مراقبة املؤسسات التعليمية والتكوينية ومراقبة املراكزذات الصبغة االجتماعية.
 مراقبة التزويد باملاء الصالح للشرب. مراقبة التجهيزات املائية. مراقبة وسائل النقل العمومي والغذائي. املراقبة الدورية داخل السوق األسبوعي واملجزرةالجماعية.
مصلحة الشؤون  -استقبال جمعيات املجتمع املدني.
 توفير الدعم املعنوي للجمعيات( جوائز ،صوتيات،االجتماعية
الفتات ،التنقل.)...
والثقافية
 اإلشراف على تلقي طلبات وملفات منح الجمعيات.والرياضية
 اإلعداد الجتماعات لجنة الشؤون االجتماعية ،الثقافيةوالرياضية باملجلس الجماعي.
 اإلشراف املباشر آو غير املباشر على تنظيم التظاهراتالثقافية ،الرياضية واالجتماعية.
 اإلشراف على تتبع مسار املرافق الثقافية والرياضيةالتابعة للجماعة( مالعب،دور الثقافة ،فضاء الطفل).
 القيام بزيارات معاينة ميدانية للمرافق االجتماعية،الثقافية والرياضية وانجاز تقارير في شانها.
 اإلشراف على توزيع اإلعانات على املحتاجين وذوياالحتياجات الخاصة بمعية الجمعيات العاملة في هذا
املجال.
 انجاز مشاريع االتفاقيات والشراكات مع الجمعياتاملحلية ،الوطنية والدولية ومع املصالح الخارجية.
 تنظيم الندوات الفكرية أو الرياضية. دعم الجمعيات املنظمة لألنشطة الثقافية ،الرياضيةواالجتماعية.
 تتبع أنشطة الجمعيات وانجاز تقارير خاصة هها. الحضور الفعال في كافة األنشطة واالجتماعات املنظمةمن طرف الجمعيات واملصالح الخارجية.
 انجاز تقارير ودراسة البحوث في امليدان االجتماعي الثقافيوالرياض ي ورفعها الى رئاسة املجلس.
 -تقديم خدمات للموطنين بتنسيق تام مع جمعيات
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املجتمع املدني.
تنسيق العمل مع الجمعيات واملنظمات غير الحكومية
لتنمية الحركة الثقافية والرياضية بالجماعة.
ترسيخ مبدأ الشراكة مع الفاعلين الجمعويين باملجتمع
املدني
تنظيم حفالت وتظاهرات ثقافية ،اجتماعية ورياضية
بالجماعة.
تسطير برنامج سنوي للنهوض باألوضاع االجتماعية
والثقافية والرياضية بالجماعة.
تيهئ وتسليم الرخص التجارية.
إجراء األبحاث حول املنافع واملضار.
تتبع النشاط االقتصادي للجماعة.
إرشاد املستثمرين على جميع املستويات وذلك بتزويدهم
بمعلومات عن الحركة االقتصادية والتنمية بالجماعة.
مباشرة كل عمل يدخل بطبيعته في اختصاص املصلحة
املساهمة في إعداد اتفاقيات الشراكة بين الجماعة
والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين.
املساهمة في إعداد الدراسات املتعلقة بالقطاع
االقتصادي.
تقديم الدعم اللوجيستيكي لألنشطة االقتصادية املنظمة
داخل الجماعة.

مصلحة الحالة
املدنية
واملصادقة على
الوثائق
مكتب الحالة
املدنية

 -IIIقسم الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية
االختصاصات
املصالح
مصلحة املوارد
البشرية
والتكوين

مصلحة املوارد
املالية
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 مسك وحفظ ملفات املوظفين املنتسبين للجماعة. إعداد القرارات اإلدارية املتعلقة بوضعية املوظفين. إعداد قرارات التعيين في أقسام ومصالح ومكاتبالجماعة.
 وضع جداول الترقي (باالقدمية أو الكفاءة املهنية). السهر على تنظيم امتحانات الكفاءة املهنية. السهر على تنظيم مباريات التوظيف بالجماعة. تتبع وتسوية الوضعية اإلدارية للموظفين. تسليم الشواهد اإلدارية( شهادة العمل ،رخص اإلجازةالسنوية ،الرخص االستثنائية ،بيانات االلتزام ...الخ.
 مسك وتتبع وحفظ لوائح الحضور. إعداد برنامج لتكوين املوظفين. ضبط االنخراطات في الصندوق املغربي للتقاعدوالصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي.
 تتبع وتسوية الوضعية املالية للموظفين واألعوانالعرضيين.
 تنسيق العمل مع مصالح قباضة غفساي والخزينة العامةبشان تسوية الوضعية املادية للموظفين واألعوان
العرضيين.
 إعداد مشروع الجزء املتعلق باملداخيل في امليزانية. جباية كافة الرسوم املستحقة لفائدة الجماعة. الرسم على النقل العمومي للمسافرين (الطاكسيات). الرسم على املشروبات غير الكحولية. الرسم على عملية البناء. الرسوم األخرى املختلفة واملمكن استخالصها وفق القوانينالجاري هها العمل.
 استخالص مختلف املداخل املقررة لفائدة ميزانيةالجماعة.
 استخالص واجبات االكرية . استخالص واجبات االحتالل امللك الجماعي العام. استخالص حقوق املحجز. تزويد الحالة املالية بالطوابع. تطبيق وتنفيذ مقتضيات القرار الجبائي للجماعة. إعداد األوامر بالتحصيل. -إعداد وتنفيذ إجراءات الكراء املتعلقة بالسوق األسبوعي،

مكتب املصادقة
على الوثائق
وتصحيح
اإلمضاء

-

مصلحة امليزانية
واملحاسبة
والصفقات

-

* مكتب
الصفقات
واملشتريات

-

مصلحة الشؤون

املجزرة الجماعية واألمالك الجماعية الخاصة والعامة.
مسك وضبط وتتبع االذونات والتذاكر والقسيمات برسم
كل سنة.
تنفيذ وتحصيل مختلف البيوعات لفائدة الجماعة.
مسك وضبط مختلف امللفات املتعلقة بالجبايات
واملداخيل
ضبط دخول وخروج اآلليات والسيارات والحيوانات
باملحجز الجماعي
مسك سجل املحجوزات.
مسك وحفظ سجالت الحالة املدنية( الوالدات ،الوفيات
واألحكام التصريحية)
األحكام التنقيحية
تسجيل االعالمات الواردة
تسجيل االعالمات الصادرة
تضمين الوفيات برسوم الوالدة
تسليم نسخ الحالة املدنية( نسخ كاملة أو موجزة
والبطاقة الشخصية)
ملء استمارات الزواج والطالق
تضمين بيانات الزواج والطالق برسم الوالدة
تنقيح بيانات رسوم الحالة املدنية
تسليم شواهد الحياة الفردية والجماعية
تلقي تصاريح الوالدات والوفيات
تسجيل األحكام التصريحية
اعداد التقارير والوثائق الدورية
تسليم الدفتر العائلي
احصاء الوالدات والوفيات.
تحرير وتسليم مختف الشواهد اإلدارية ( الزواج ،الطالق،
صحة النسب ،شهادة العزوبة ...الخ )
تصحيح اإلمضاء ات واملصادقة على مطابقة النسخ
ألصولها
مسك وحفظ نسخ الشواهد اإلدارية ومختلف االشهادات
املصحح إمضاؤها املسلمة من املصلحة
إرسال نسخ مختلف العقود الى املصالح املعنية
إعداد مشروع الجزء املتعلق باملصاريف في امليزانية.
وضع الحواالت وتتبع تصفيتها.
تنفيذ الترخيصات الخصوصية.
تنفيذ مقررات املجلس بشان التغيرات الطارئة على
امليزانية ( رخص التحويل وإعادة البرمجة).
مسك السجالت والوثائق املحاسبتية.
إعداد حواالت أجور املوظفين النظاميين واألعوان
العرضيين التابعين للجماعة وباقي التعويضات األخرى
((األعمال الشاقة وامللوثة – -TPSالساعات اإلضافية،
التعويض عن التنقل ...الخ ).
مسك وحفظ الوثائق املحاسباتية املتعلقة بأجور.
املوظفين واألعوان العرضيين.
تامين أعضاء املجلس الجماعي .
تامين اليد العاملة املوسمية.
تامين السيارات واآلليات الجماعية.
إعداد وتتبع ملفات طلبات العروض.
إعداد سندات الطلب مع مسك ملف خاص بذلك تدون
فيه أوراق االستشارات وأرشفتها.
تتبع وضبط مختلف املشتريات التي تقوم هها الجماعة.
مسك سجل مختلف مشتريات الجماعة.
توقيع الفواتير املتعلقة بمختلف املشتريات عند تسليمها.
تتبع وضبط توزيع املشتريات على مختلف مصالح
الجماعة.

 القيام بأعمال التوثيق القانوني التي من شانها ضمانتحقيق دعامة أساسية ومرجعية قانونية تستند وتعتمد
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عليها.
تتبع القضايا املرفوعة أمام املحاكم التي تكون الجماعة
فيها طرفا مدعيا أو مدعى عليه وذلك بالتنسيق مع
املحامي املتعاقد مع الجماعة.
إعداد دليل املساطر اإلدارية املحددة لشروط الحصول
على الوثائق الجماعية.
مسك وحفظ الجريدة الرسمية مع موافاة مختلف
األقسام واملصالح واملكاتب بنسخ مما يهمها من القوانين
والقرارات املنشورة هها.
تلقي الشكايات والعمل على عرضها حسب الحالة – على
األقسام أو املصالح واملكاتب أو على لجن املجلس أو
املصالح الخارجية التي يعنينها األمر ويمكنها املساعدة في
إيجاد الحلول املناسبة لها.
إبداء االستشارة القانونية في كل غموض يكتنف مقتض ى
قانوني أو إجراء مسطري يهم أعمال الجماعة.
تتبع الدعوى القضائية ضد أو لفائدة الجماعة بتيهئ
ملفات وإيفادها إلى محامي الجماعة .
تتبع املسطرة القضائية واإلدارية عند استصدار األحكام
النهائية وتبليغها للمصلحة املختصة والسهر على تنفيذها.
إعداد مختلف االتفاقيات املتعلقة بانتداب املحامي أو
إجراء صلح مع أطراف النزاع.
مسك وحفظ سجالت دورات املجلس واللجن الدائمة
واملؤقتة.
اإلعداد والتحضير النعقاد دورات املجلس بدءا من جدول
األعمال إلى تدوينها في السجالت.
اإلعداد والتحضير النعقاد اللجان الدائمة واملؤقتة مع
املساعدة في إعداد تقاريرها.
تلقي عرائض املجتمع املدني.

-

-

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

وحرر بتمزكانة في  31ماي .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي تمزكانة ،محمد الحجيرة.

الفصل الثاني
ينفذ هذا القرار ابتداء من 07 :أغسطس .2017
وحرر بسيدي امحمد بن لحسن 07 ،أغسطس .2017
اإلمضاء  :رئيس جماعة سيدي امحمد بن لحسن ،محمد السالس ي.

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتازة بتاريخ  21يونيو  2017يقض ي بالتفويض
في املهام
رئيس مجلس جماعة تازة،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015وال سيما املادة 103منه،
قرر ما يلي:
املادة األولى
تفويض إمضائه على جميع الوثائق والقرارات الصادرة عن قسم
الشرطة اإلدارية بجماعة تازة .باستثناء ما يتعلق بالتسيير اإلداري واألمر
بالصرف إلى السيد سعيد دحو بصفته النائب السابع لرئيس مجلس جماعة
تازة.
املادة الثانية
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وتبليغه
للمفوض ليه.
املادة الثالثة
يعلق هذا القرار بمقر جماعة تازة وبجميع املكاتب امللحقة هها وينشر
بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض

وحرر بتازة في  21يونيو .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتازة جمال مسعودي.

التفويض في املهام و اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي امحمد بن لحسن رقم
 2017/36يقض ي بالتوقيع على بعض الش ــواه ــد اإلداري ــة

التفويض في اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي امحمد بن لحسن،

قرار لرئيس الجماعة الترابية ألوالد ازبايرر قم  2017/75يقض ي بالتفويض
في اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85صادر في  20من رمضان 1436
(  07يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات
و خاصة املادة 103منه ،
قرر ما يلي ::
الفصل األول
يفوض للسيد :عبد املالك اكيش املولودة بتاريخ 1959/01/01 :
بتيسة -إقليم تاونات بصفتها لنائب الخامس لرئيس املجلس الجماعي:
*التوقيع على الشواهد اإلدارية التالية:
*شهادة املطابقة.
*شهادة العزوبة.
*شهادة الخطوبة.
*شهادة القرابة.
*شهادة عدم الزواج.
*شهادة عدم الطالق.
*شهادة الزوجة الوحيدة أو تعدد الزوجات.

رئيس الجماعة الترابية ألوالد ازباير،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015وال سيما املادة 102منه،
قرر ما يلي:
فصل فريد
يفوض إلى السيد عبد القادر الخادير -املولود بتاريخ
،1971/01/01رتبته اإلدارية ووظيفته تقني من الدرجة الثانية مرسم وعامل
بمصالح جماعة أوالد ازباير -مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
بالجماعة الترابية ألوالد ازباير ليقوم ههذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.
وحرر بأوالد ازباير في  30أكتوبر .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ،التهامي كوشو.
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النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة بجهة الرباط -سال – القنيطرة
قرر ما يلي :

املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها

الباب األول :أهداف و مجاالت تطبيق القرار

الشرطة اإلدارية:
حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة و البيئة:
تنظيم األنشطة التجارية و الحرفية و الخدماتية؛

الفصل األول:

قرار تنظيمي لرئيس جماعة أوالد بن حمادي يتعلق بتنظيم مجاالت
األنشطة التجارية و املهنية و الحرفية و الخدمات بجماعة أوالد بن حمادي
رئيس جماعة أوالد بن حمادي :
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20رمضان 1436
( 7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  03من شوال  25 ( 1332غشت
 ) 1914املنظم للمؤسسات املضرة و املزعجة و الخطيرة  ،كما وقع تغييره و
تتميمه ،
بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  22جمادى الثانية 13( 1352
أكتوبر  ) 1933املغير و املتمم للظهير الشريف املؤرخ في  3شوال 25( 1332
غشت  ) 1914املنظم للمؤسسات املضرة و املزعجة أو الخطيرة  ،كما وقع
تغييره و تتميمه ،
بناء على املرسوم رقم  2.56.604الصادر في  05صفر 11 ( 1376
شتنبر  ) 1956املغير و املتمم للقرار الوزاري املؤرخ في  15صفر  4 ( 1372نونبر
 ) 1952بشأن التدابير العامة للنظافة و الصحة املطبقة على جميع املحالت
التي تمارس فيها الحرف التجارية و الصناعية أو الحرة  ،كما وقع تغييره و
تتميمه،
بناء على املرسوم رقم  2.78.157الصادر في  11رجب 26 ( 1400
مايو  ) 1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية الى
استتباب األمن و ضمان سالمة املرور و الصحة و املحافظة على الصحة
العمومية ،كما وقع تغييره و تتميمه ،
بناء على القرار الوزاري املؤرخ في  22جمادى الثانية 13 ( 1352
أكتوبر  ) 1933املتعلق بترتيب املؤسسات املضرة و املزعجة أو الخطيرة ،كما
وقع تغييره و تتميمه،
بناء على القرار الوزاري املؤرخ في  10ربيع األول  8( 1360أبريل 1941
) املتعلق باملجلس املركزي للصحة و اللجان الصحية اإلقليمية للوقاية
الصحية و النظافة و املنظم للمكاتب البلدية الصحية ،كما وقع تغييره و
تتميمه ،
بناء على القرار الوزاري املؤرخ في  15صفر  4 ( 1372نونبر ) 1952
بشأن التدابير العامة للنظافة و الصحة املطبقة على جميع املحالت التي
تمارس فيها الحرف التجارية و الصناعية أو الحرة  ،كما وقع تغييره و تتميمه،
بناء على الدورية الوزارية رقم /83م ح م  /ق ج م  3 /بتاريخ 26
يناير  1993املتعلقة باملحافظة على النظافة و الصحة العموميتين .
بناء على القرار الجبائي الجماعي رقم  01بتاريخ  12ماي . 2009
و بناء على مداولة املجلس الجماعي املجتمع في جلسته الفريدة في
إطار دورته العادية لشهر ماي  2016املنعقدة بتاريخ  - 2016/05/05مقرر
عدد . - 2016 /03

يهدف هذا القرار إلى تحديد املواصفات و الشروط الضرورية الواجب
توفرها في املحالت التجارية و الصناعية و املهنية و الخدماتية و صالحية بنياتها
الستغاللها في ممارسة األنشطة التجارية و الصناعية و املهنية و الخدماتية و
فتحها في وجه العموم وكذا تحديد املسطرة و اإلجراءات الواجب إتباعها في
عملية الترخيص من أجل ضمان الوقاية الصحية و النظافة العمومية و
حماية البيئة ،و ذلك طبقا للقوانين و األنظمة الجاري هها العمل في إطار
االختصاصات املخولة لرئيس الجماعة بمقتض ى القانون التنظيمي للجماعات
.
كما يهدف هذا القرار إلى تحديد الئحة مختلف األنشطة التجارية و
الصناعية و املهنية و الخدماتية و تصنيفها و تنظيمها داخل تراب جماعة أوالد
بن حمادي .
الفصل الثاني :
ال يجوز فتح أي محل بقصد االشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو
حرفة إال بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من طرف املصالح اإلدارية
الجماعية املختصة و ذلك ما لم تكن مزاولة املهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين
أو مراسيم أو قرارات خاصة .
و تصدر مصلحة الشرطة اإلدارية هذه التراخيص لكل طالب
االستغالل متى توفرت الشروط النظامية املنصوص عليها و املتعلقة بإجراءات
منح الترخيص و تحتفظ السلطة املانحة للترخيص بحق سحب رخص
األشغال عند مخالفة مقتضيات هذا القرار.
الفصل الثالث :
ال يسمح بممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي أو خدماتي من
شأنه اإلضرار بالبيئة ،أو أن تكون له انعكاسات سلبية على الصحة العامة و
سالمة املرور و السكينة .
الباب الثاني :املواصفات الواجب توفرها في املحالت التجارية واملهنية
والصناعية والخدماتية.
الفصل الرابع:
ال يسمح ألي كان شخصا ذاتيا أو معنويا بفتح املحل أو تجهيزه داخل
الجماعة بدون رخصة قانونية مسلمة من طرف املصالح التابعة للجماعة
و ال يمكن الترخيص إال بعد البت في ملف طلب طالب الرخصة من
طرف اللجنة املكلفة بمعاينة املحالت التجارية و الصناعية و املهنية و
الخدماتية التابعة ملصلحة الشرطة اإلدارية و تقديم جميع الوثائق اإلدارية
الالزمة املتعلقة باملحل و بعد تحديد شروط االستغالل و توفر املحل على
املواصفات التالية :
 يجب أال تكون باملحل املراد استغالله أي مخالفة بناء  ،و في حالةوجود أية مخالفات فيجب القيام بتصحيحها وفقا لألنظمة الجاري هها العمل
قبل النظر في طلب الترخيص .
 ال يسمح باستغالل املحالت التي تمارس فيها األنشطة و األعمال التيتمس بالوقاية الصحية و النظافة العمومية أو املزعجة للراحة أو تلحق أضرارا
بالغير و بالسالمة العمومية
 ال يسمح ملستغلي املحالت أو طالبي الرخصة القيام بإصالحات أوتغييرات باملحالت املراد استغاللها ملزاولة األنشطة إال بعد الحصول على
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املوافقة املبدئية من مصلحة الشرطة اإلدارية تفاديا لتسجيل اعتراضات من
قبل الجهات املكلفة باملراقبة .
 يجب أن يستوفي املحل للشروط الصحية و الوقائية الالزمة و أنيتوفر على التهوية الكافية داخل املحل .
 أن تكون وسائل األمن و السالمة متوفرة باملحل طبقا للمواصفاتاملطلوبة من طرف مصالح الوقاية املدنية قبل الحصول على املوافقة املبدئية.
 أال يجهز املحل بلوحة إعالنية إال بعد الحصول على الرخصةالقانونية التي تسمح له بذلك مسلمة من طرف مصالح الجماعة.
 عدم تغيير النشاط أو تعديل مساحة املحل بالزيادة أو النقصان إالبعد الحصول على الرخصة القانونية التي تسمح له بذلك مسلمة من طرف
مصالح الجماعة.
 عدم تشغيل يد عاملة غير نظامية أو من فئة القاصرين أو األحداثأو من الفئات التي ال تتوفر على الوثائق اإلدارية الالزمة.
يجب أن تتوفر املقاهي و املطاعم و محالت بيع املأكوالت الخفيفة و
ما شابه ذلك ،على املرافق التي تتطلبها شروط الصحة من :
 ) 1مرافق صحية و مغسالت تكون منفصلة عن القاعة املخصصة
الستقبال الزبناء وخاصة بالذكور واإلناث.
 مربوطة بقنوات الصرف الصحي أو بحفر التفسيخ . -مزودة باملاء الصالح للشرب .

الغسيل

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

* نسخة من الدبلوم املحصل عليه بالنسبة لألنشطة املهنية .
* ورقة املعلومات تسلم ( من إدارة الحسبة ) بالنسبة للمحالت
الحرفية  :كالحالقة  -الخياطة – النجارة  -بيع الحلويات – طهي و بيع
الفطائر  ...الخ .
و في حالة الكراء اإلدالء ب :
* نسخة من عقد الكراء مصادق عليه ،أو موافقة صاحب امللك
مصادق عليها  ،في حالة عدم اإلشارة الى نوع النشاط املراد استغالله في عقد
الكراء .
* نسخة من وصل للكراء آلخر شهر مصادق عليها .
بالنسبة للمحالت التجارية و الحرفية و املهنية التي تزاول نشاطها و
غير املرخصة قبل صدور هذا القرار التنظيمي و التي تم إحصاؤها من طرف
املصالح الجماعية و السلطة املحلية اإلدالء ب :
* التزام املعني باألمر مصادق عليه يصرح فيه بمزاولته للنشاط
التجاري أو الحرفي أو املنهي.
ب ) أما بالنسبة لألشخاص املعنويين ( الشركات ) :
للحصول على رخصة إدارية يتقدم املعني باألمر بملف الى املصلحة
الجماعية املختصة يشتمل على الوثائق التالية :
إدارية .

* طلب موجه الى السيد رئيس الجماعة ألجل الحصول على رخصة

 -متوفرة على تهوية كافية .

* القانون األساس ي للشركة .

 )2مطبخ  :يجب تجهيز املطبخ بكل التجهيزات الضرورية من معدات

* شهادة إدارية من املركز الجهوي لالستثمار .
* الشهادة السلبية .

* مجهزة بقنوات للتطهير ذات أنابيب و شبكات وقائية .

* السجل التجاري .

* كما يجب أن يتوفر على قنينات إلطفاء الحريق.

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .

* و خزان لتخزين البضائع .
 ) 3مقصف  :يجب أن يكون املقصف مزودا بآالت التبريد و
الثالجات الكافية و األدوات و األواني الالزمة ،كما يجب أن تعرض الحلويات أو
األطعمة أو املأكوالت الخفيفة املعدة في واجهات و خزانات زجاجية مكيفة
الهواء حتى ال تتعرض للتلف أو الغبار أو تلمس بأيدي الزبناء أو الحشرات أو
الهواء .
الباب الثالث :الوثائق اإلدارية املطلوبة.
الفصل الخامس :

* نسخة من عقد الكراء مصادق عليه.
* موافقة صاحب امللك مصادق عليها  ،في حالة عدم اإلشارة إلى نوع
النشاط املراد استغالله في عقد الكراء .
* في حالة امللكية يجب اإلدالء بشهادة إثبات امللكية األصلية ( ال
يتجاوز مدتها  3أشهر ) .
* نسخة من رخصة تسليم السكن أو نسخة من تصميم املحل
مصادق عليه.
* شهادة التسجيل الضريبي أو شهادة التعريف الضريبي .

يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغالله ملمارسة
نشاط تجاري أو حرفي أو منهي أو خدماتي حسب التصنيف الوارد في هذا القرار
أن يتقدم إلى املصالح الجماعية ( الشرطة اإلدارية ) بطلب في املوضوع مرفوقا
بالوثائق اإلدارية املطلوبة .
أ ) بالنسبة لألشخاص الذاتيين ( األفراد) :
للحصول على رخصة إدارية يتقدم املعني باألمر بملف الى مصلحة
الشرطة اإلدارية يشتمل على الوثائق اإلدارية التالية :
* طلب موجه الى السيد رئيس الجماعة ألجل الحصول على رخصة
إدارية يبين من خالله نوع الرخصة املطلوبة .
*نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ،
* في حالة امللكية يجب اإلدالء بشهادة إثبات امللكية األصلية ( ال
تتجاوز مدتها  3أشهر )
* نسخة من رخصة تسليم السكن أو نسخة من تصميم املحل
مصادق عليها .

الباب الرابع :الوثائق الواجب اإلدالء هها عند إلغاء الرخصة .
الفصل السادس :
ب:

طلب إلغاء الرخصة األصلية موجه الى السيد رئيس الجماعة مرفوقا
* الرخصة األصلية .
* وثيقة رفع اليد مسلمة من مصلحة الجبايات .
الفصل السابع :

إضافة إلى الوثائق الخاصة بإلغاء الرخصة ،يجب تقديم طلب
تحويل موجه الى السيد رئيس الجماعة مرفوقا بالوثائق املطلوبة للحصول
على رخصة جديدة.
يعتبر الترخيص املمنوح وفقا ألحكام هذا القرار شخصيا يسقط بوفاة
صاحبه أو انقضاء الشركة املمنوح لها  .و يجوز للمصالح الجماعية املختصة
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منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتحويله باسمه متى
استوفى ملفه الشروط النظامية املطلوبة.
و يجب منح هذا الترخيص في حالة الوفاة لذوي الحقوق أو للمتنازل
له من طرفهم .
 و في حالة تعدد الورثة يجب اإلدالء بموافقة الورثة بمزاولةالنشاط املراد استغالله .
 -و في حالة تعدد الشركاء يجب اإلدالء بموافقة الشريك .

بيع املالبس الرياضية
بيع األلبسة التقليدية
بيع اإلكسسوارات النسائية
بيع األلبسة الجلدية
بيع الدراجات النارية و العادية الجديدة
بيع البطاريات

الفصل الثامن :

بيع الزليج و الرخام

بعد توصل املصلحة الجماعية املختصة بامللف املطلوب و دراسته ،و
في حالة استيفاء امللف الوثائق املطلوبة  ،تقوم بتوجيه استدعاء ألعضاء
اللجنة املختلطة ملعاينة أولية للمحل موضوع الطلب ،و تتكون اللجنة من
ممثلين عن املصالح التالية :

بيع مواد العقاقير

* ممثل عن مصلحة الشرطة اإلدارية .
* ممثل عن مصلحة التصميم .
* ممثل عن املكتب الصحي الجماعي أو املكتب الصحي البلدي عند
االقتضاء

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

بيع الزجاج
بيع اآلالت و التجهيزات الفالحية
بيع و صيانة اللوحات اإلعالنية
بيع األجهزة الكهربائية املنزلية
بيع األدوات و األجهزة االلكترونية

* ممثل عن املصلحة البيطرية.

بيع و صيانة آالت التصوير و الطباعات و الفاكسات

* ممثل عن مصالح الوقاية املدنية.

بيع أجهزة التكييف و التبريد

* ممثل عن السلطة املحلية.

بيع و إصالح الساعات

الفصل التاسع:
يعهد الى اللجنة املشار إليها أعاله بإجراء بحوث ميدانية و القيام
بمعاينة املحالت موضوع الطلبات املقدمة من طرف األفراد الراغبين في فتح و
استغالل املحالت ألغراض تجارية أو حرفية أو صناعية أو خدماتية ،و يمكن
أن تستدعى لحضور أشغال هذه اللجنة كل مصلحة أو شخص يعنيه األمر
يمكنه أن يفيد في أعمالها .
الفصل العاشر:

بيع مستلزمات املناحل و العسل
بيع املواد البالستكية و أكياس النفايات
بيع األدوات املنزلية
بيع معدات القهوة
بيع املوازين
بيع األدوات املكتبية و التعليمية

يسلم رئيس املجلس الجماعي رخصة إدارية باستغالل املحل في
ممارسة النشاط موضوع الطلب بعد أن يطلع على املحضر النهائي للمعاينة و
بعد التأكد بان املحل التجاري أو الحرفي أو الصناعي أو الخدماتي مستوفي
للشروط املنصوص عليها في القوانين املعمول هها و القرارات الصادرة في هذا
الشأن و أن إجراء املعاينة لم يسفر عن أية مالحظة في املوضوع .

بيع أدوات الفنون التشكيلية

الباب الخامس :تصنيف األنشطة .

بيع مستلزمات التربية الفنية

الفصل الحادي عشر :
يعهد ملصلحة الشرطة اإلدارية تنظيم مختلف األنشطة التجارية و
املهنية غير املنظمة باستثناء املهن و املؤسسات التجارية و الصناعية املنظمة
بنصوص قانونية خاصة ،فان باقي األنشطة التجارية و املهنية و الحرفية و
الخدماتية املمارسة بالجماعة تصنف إلى أربع (  ) 04قطاعات حسب
موضوعاتها و نوعية أنشطتها ،و ذلك على الشكل التالي :
أ ) الصنف األول  :قطاع األنشطة التجارية
بيع املواد الغذائية بالتقسيط
بيع مستلزمات املرافق الصحية
بيع األدوات الشبه طبية
بيع مواد العطور و التجميل
بيع الفضيات و النحاسيات

بيع املعدات و األدوات املكتبية
بيع الكتب املستعملة

بيع الديكورات
بيع املشاتل الزراعية
بيع أعالف الحيوانات و الطيور
بيع معدات الري و اللوازم الفالحية
بيع الحلويات
بيع الفطائر و املعجنات
بيع املشروبات و العصائر الطازجة
بيع البيض
بيع الخضر و الفواكه
بيع املثلجات
بيع مواد العطارة و التوابل و البهارات
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بيع الزيتون و السمن و زيت الزيتون

مستودع اللحوم البيضاء

بيع التمور

معمل أعمال الديكورات

بيع لعب األطفال

معمل أشغال الحفر و أشغال الصرف الصحي

بيع مواد التنظيف

معمل الصيانة و النظافة

بيع الكريستال و الفضيات و املنتجات الفخارية

مستودع تجارة الجملة

بيع األدوات املوسيقية و السمعية

مستودع املشروبات الغازية

بيع العطور و أدوات التجميل

مستودع ثالجات التبريد

بيع اللوحات الفنية

مستودع األخشاب

بيع االملينوم

مستودع املستلزمات الكهربائية

بيع السبح و العطور

مستودع مواد العطارة

بيع اإلسفنج و الشباكية

مستودع الزيوت النباتية

بيع لوازم الستائر

مستودع املواد البالستيكية

بيع و تركيب األرضيات الخشبية

مستودع الكتب و األوراق

بيع أجزاء السيارات

مستودع األقمشة

بيع األقراص املوسيقية ( ) DC

مستودع الخردوات

بيع الفحم

مكتب ممون الحفالت

بيع الصوف

معمل التجهيز املحالت التجارية

بيع الورد

معمل إنشاء و صيانة الحدائق

بيع الكتب و املجلدات

معمل صنع الحلويات و البسكويت

أنشطة تجارية جديدة أو أخرى مختلفة غير مدرجة
بالالئحة
ب) الصنف الثاني  :قطاع األنشطة املهنية و الصناعية.
نوعية النشاط

معمل املرطبات و املثلجات

أستوديو الصور
مختبر التصوير
املقاهي
املحلبات
املقشدات
الكافيتيريا
محل املأكوالت الخفيفة
املخبزات التقليدية و العصرية
شوي و قلي األسماك

معمل صنع الثلج
معمل صنع البالستيك
معمل األلياف الزجاجية
معمل اإلطارات
معمل صنع املالبس الجاهزة
معمل النسيج و صنع املفروشات و األثاث املنزلي
معمل صناعة الكابالت
معمل صنع الزليج و القرميد
معمل صناعة اللوحات املعدنية
مهن جديدة أو أخرى مختلفة غير مدرجة بالالئحة

روتيسري ( شوي الدجاج )

ج ) الصنف الثالث :قطاع األنشطة الحرفية .
نوعية النشاط

االفرنة التقليدية

إصالح و تركيب و زخرفة املعادن

الحمامات

إصالح و تلميع األواني املنزلية

الرشاشات

خياطة املالبس

محل تركيب القصب

خياطة السورجي

مستودع املواد الغذائية

خياطة األحزمة و األحذية و الحقائب
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خياطة املالبس العسكرية

الفصل الثاني عشر :

خياطة املالبس الرياضية

إن اللوائح السالف ذكرها ليست محددة على سبيل الحصر كما أنها
ليست نهائية ،إذ يمكن للجنة أن تعتمد على القياس عند الرغبة في فتح محل
ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي لم يرد ضمن هاته القوائم.

إصالح و خرازة األحذية
تغليف و تبطين كراس ي السيارات

الفصل الثالث عشر:

إصالح راديو و مسجالت السيارات

تخضع املحالت املراد استغاللها ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو
صناعي أو خدماتي الواردة في اللوائح السالفة للمعاينة من طرف اللجنة
املختلطة املكلفة باملعاينة و ذلك قصد التحقق من استيفائها للشروط
املنصوص عليها في هذا القرار و كذا مطابقتها للقواعد املتعلقة بالنظافة و
الصحة و السكينة العموميتين و كذا القرارات الجماعية الصادرة في هذا
امليدان حسب اختصاص كل عضو ممثل هها .

تعبئة البطاريات
ورشة رصاص
ورشة النجارة التقليدية
ورشة األشغال اليدوية النسائية
ورشة تجهيز زينة السيارات
ورشة صباغة املنازل
ورشة الزخرفة الخشبية
ورشة أعمال الجبس
ورشة الزخرفة الحديدية
محل تنقية الحبوب
إصالح املفاتيح
إصالح العجالت
حالقة النساء
حالقة الرجال
ميكانيك السيارات
اللحامة
الصباغة و املطالة
كهرباء السيارات
إصالح الدراجات النارية
إصالح الفراميل و الفيريدوات
إصالح الرادياتور و الشاكمات
بيع الطوب و االسمنت و حديد التسليح
بيع األخشاب
النجارة العصرية
الخياطة العصرية
حرف جديدة أو أخرى مختلفة غير مدرجة بالالئحة
د) الصنف الرابع  :قطاع األنشطة الخدماتية .
نوع النشاط
الفنادق غير املرتبة
الخدمات املكتبية  :نسخ تصوير و تسفير الكتب
تأجير السيارات
أنشطة خدماتية جديدة أو أخرى مختلفة غير مدرجة
بالالئحة

الفصل الرابع عشر :

إذا أثبتت اللجنة املختصة من خالل إجراء املعاينة أن املحل املراد
استغالله في مزاولة النشاط التجاري الحرفي أو املنهي أو الخدماتي موضوع
الطلب تنعدم فيه ضوابط الصحة و النظافة العموميتين أو من شأن ممارسة
هذا النشاط اإلضرار بالبيئة و السكينة العامة و سالمة املرور ،سواء من
داخل املحل أو بجهته األمامية املطلة على الشارع  ،فإنها تدون ذلك صراحة
على مستوى محضر املعاينة مشفوعا برأيها و اقتراحاتها أو ترفع تقريرا كتابيا
لرئيس املجلس التخاذ القرار املناسب .
الفصل الخامس عشر :

يكاتب رئيس املجلس اعتمادا على رأي اللجنة و مالحظتها أو على
التقرير املذكور ،املعني باألمر ( صاحب طلب الترخيص ) من خالل رسالة
تتضمن بصفة صريحة و بالتعليل فحوى قرار اللجنة كما يمكن أن يحدد
بصفة واضحة على سبيل الحصر نوعية التوصيات باإلصالحات و األشغال
التي يجب على املعني باألمر إجراؤها في أجل معين درءا لألخطار الصحية وكل
ما من شأنه أن يهدد سالمة املرور و الناشئة عن املحل املراد استغالله  .و تبلغ
الرسالة إلى املعني باألمر شخصيا تحت إشراف السلم اإلداري .

و إذا لم ينفذ املعني باألمر داخل اآلجال املحددة له األشغال موضوع
املراسلة ،اعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني للطلب الذي تقدم به في شأن فتح و
استغالل محله التجاري أو الحرفي أو الخدماتي أو الصناعي.
الفصل السادس عشر :

يجب االحتفاظ بالترخيص في املحل بصفة دائمة كما يجب وضعه
في مكان ظاهر و تقديمه إلى املوظفين املنوط ههم تنفيذ أحكام هذا القرار كلما
طلبوا ذلك.
الفصل السابع عشر :

يجب على أصحاب املحالت املحافظة على نظافة محالتهم ،كما يجب
عليهم االلتزام بقواعد و إرشادات النظافة التي تقررها الجماعة.

الفصل الثامن عشر :يمنع على أصحاب املحالت التجارية أو الحرفية
أو الخدماتية:

* استغالل املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي أو تشغيله و
تسخيره ألي غرض آخر غير الغرض املخصص أو املرخص له به.
* تشغيل املحل في غير املواعيد املسموح هها قانونا .

* اإلخالل بالسكينة العامة و إزعاج الجمهور باستخدام مكبرات
الصوت و اآلالت املحدثة للضوضاء و الضجيج و غيرها من وسائل إقالق
الراحة خارج أوقات العمل .

* عرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها و صب القاذورات و وضع
األزبال أمام محالتهم .
* استخدام الساحات الداخلية للمباني في أنشطة على أي وجه .
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* استغالل املحل في أي أغراض تتنافى مع النظام العام أو اآلداب ،أو
األخالق العامة.
الفصل التاسع عشر:
إن رخص فتح املحالت التجارية و املهنية و الصناعية رخصة
شخصية تسلم بصفة نفعية تدخل التطبيق ابتداء من تاريخ تسلمها
للمستفيد و يمكن للسلطة املانحة للترخيص إلغاؤها و سحبها منه عند
مخالفته للقوانين الجاري هها العمل و مخالفته ملقتضيات هذا القرار ،كما ال
يسمح لصاحبها تفويتها إلى الغير و كل مخالفة ملقتضيات بنود الرخصة
املسلمة تستوجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة و إن اقتض ى الحال إلغاء و سحب
الرخصة دون املطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه .
الباب السادس:سحب الرخص أو إلغاؤها
الفصل العشرون :
يتم اإلعالن عن سحب و إلغاء الرخصة بقرار من السلطة املانحة
للترخيص التي تقوم بتبليغ املستفيد بالوسائل الجاري هها العمل معتمدة في
ذلك على اقتراح لجنة املراقبة بناءا على محضر تسجل فيه مخالفات
ملقتضيات هذا القرار و تتم عملية سحب و إلغاء الرخصة السالفة الذكر
حسب اإلجراءات املسطرية التالية الجاري هها العمل .

 . 1فتح أو إدارة املحل بدون ترخيص.
 . 2إذا كان في مباشرة النشاط داخل املحل ما يهدد األمن العام و يكون
ذلك بناء على طلب الجهات املعنية.
 . 3إذا استغل املحل في نشاط على نحو يتعارض مع أحكام السالمة أو
عرض مواد غذائية محظورة شرعا .
 . 4إذا استغل املحل في نشاط على نحو يؤدي إلى اإلخالل بالنظام العام
أو اآلداب .
 . 5إذا استغل املحل في نشاط على نحو يؤدي لإلخالل بالسكينة العامة
و راحة الجمهور.
 . 6في حالة انتهاء الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من
املرخص له لدى الجهة اإلدارية خالل املواعيد القانونية و لم يتم البث فيه.
 . 7في حالة إضافة مساحة غير مرخصة للمحل.
و تبتدئ مسطرة اإلغالق بتتبع اإلجراءات التالية  :بتوجيه إشعار أول
ثم إنذار ثاني و أخير الى صاحب الشأن يأمر من خالله بإزالة األسباب املؤدية
الى ذلك و تنفيذ االشتراطات التي تطلبها األجهزة الجماعية خالل املدة التي
تحددها قبل تنفيذ اإلغالق .
الفصل الرابع و العشرون :

كما يمكن أن تسحب و تلغى الرخصة في الحاالت التالية :
 . 1عند نهاية مدة صالحية الرخصة دون طلب التجديد من طرف
صاحب الرخصة ،
 . 2في حالة اإلخالل بأحد بنود هذا القرار ،
 . 3في حالة ارتكاب املستغل لخطأ بالغ الجسامة .
 . 4تقديم وثائق مزورة أو بيانات غير سليمة من طرف املستغل .
 . 5مخالفة الصفة الشخصية للرخصة " االعتبار الشخص ي "
الفصل الواحد و العشرون :
كما تقوم الجماعة بإلغاء الترخيص في األحوال التالية :
 . 1بطلب من طرف املعني باألمر املستفيد من الرخصة .
 . 2في حالة مزاولة املحل لنشاط يختلف تماما عن النشاط املرخص به .
 . 3إذا هدم املحل أو أعيد بناؤه من جديد .
 . 4إذا أصبح املحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر
داهم على الصحة العامة أو األمن العام يتعذر تداركه .

و يجوز لرئيس الجماعة أن يصدر أمرا كتابيا بفتح املحل في حالة
زوال سبب املنع أو اإلغالق .
كما يجوز له أن يصدر أمرا كتابيا بفتح املحل بصفة مؤقتة
الستكمال الشروط املطلوبة للترخيص و ال يجوز مباشرة النشاط خالل تلك
املدة .
الفصل الخامس و العشرون :
يخضع املستفيد ألداء جميع الضرائب و الرسوم و الواجبات
الجبائية ،في إطار النشاط الذي يزاوله برسم الرخصة طبقا للمقتضيات
التشريعية و التنظيمية الجاري هها العمل ،و خاصة القرار الجبائي الذي يحدد
النسب الواجب تطبيقها .
الباب السابع:الرسوم املقررة لتسليم الرخص
الفصل السادس و العشرون :
تفرض الرسوم املترتبة على تسليم الرخصة حسب القوانين الصادرة
في هذا الشأن .
الباب الثامن:املخالفات والغرامات

 . 5إذا صدر حكم نهائي بإغالق املحل نهائيا أو بإزالته .
 . 6إذا قام صاحب الشأن بفتح محل سبق إغالقه إداريا بقرار من
األجهزة اإلدارية الجماعية .
الفصل الثاني و العشرون :
كل محل تم فتحه و استغالله ألغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية
خالفا للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل أو ملقتضيات هذا القرار ،يتم
إغالقه إما مؤقتا أو بصورة نهائية ،وذلك بقرار يصدره رئيس املجلس الجماعي
بعد أن يرفع إليه تقرير كتابي في املوضوع من طرف املصلحة املكلفة
بالتراخيص (مصلحة الشرطة اإلدارية ذات االختصاص )  .يكون اإلغالق
مؤقتا بواسطة قرار  ،إذا تبين أن اإلخالل جزئي يمكن تداركه أو إصالحه في
كل وقت و حين  ،و يتم إغالق املحل بصفة دائمة بواسطة قرار إذا تبين أن
اإلخالل سوف يؤدي الى ضرر دائم يمس بالسكينة و الطمأنينة و البيئة .
الفصل الثالث و العشرون :
لرئيس املجلس الجماعي الحق في تسليم أو سحب رخصة االستغالل،
كما يمكن له ،أن يصدر أمرا أو قرارا بإغالق املحل في الحاالت التالية:

الفصل السابع و العشرون  :ي
كون للموظفين الذين يعينهم رئيس الجماعة لضبط املخالفات
املنصوص عليها في هذه الالئحة صالحية حق دخول األماكن و املحالت العامة
و ضبط املخالفة و تحرير املحاضر الالزمة و إحالتها الى الجهة املختصة ،
و يمكن لرئيس الجماعة االستعانة بأفراد القوة العمومية في الحاالت
التي يجوز فيها اإلقرار باملنع من مزاولة النشاط أو في حالة اإلقرار بإغالق محل
.
الفصل الثامن و العشرون:
كل مخالفة ملقتضيات هذا القرار ،تستوجب اتخاذ اإلجراءات
اإلدارية و القانونية الالزمة و الزجرية املتمثلة
في ما يلي:
* إشعار املستفيد و إنذاره فور ثبوت املخالفة مع تسوية الوضعية
القانونية.
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* متابعة املستفيد املرخص له املعني املسؤول عن املخالفة مع سحب
الرخصة و إلغاؤها .
* تطبيق الغرامة املالية طبقا للقانون رقم  96.9املشار إليه أعاله .
الفصل التاسع و العشرون:
تحدد مبالغ الغرامات الجزافية و كذا الجزاءات حسب نوعية
املخالفات املرتكبة من طرف أصحاب املحالت التي تم الترخيص لها ،حسب
الجدول التالي :
العقوبات
التكميلية

نوعية املخالفة

العقوبة املحددة عن ارتكاب
املخالفة
الحد األدنى الحد األقص ى
للغرامة
للغرامة

عدم املحافظة على نظافة
املحل

تضاعف الغرامة
 100درهم  200درهم
بتعدد املخالفات
أو إزالة و تصحيح
األعمال
تضاعف الغرامة
 100درهم  200درهم
بتعدد املخالفات
أو إزالة و تصحيح
األعمال
اإلغالق اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق
املخالف حسب كل مخالفة

رمي بقايا األطعمة و النفايات
و األشياء الغير املستعملة
خارج املحل و وضعها على
الرصيف أو في الطريق املعبد
القيام باألعمال التي تمس
باألخالق العامة ،و التقاليد و
العادات ،أو النظام العام
مخالفة ملضمون الرخصة
املسلمة لصاحب املحل
مخالفة القرارات الفردية اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املخالف حسب
الصادرة عن رئيس املجلس كل مخالفة
و مختلف
الجماعي
السلطات املحلية و األمنية

الباب التاسع  :أحكام عامة
الفصل الثالثون :
على التاجر أو الحرفي أن يفسح املجال أمام املصالح الجماعية
املختصة للقيام بمهام املراقبة ،و يقدم جميع الوثائق و البيانات التي من
شأنها تسهيل مأموريتها.
الفصل الواحد و الثالثون :
يمارس صاحب املحل النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي تحت
مسؤوليته املدنية و الجنائية ،و هو مسؤول عن جودة املواد و الخدمات و
األثمان املطبقة و ذلك طبقا للقوانين و التنظيمات املعمول هها.
الفصل الثاني و الثالثون:
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس الجماعة و السيد مدير
مصالح الجماعة و املصلحة املكلفة بالشرطة اإلدارية كل في دائرة اختصاصه .
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي :حسن صناك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار تنظيمي رقم  319بتاريخ  02مايو  2017يتعلق بتنظيم الرخص
االقتصادية
رئيــس جماع ــة س ــال:
 بنـاء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20منرمضان  7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات؛

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 بنـاء علـى الظهير الشريف رقم  1.07.195الصادر في  19ذيالقعدة  30( 1428نونبر  )2007بتنفيذ القانون رقم  47.06املتعلق
بجبايات الجماعات املحلية؛
 بنـاء علـى الظهير الشريف املـؤرخ فـي  8ذي الحجـة 18( 1358ينايـر  )1940يتعلـق بإحداث املؤسسات الصناعية أو التجارية أو توسيعها؛
 بنـاء علـى الظهير الشريف املؤرخ في  03شوال  25( 1332غشت )1914في تنظيم املحالت املضرة بالصحة واملحالت املزعجة واملحالت
الخطيرة كما تم تغييره وتتميمه؛
 بنـاء علـى الظهيـر الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذيالحجة  17( 1412يونيو  )1992بشأن إصدار القانون رقم  90.12املتعلق
بالتعمير؛
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.10.08الصادر في  26صفر 11( 1431فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  28.07املتعلق بالسالمة
الصحية للمواد الغذائية؛
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.11.03الصادر في  14من ربيعاألول  18( 1432فبراير  )2011بتنفيذ القانون رقم  31.08بتحديد التدابير
لحماية املستهلك؛
 بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ  30محرم 1334( 08دجنبر  )1915املتعلق بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لوقاية
الصحة العمومية والنظافة في املدن؛
 بناء على الظهير الشريف رقم  16.99صادر في  13من شوال 18( 1437يوليو  )2016بتنفيذ القانون رقم  49.16املتعلق بكراء
العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو
الحرفي؛
 بنـاء علـى املرسوم رقم  02.00.425بتاريخ  10رمضان 1421( 07دجنبر  )2000املتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب واملنتجات
الحليبية؛
* بنـاء على املرسوم رقم  2.78.157بتاريخ  11رجب 1400
( 26ماي  )1980بتحديد الشروط التي تنفذ تلقائيـا التدابيـر الراميـة إلـى
استتباب األمن وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة على الصحة
العمومية؛
* بنـاء علـى املرسـوم رقـم  2.13.424صـادر في  13مـن رجب 1434
( 24ماي  )2013باملوافقة على ضبط البناء العام املحدد لشكل وشروط
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية املتعلقة
بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات
والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
 بنـاء علـى القـرار الجبائي رقم  236بتاريخ  6يونيـو 2016املحـددلنسـب وأسعـار الضرائـب والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة
ميزانية جماعة سال؛
 بناء على مداولة املجلس الجماعي ملدينة سال املجتمع في إطاردورته العادية لشهر فبراير  ،2017في الجلسة املنعقدة بتاريخ  21فبراير
.2017
يقرر ما يلي ::
الفصـل األول  :مقتضيــات عامــة
املــادة :1
عمال بمقتضيات القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 7يوليوز  )2015ال سيما املواد  100و 236منه املخولـة لرئيـس املجلس
الجماعي صالحيات الشرطة اإلدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة
والسكينة العمومية وسالمة املرور والتي يمكن تفويض بعضها إلى رؤساء
املقاطعات.
ويضبط هذا القرار التنظيمي شروط استغالل املحالت في مزاولة
األنشطة التجارية.
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املــادة : 2
يهـدف هذا القرار إلى تحديد الشروط الضرورية الواجب توفرها عند
إحداث املؤسسات املضرة أو املزعجة أو الخطيرة وكذلك تنظيم األنشطة
التجارية والحرفية والصناعية غير املنظمة حتى يتم توحيد املساطر
واإلجراءات الواجب إتباعها للحصول على الترخيص أو التصريح طبقا
للقوانين واألنظمة الجاري هها العمل.
املــادة : 3
يتعيـن على كل شخص يتقدم بطلب الترخيص أو اإلدالء بتصريح
إلى املصالح املختصة أن يطلع على القواعد والضوابـط القانونيـة املنظمـة
للشرطـة اإلدارية خاصة ما يتعلق منها بالتعمير واملحافظة على الصحة
والنظافة العموميتين وعلى سالمة املواطنين والقواعد العامة املنظمة للسير
والجوالن وكذا القرارات التنظيمية الجماعية الصادرة في هذا الشأن.
املــادة : 4
ال يجـوز استغالل أي محل في نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي إال
بعد الحصولعلى ترخيص من طرف املصالح املختصة بالجماعة أو وصل
تصريح مسلم من طرف مجلس املقاطعة املعني.
الفصـل الثانـي  :تحديد الوثائق املطلوبة املتعلقة بمزاولة األنشطة التجارية أو
الحرفية أو الخدماتية:
املــادة : 5
باستثناء املهن واملؤسسات التجارية والصناعية املنظمة بنصوص
خاصة ،فإن باقي األنشطة التجارية والحرفية والخدماتية املمارسة داخل
تراب الجماعة تصنف إلى قائمتين (أ) و (ب) حسب موضوعها ونوعيتها وما
تمثله من مخاطر على الصحة والنظافة والسكينة العامة.
املــادة  : 6الوثائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية الخاضعة للتصريح :
يتوجب على كل شخـص يرغب في فتـح محل قصد استغالله في
ممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أوخدماتي مصنف في القائمة (أ) أن
يتقدم إلى املصالح املختصة باملقاطعة التابع لنفوذها ويدلي بالتصريح مرفوقا
بالوثائق الضرورية.
القائمة (أ) :تشمل األنشطة التجارية املنصوص عليها في الجدول
التالي وتقتض ي مزاولتها الحصول على وصل بتصريح مسلم من طرف مجلس
املقاطعة:
ر.ت

نوعيــة النش ــاط امل ـزاول

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بيع املواد الغذائية
بيع املأكوالت الخفيفة
بيع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء
الخياطة العصرية والتقليدية
املحلبات
مكتبة – وراقة
بيع الفواكه و الخضروات
الحالقة
بيع العطور واألكسسوارات واملستلزمات النسائية
بيع البن و القهوة
بيع الدواجن (الحي أو املذبوح)

12

إصالح األدوات الكهربائية واإللكترونية

13
14
15
16
17
18

بيع األسماك
آستوديو التصوير
بيع املثلجات
خدمات الطباعة والنسخ
بيع الزهور
بيع الشوكوالط

املالحظــات

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

19
20

بيع األقمشة و املالبس واألحذية
بيع السجاد و النجادة واملفروشات املنزلية
بيـع األدوات و األوانـي املنزليـة املختلفة سواء
املصنوعة مـن املعـادن أو الزجاج أو البالستيك أو
الكريستال أو الفخار أو السراميك
بيع ألعاب األطفال
بيع األجهزة الكهربائية
بيع العطور ومواد التجميل
بيع مواد النظافة
مخدع هاتفي
بيع الجرائد
بيع الخشب
بيع العقاقير
مقهى أنترنيت
بيع التوابل
بيع الزيتون و املخلالت
بيع و إصالح لوازم الهاتف النقال
بيع األجهزة الفالحية
بيع األسمدة
بيع و صنع الخيام
بيع و إصالح أجهزة الحاسوب
بيع بطاريات السيارة
كاتب عمومي

40

وكالة تجارية

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

وكالة عقارية
وكالة خدماتية
إسكافي
بيع وخياطة األفرشة
بيع املالبس واملعدات الرياضية
بيع قطاع غيار السيارات
بيع وكراء معدات الحفالت
بيع وكراء األالت املوسيقية
بيع اإلسفنج
بيع النباتات
بيع الصور واللوحات
بيع العجالت
بيع املالبس الجاهزة
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الالئحة يمكن تحيينها وفق ما يستجد من

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

أنشطة.
 الوثائق املتعلقة باملؤسسات الخاضعة للتصريح (قائمة أ):
 -1تقديم تصريح من طرف املعني باألمر مصادق عليه وفق النموذج املوحد
واملعتمد من طرف املقاطعات.
 -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
 -3نسخة من شهادة امللكية أو عقد الكراء مصادق عليه أو آخر وصل
الكراء ال يتعدى  3أشهر بالنسبة للمكتري مصحح اإلمضاء .
ضرورة اإلدالء بموافقة صاحب امللك في حالة عدم اإلشارة إلى نوع النشاط
املراد استغالله في عقد الكراء وفقا ملقتضيات املادة  22من القانون رقم
 49.16املتعلق بكراء العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري
أو الصناعي أو الحرفي.
 )2( -4صور قوتوغرافية.
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 -5شهادة إثبات الحرفة أو نسخة من شهادة الكفاءة املهنية بالنسبة للحرف
التي تتطلب ذلك.
 -6القانون األساس ي بالنسبة للشركات.
 -7تقديم التزام مصحح اإلمضاء باحترام مقتضيات دفتر الشروط و
التحمالت في حالة وجوده.
املــادة : 7
فـي إطار اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بمجال تنظيم األنشطة
التجارية والحرفية و الخدماتية ستنجز دفاتر للشروط والتحمالت ،تحدد
شروط الصحة والسالمة الالزم توفرها بالنسبة لألنشطة التي تتطلب ذلك.
املــادة : 8
بعد استيفاء امللف لجميع الوثائق املطلوبة يتسلم املستغل وصال
باستالم التصريح مسلم من طرف مصالح املقاطعة.
املــادة : 9
يتعين على التاجر أو الحرفي أو مقدم الخدمات تجديد التصريح في
الحاالت التالية :
 إذا لم يقم باستغالل املحل التجاري أو الحرفي بعد مرور أكثر من سنةعلى إيداع التصريح ؛
ي
 إذا توقف عن ممارسة النشاط التجار أو الحرفي أو الخدماتي باملحلموضوع التصريح ملدة تزيد عن سنة ؛
 تغيير النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي ؛ بيع املحل أو تجديد عقد الكراء.املــادة :10
الوثائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية الخاضعة ملسطرة
الترخيص:
يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغالله ملمارسة
نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أن يقدم طلبا في املوضوع إلى رئيس الجماعة.
القائمة (ب) :تشمل األنشطة التجارية التي تقتض ي مزاولتها الحصول
على ترخيص مسلم من طرف رئيس الجماعة:
ر.ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نوعية النشاط املزاول
الحمامات و الرشاشات
املطاعم
املصبنات
املقاهي
املخبزات العصرية
املطحنات (خاصة بالتوابل)
صنع املثلجات و بيعها
قاعات األفراح
قاعات األلعاب اإللكترونية و الكولفازور
األفرنة التقليدية
األسواق املمتازة والفضاءات التجارية الكبرى
صنع و بيع الحلويات
تنظيف الزرابي و السجاد
الفنادق و دور الضيافة
بيع السيارات

مالحظات

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الالئحة يمكن تحيينها وفق ما يستجد
من أنشطة.
 الوثائق املتعلقة بفتح مؤسسات تجارية خاضعة للترخيص
(القائمة ب):
 -1طلب ترخيص موجه إلى السيد رئيس جماعة سال؛
 -2نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما ؛
 -3نسخة من شهادة امللكية أو عقد الكراء مصادق عليه أو آخر وصل
الكراء ال يتعدى  3أشهر بالنسبة للمكترى مصحح اإلمضاء .
ضرورة اإلدالء بموافقة صاحب امللك في حالة عدم اإلشارة إلى نوع
النشاط املراد استغالله في عقد الكراء؛

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 -4تصميم مرخص لتهيئة املحل بالنسبة لألحياء املهيكلة أو تصميم
تبياني للمشروع موقع من طرف مهندس معماري مع شهادة مسلمة من
طرف هذا األخير تنص بأن أشغال التهيئة تمت وفق ضوابط السالمة
العمومية بالنسبة لألحياء غير املهيكلة؛
 -5نسخة من شهادة املطابقة الخاصة بالتهيئة؛
 -6صورتان فوتوغرافيتان؛
 -7القانون األساس ي بالنسبة للشركات ؛
 160 -8درهم واجب البحث الخاص باملنافع واملضار تؤدى لوكالة
املداخيل التابع لنفوذ تراهها املحل موضوع الطلب.
الفصل الثالث  :مسطرة إجراء املعاينة و البحث عن املنافع و املضار
املــادة : 11
بعد توصل املصالح املختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة
واستيفائه لجميع الوثائق املطلوبة ،يفتح سجل خاص يتم فيه تدوين وتلقي
تعرضات السكان املجاورين بخصوص املشروع وذلك خالل مدة خمسة
عشرة يوما من تاريخ نشر اإلعالن في الجرائد املسموح لها بنشر اإلعالنات
القانونية .كما يعلق إعالن في املوضوع حول املنافع واملضار بمقر الجماعة،
ومجلس املقاطعة التابع لنفوذها املحل موضوع الطلب وكذلك على واجهة
املحل املراد استغالله ،يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري.
وال تؤخذ بعين االعتبار التصريحات و التعرضات الخارجة عن نطاق
الصحة والنظافة والسالمة والسكينة العامة ومقتضيات الشرطة اإلدارية
الجماعية املعمول هها في هذا الشأن.
املــادة : 12
بعد انتهاء اآلجال املخصصة ملسطرة البحث عن املنافع واملضار،
تقوم املصالح املختصة بالجماعة بتوجيه استدعاء ألعضاء اللجنة املختلطة
قصد إجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلي املصالح التالية:
 قسم الشؤون االقتصادية بالجماعة ؛ القسم الجماعي لحفظ الصحة ؛ قسم التعمير؛ وكالة املداخيل املعنية باألمر؛ ممثل السلطة املحلية ؛ ممثـل الوقاية املدنية؛حضور
أشغـال اللجنة املختلطة كل مصلحة
و يمكن أن يستدعى إلى
يعنيها األمر بحسب طبيعة النشاط.
املــادة : 13
يعهد إلى هذه اللجنة بمعاينة املحالت موضوع الطلبات املقدمة من
طرف األفراد الراغبين في فتح و استغالل املحالت التجارية املشار إليها.
و تسند إليها مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين واألنظمة الجاري هها
العمل ودراسة نتائج بحث املنافع و املضار بناء على السجل املفتوح بالجماعة،
وذلك داخل أجل أقصاه  30يوما.
املــادة :14
عند استيفاء جميع الشروط املطلوبة والتأكد من احترام صاحب
املشروع للمعايير الضرورية الستغالل املحل التجاري ،يقوم رئيس الجماعة
بالترخيص للمشروع املطلوب.
املــادة :15
في حالة تسجيل اللجنة ملالحظات فيما يتعلق بشروط الصحة
والسالمة ،يبلغ املعني باألمر شخصيا أو بواسطة رسالـة مضمونـة بمالحظات
اللجنة قصد العمل على االستجابة لها ،ويعتمـد احتساب األجل املحدد على
التاريخ املضمن بالسجل أو الختم البريدي ،و إذا لم ينفذ املعني باألمر داخل
األجل املطلوب األشغال موضوع التبليغ يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني منه
للطلب الذي تقدم به في شأن فتح و استغالل محله التجاري أو الحرفي أو
الخدماتي.
الفصـل الرابـع  :مقتضيــات ختامية:
املادة :16
كل محل تم فتحه واستغالله ألغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية
خالفا للمقتضيات الجاري هها العمل أو ملقتضيات هذا القرار يتم إغالقه
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إما مؤقتا أو بصورة نهائية وذلك بقرار يصدره رئيس الجماعة بعد استنفاذ
املسطرة املعمول هها في هذا اإلطار.
املــادة : 17
باإلضافة إلى مقتضيات هذا القرار التنظيمي ،يمكن في حالة الضرورة
اعتماد دفاتر تحمالت خاصة ببعض األنشطة االقتصادية التي تتطلب التوفر
على شروط محددة لحفظ الصحة والسالمة والسكينة العمومية.
املــادة : 18
يخضع املستغل ألداء جميع الضرائب والرسوم الجبائية في إطار
النشاط املرخص أو املصرح به طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية
الجاري هها العمل وخاصة القرار الجبائي املستمر الذي يحدد النسب الواجب
تطبيقها.
املــادة : 19
يمنع على أصحاب املحالت التجارية أو الحرفية أو الخدماتية ما يلي:
 استغالل امللك العمومي الجماعي لعرض البضائع أو وضع الكراس يوغيرها بدون ترخيص خاص باالحتالل املؤقت .
 إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على امللك العمومي الجماعي الواقعأمام املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي.
 استعمال اآلالت املحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات العمل. اقتالع األشجار واألغراس املتواجدة أمام املحل. استغالل املحل التجاري أو تشغيله ألي غرض آخر غير الغرضاملرخص أو املصرح به أو لغرض يتنافى مع النظام العام أو األخالق العامة.
 ترك القاذورات ووضع األزبال والنفايات في غير أماكنها. استغالل املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي كمسكن أو مرقد. إعادة فتح املحل الذي سبق إغالقه بقرار صادر عن رئيس الجماعةدون ترخيص جديد.
املــادة : 20
ال يعفـي طلـب الترخيص أو التصريح ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو
خدماتي من الحصول على الرخص املنصوص عليها في القانون ،إذا رغب
املعني باألمر في شغل امللك الجماعي العام املجاور ألغراض تتعلق بمزاولة
نشاطه.
املــادة : 21
على التاجر أو الحرفي أن يفسح املجال أمام جميع أجهزة املراقبة
املؤهلة قانونيا لذلك للقيام باملهام التفتيشية املنوطة هها ،و يقدم الوثائق و
البيانات التي من شأنها تسهيل مأموريتها.
املــادة : 22
يمارس صاحب املحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي نشاطه تحت
مسؤوليته ويسأل عن جودة املواد أو الخدمات واألثمان املطبقة وذلك طبقا
للقوانين واألنظمة املعمول هها في هذا الشأن.
املــادة : 23
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد املدير العام للمصالح والسادة
رؤساء املقاطعات والسلطة املحلية كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،في  02مايو 2017
رئيــس جماعــة ســال :جامع املعتصم
تأشيـرة عامـل عمالـة سـال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املحافظة على الصحة و النظافة العمومية؛
قرار تنظيمي لرئيس جماعة أوالد بن حمادي يتعلق بإحداث
فرقة املراقبين و تحديد مهامهم في مجال الشرطة اإلدارية
التابعة لجماعة أوالد بن حمادي
رئيس جماعة أوالد بن حمادي :
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20رمضان 7( 1436
يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

بناء على الظهير الشريف الصادر في  03من شوال  25 ( 1332غشت
 ) 1914املنظم للمؤسسات املضرة و املزعجة و الخطيرة  ،حسبما تم تتميمه و
تعديله بالظهير الشريف الصادر في  13أكتوبر 1933
بناء على الظهير الشريف رقم  1.63.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  ) 1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية حسب ما
وقع تغييره و تتميمه.
بناء على الظهير الشريف  01.69.89الصادر في  23ذي القعدة
 31( 1391يناير  ) 1970بشأن املحافظة على الطرق العمومية و مراقبة
السير و الجوالن .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.03.59الصادر في  10ربيع األول
 1424املوافق (  12ماي  ) 2003بتنفيذ القانون رقم  11.03املتعلق
بحماية و استصالح البيئة .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.07.209الصادر في  16من ذي الحجة
 1428املوافق (  27دجنبر  ) 2007بتنفيذ القانون رقم  39 – 07بسن أحكام
انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و املساهمات و األتاوى املستحقة لفائدة
الجماعات املحلية .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.07.195الصادر في  19من ذي
الحجة  1428املوافق ( 30نونبر  ) 2007بتنفيذ القانون رقم  47 -06املتعلق
بجبايات الجماعات املحلية .
بناء على املرسوم رقم  2.78.157بتاريخ  1رجب  1400املوافق ( 26
ماي  ) 1980حول تحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية الى
استتباب األمن و ضمان سالمة املرور و الصحة و املحافظة على الصحة
العمومية .
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون  1 . 75 . 291بتاريخ 24
شوال  8 ( 1397أكتوبر  ) 1977يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السالمة
و الجودة بالنسبة للحيوانات الحية و املواد الحيوانية أو ذات األصل الحيواني.
بناء على القرار الجبائي الجماعي رقم  01بتاريخ  12ماي . 2016
بناء على محضر مداوالت املجلس الجماعي أوالد بن حمادي خالل
الدورة العادية لشهر ماي  2016املنعقدة بتاريخ  2016/05/05مقرر عدد
2016/4
يقرر ما يلي ::
الفصل األول :
تحدث فرقة املراقبين املحلفين قصد القيام بكل األعمال و املهام
اليومية التي من شأنها تتبع و تفعيل قرارات رئيس املجلس الجماعي قصد
ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة و السكينة العمومية و
سالمة املرور داخل نفوذ تراب جماعة أوالد بن حمادي و ذلك طبقا للقوانين و
األنظمة الجاري هها العمل في إطار االختصاصات املخولة له في مجال الشرطة
اإلدارية الجماعية بمقتض ى القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات .
الفصل الثاني :
تتخذ فرقة املحلفين السالفة الذكر في الفصل األول أعاله كافة
اإلجراءات الالزمة قصد مراقبة كل األعمال التي من شأن مزاولتها مخالفة :
 ) 1النصوص التشريعية و التنظيمية املعمول هها في مجال الشرطة
اإلدارية الجماعية .
 ) 2القرارات التنظيمية الجماعية املتخذة في حدود اختصاصات
الشرطة اإلدارية املخولة بحكم القانون لرئيس املجلس الجماعي في ميادين
الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة و السكينة العمومية و سالمة
املرور.
 ) 3القرارات الفردية التي يتخذها رئيس املجلس الجماعي داخل نفوذ
تراب الجماعة باعتبارها تدابير شرطة فردية .
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الفصل الثالث :
يشمل اختصاص فرقة املراقبين املحلفين  ،املعاينة  ،املراقبة  ،إثبات
املخالفات طبقا للقوانين و املساطير املعمول هها و التدخل بقرار من السيد
رئيس املجلس الجماعي و بتنسيق مع املصالح املختصة في امليادين التالية :
 – 1الوقاية الصحية و النظافة و البيئة :
* مراقبة األنشطة التجارية و املهنية غير املنظمة التي من شأن
مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سالمة
املرور أو تضر بالبيئة .
* مراقبة استغالل املؤسسات املضرة أو املزعجة أو الخطيرة الداخلة
في اختصاصات رئيس املجلس الجماعي .
* مراقبة محالت بيع العقاقير و البقالة و محالت الحالقة و بيع
العطور و على العموم كل األماكن التي يمكن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد
خطيرة .
* مراقبة مخالفة الضوابط املتعلقة بسالمة و نظافة املحالت
املفتوحة للعموم خاصة املطاعم و املقاهي و قاعات األلعاب الخ .
* املساهمة في مراقبة جودة املواد الغذائية املعروضة للبيع أو
لالستهالك العمومي .
* السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية التي تتعلق بتحديد
الشروط العامة التي يمكن أن تمارس في إطارها األنشطة الخاصة لألفراد
قصد الحفاظ على الصحة العامة و السكينة العامة .
*منع رمي األزبال و القاذورات و الفضالت في املناطق الخضراء و
الساحات و جوانب الطرق .
* منع كل ما من شأنه أن يمس أو يؤثر على طبيعة األغراس و
الحدائق و املساحات الخضراء امللحقة بالطريق العام .
* مراقبة الوضعية القانونية ملختلف املحالت التجارية و املهنية و
الصناعية و اتخاذ التدابير الالزمة في حق املخالفين طبقا للقوانين الجاري هها
العمل بصفة عامة .
 – 2في مجال التعمير
* معاينة مخالفات ضوابط البناء و التعمير .
* مراقبة املباني و ضبط البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة
للسقوط .
* السهر على احترام القرارات املتعلقة بالتعمير .
* مراقبة رمي بقايا مواد البناء و غيرها حول البنايات السكنية أو على
الطريق العمومية .
 - 3في مجال السكينة العمومية
* مراقبة ضبط كل ما يخل بالسكينة العمومية .
* مراقبة مخالفة التدابير الرامية الى ضمان السكينة العمومية و
خاصة في املجاالت العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس .
* مراقبة مخالفة مواقيت فتح و إغالق املحالت املفتوحة للعموم .
 – 4في مجال السير و الجوالن
* مراقبة مخالفة التدابير الرامية إلى ضمان سالمة املرور في الطرق
العمومية و تنظيفها و إنارتها  ،و رفع معرقالت السير عنها .
* مراقبة وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية .
* مراقبة نظافة الطرق العمومية .
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* منع وضع األشياء التي قد تشكل عوائق و عوارض أو حواجز تكون
سببا في عرقلة السير على الطريق العام مما يعتبر مخالفا للقانون يجب حجز
كل ما تم وضعه من السيارات و الشاحنات و كل املعروضات على الطريق
العام و على الرصيف باملحجز الجماعي .
* منع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى توسيخ الطريق العام .
 - 5في مجال الشكايات
* البت في شكايات املواطنين قصد رفع الضرر عن املشتكين و ذلك
طبقا للقوانين الجاري هها العمل .
* تنفيذ قرارات رئيس املجلس الجماعي الفردية املتمثل في املنع و
اإلذن أو األمر عند التدخل من أجل الحد من ظاهرة مخالفة القوانين الجاري
هها العمل .
الفصل الرابع :
يعتبر أفراد فرقة املراقبين املحلفين بمثابة مأمورين و أعوان محضر و
حراس جماعيين محلفين  ،تبعا للمسا طير و القوانين املعمول هها.
الفصل الخامس :
يقتصر مجال تدخل فرقة املراقبين املحلفين على ممارسة
االختصاصات املتعلقة بقرارات رئيس املجلس الجماعي في مجال الشرطة
اإلدارية بمقتض ى القانون التنظيمي الجماعي التي ال يعود اختصاصها ألية
جهة حكومية أخرى .
الفصل السادس :
ال تمارس فرقة املراقبين املحلفين أي اختصاص من االختصاصات
قوات األمن العمومي  ،أو األجهزة الحكومية األخرى املوكول لها مهنة ممارسة
بعض أنواع الشرطة اإلدارية الخاصة .
الفصل السابع :
في حالة ثبوت املخالفة يتم تحرير محاضر في عين املكان تبين فيها
ظروف و طبيعة املخالفات و كذا اإليضاحات التي يدلي هها مرتكب املخالفة و
تعتمد هذه املحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها و توضع رهن إشارة اإلدارة .
الفصل الثامن :
يمكن لإلدارة حسب الحاالت أن توجه إعذارا مكتوبا الى مرتكب
املخالفة  ،للتقيد بأحكام القانون و النصوص املتخذة لتطبيقه .
الفصل التاسع :
أما إذا كانت استنتاجات املحاضر تقض ي بمتابعة املخالفين  ،فيجب
على إدارة الجماعة أن ترسل هذه املحاضر إلى املصالح املختصة قصد البت
فيها و اتخاذ اإلجراءات الالزمة .
الفصل العاشر :
في حالة عدم امتثال املعنيين ،يمكن لإلدارة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ
التدابير الالزمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا النشاط املهدد لصحة
اإلنسان و البيئة .
الفصل الحادي عشر :
يكلف باملراقبة و معاينة املخالفات ألحكام القانون ( املشار إليه في
الفصل الثاني أعاله ) عالوة على األعوان املنتدبون من طرف إدارة الجماعة
بصفتهم أفراد فرقة املراقبين املحلفين املكلفون بمعاينة املخالفات  -أعوان
مساعدين و مرافقين لهم .
الفصل الثاني عشر :
يكون هؤالء املوظفون و األعوان محلفين و حاملين لبطاقات مهنية
تسلمها إدارة الجماعة .و يجب عليهم الحفاظ على السر املنهي تحت طائلة
العقوبات املنصوص عليها في القوانين الجاري هها العمل .
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الفصل الثالث عشر :
تخضع ملراقبة دورية من لدن فرقة املراقبين املحلفين التابعة
للجماعة جميع املحالت التالية على سبيل املثال ال الحصر :
املحالت املفتوحة للعموم خاصة املخبزات و املطاعم و املقاهي وقاعات األلعاب  ....الخ .
املؤسسات املضرة أو املزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصاترئيس املجلس الجماعي .
 املحالت التجارية و املهنية و الصناعية . محالت بيع العقاقير و البقالة و محالت الحالقة و بيع العطور وعلى العموم كل األماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد
خطيرة
الفصل الرابع عشر :
و في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة اإلنسان و البيئة ،
يحق لإلدارة أن تأمر مستغلي املحالت املشار إليه أعاله بالعمل فورا على
اتخاذ اإلجراءات الضرورية ألجل معالجة هذا الخطر أو التخفيف من حدته .
الفصل الخامس عشر :
و يمكن مزاولة مهمتهم خارج أوقات العمل و ذلك بعد الحصول على
إذن كتابي من رئيس املجلس الجماعي أو حصولهم على أمر بمهمة .
الفصل السادس عشر :
يحق لإلدارة أن تأمر بإيقاف نشاط املمارس داخل املحالت املشار
إليه في الفصل الرابع عشر أعاله في حالة عدم احترام أحكام القانون شريطة
توجيه إعذار الى الشخص املسؤول عن املحل موضوع املخالفة و عدم
تنفيذ هذا األخير للتوصيات املوجهة إليه في األجل املحدد .
الفصل السابع عشر :
يجوز إلدارة الجماعة عند االقتضاء طلب استخدام القوة طبقا
للتشريع املعمول به  ،و ذلك بطلب من رئيس الجماعة  ،قصد ضمان احترام
قراراته و مقرراته و االستعانة عند الحاجة بتدخالت السلطة املحلية و الدرك
و القوات املساعدة .
الفصل الثامن عشر :
كل مخالفة للمقتضيات املذكورة في الفصل الثاني أعاله ،تستوجب
اتخاذ اإلجراءات الالزمة املتمثلة في تطبيق ما يلي :
* إما بحجز األشياء موضوع املخالفة عند امتناع املخالف و عدم
تنفيذ هذا األخير للتوصيات املوجهة إليه في األجل املحدد له .
الحال .

* أو بإيقاف نشاط املمارس داخل املحل و إغالق املحل إن اقتض ى

* و إما بحجز ما تم عرضه على الرصيف أو هدم ما تم بناؤه على
نفقة املخالف بعد إنذار املعني باألمر .
الفصل التاسع عشر :
تتكون فرقة املراقبين املحلفين بالجماعة من تقنيين تم اختيارهم و
تعيينهم من طرف رئيس الجماعة قصد اإلشراف على أعمال هذه الفرقة التي
تتكون من :
 أعوان مراقبين محلفين  ،تناط ههم مهمة املعاينة امليدانيةاليومية و تدوين محاضر أولية حول املخالفات املسجلة بخصوص عدم
تطبيق مقتضيات القرارات التنظيمية لرئيس املجلس الجماعي في مجال
اختصاصه املرتبطة بمجال الشرطة اإلدارية الجماعية و إيداع هذه
املحاضر لدى إدارة الجماعة .
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 أعوان مساعدين و مرافقين للمراقبين املحلفين تقتصر مهمتهم فيالتدخل بتقديم املساعدة في التنظيم دون تحرير املحاضر .
الفصل العشرون :
يخضع أفراد فرقة املراقبين املحلفين ألداء القسم وفق القوانين
املعمول هها .
الفصل الواحد و العشرون :
في حالة اإلخالل باألمن العام ،يقوم أفراد فرقة املراقبين املحلفين ،
بإخبار رئيس املجلس الجماعي و ال يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص
تعود ممارسته ألفراد الدرك امللكي أو القوات املساعدة .
الفصل الثاني والعشرون :
يمنع على أفراد فرقة املراقبين املحلفين استعمال اإلحصائية املحصل
عليها أو أي معلومات متعلقة بمجال اختصاصهم ألغراض شخصية أو لفائدة
الغير.
الفصل الثالث و العشرون :
كل فرد من أفراد املراقبين املحلفين يرتكب مخالفة طبقا للمقتضيات
اإلدارية أو القانونية يتعرض لعقوبات إدارية يتخذها رئيس املجلس الجماعي
في حقه من دون إغفال متابعته وفق القوانين و األنظمة املعمول هها في حالة
ارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون .
الفصل الرابع و العشرون :
يلتزم أفراد فرقة املراقبين املحلفين بالحفاظ على أناقة الهندام
بشكله العام و بحمل البطاقة املهنية أثناء مزاولة مهامهم و تقديمها كلما طلب
منهم ذلك .
الفصل الخامس و العشرون :
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد املصادقة عليه.
الفصل السادس و العشرون :
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس املجلس الجماعي و السيد
مدير مصالح الجماعة و املصلحة املكلفة بالشرطة اإلدارية كل في دائرة
اختصاصه.
إمضاء :رئيس الجماعة:حسن صناك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السير و الجوالن:
تنظيم السير و الجوالن ؛
ق ـرار عدد  35بتاريخ  22مارس  2016يتعلق بتنظيم السير والجوالن و تشوير
الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
رئيـس جماعـة س ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األول ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
 بناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
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 بناء على املرسوم رقم 2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن..
بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
 بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم  1508 -05بتاريخ 29يوليوز  2005املتعلق بتفويض اختصاص املصادقة على القرارات التنظيمية
املتعلقة بالشرطة اإلدارية الجماعية املتخذة في مجاالت الصحة والنظافة
والسكينة العمومية للسادة والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم اململكة.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ  18ماي 1961املتعلق بإشارات الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  19يناير .2016
و بناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرفبراير  ،2016في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  05فبراير .2016
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الفصل األول:
صباغة ممر الراجلين باملكان الذي تتواجد به اإلشارة الضوئية عند
ملتقى شارع محمد السادس بسكة الطرامواي (الخط  ،)2بمحاذاة املقر
السابق للدرك امللكي بمقاطعة املريسة.
الفصل الثاني:
وضع "عالمات ممنوع الوقوف" من الجهتين بشارع العباسيين الرابط
بين شارع القاعدة الجوية وشارع  20غشت بحي السالم بمقاطعة بطانة.
الفصل الثالث:
وضع "عالمات ممنوع الوقوف" تحمل عبارة'':السماح بوقوف
شاحنات تفريغ وشحن البضائع ابتداء من الساعة العاشرة ليال إلى غاية
الساعة الثامنة صباحا'' ،وذلك بشارع  02مارس من أمام ساحة دار البارود
إلى غاية مستوصف باب الخميس بمقاطعة ملريسة.
الفصل الرابع:
إزالة "عالمة منع املرور" في زاوية التقاء شارع بن خلدون بشارع 2
مارس بمقاطعة ملريسة ،وبالتالي السماح باالنعراج نحو اليسار في االتجاه
املؤدي نحو السوق املركزي باملدينة العتيقة.
الفصل الخامس:
وضع "عالمة تحديد السرعة في  60كيلومتر في الساعة" في االتجاهين
على طول شارع عثمان بن عفان ،بحي الرحمة بمقاطعة تابريكت.
الفصل السادس:
وضع "عالمة تخفيف السرعة" و"عالمات خروج التالميذ" و"صباغة
ممرات الراجلين" أمام ثانوية محمد بن الحسن الوزاني بشارع الزربية
بمقاطعة بطانة.
الفصل السابع:
وضع "عالمة تخفيف السرعة" و"عالمات خروج التالميذ" و"صباغة
ممرات الراجلين" أمام مدرسة اإلمام الطبري بشارع الشهيد محمد الحافظي
قطاع  2حي موالي إسماعيل بمقاطعة بطانة.
الفصل الثامن:
وضع "عالمة قف" بالشارع املحاذي لغابة عين الحوالة بمقاطعة
بطانة.
الفصل التاسع:
وضع "عالمة تحديد السرعة في  60كيلومتر في الساعة" بمدخل شارع
الزربية بمقاطعة بطانة.
الفصل العاشر:
إزالة "عالمات منع الوقوف والتوقف" على الجهة اليمنى أمام مقهى
ومخبزة "دلسيا بالس" بمقاطعة بطانة ،وذلك قدوما من شارع الصحراء في
اتجاه شارع عبد الكريم الخطابي ،والتي تم وضعها على مسافة أربعين
()40مترا من نقطة التقاء هذين الشارعين.
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الفصل الحادي عشر:
إلغاء "منع الوقوف" على طول شارع  20غشت بحي السالم بمقاطعة
بطانة ،مع االقتصار على وضع "عالمات ممنوع الوقوف" ههذا الشارع ،وذلك
في الجزء املمتد من الشارع الفرعي املؤدي للباب الخلفي لكل من عمالة سال
ومفوضية الشرطة إلى حدود مركب السجن املدني بسال.
الفصل الثاني عشر:
وضع"إشارات ضوئية ثالثية" لتنظيم املرور على مستوى ملتقى شارع
الزربية بشارع موالي عبد الحفيظ بقرية أوالد موس ى بمقاطعة احصين.
الفصل الثالث عشر:
تعميم "صباغة ممرات الراجلين" ووضع "عالمات انتباه مرور
الراجلين" ،وذلك على مستوى الشوارع الكبرى واملدارات وأمام مختلف
املؤسسات العمومية بتراب الجماعة.
الفصل الرابع عشر:
وضع "محدودبات تخفيف السرعة" وذلك وفقا للمعايير واملواصفات
التقنية املعمول هها ،مع إزالة جميع املحدودبات التي تم وضعها بشكل غير
قانوني بأزقة وشوارع الجماعة.
الفصل الخامس عشر:
إعادة نصب جميع عالمات التشوير التي تمت إزالتها جراء األشغال
وإعادة الهيكلة التي تعرفها بعض الشوارع على مستوى املدينة.
الفصل السادس عشر:
تشغيل جميع اإلشارات الضوئية الثالثية املتواجدة على مستوى
تقاطع الشوارع ومختلف املدارات باملدينة.
الفصل السابع عشر:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ 22 .مارس 2016
تأشيرة السـيد عـامل عمالة سـال:عبد الرحمان بنعلي
السيد رئيس جماعة سـال:جامع املعتصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـرار عدد  38بتاريخ  09يونيو  2016يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير
الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
رئـ ـيـس ج ـ ــماع ـ ــة سـ ـ ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األول ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
بناء على املرسوم رقم 2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
 بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم  1508 -05بتاريخ 29يوليوز  2005املتعلق بتفويض اختصاص املصادقة على القرارات التنظيمية
املتعلقة بالشرطة اإلدارية الجماعية املتخذة في مجاالت الصحة والنظافة
والسكينة العمومية للسادة والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم اململكة.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ  18ماي 1961املتعلق بإشارات الطرق.
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بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  19أبريل .2016
بناء على توصيات اللجنة املختلطة املنبثقة عن لجنة السير والجوالنوالنقل والتنقل خالل معاينتها امليدانية بتاريخ  26أبريل  ،2016ألجل تنظيم
تشوير بعض الطرق ومحطات وقوف سيارات األجرة بجماعة سال.
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرماي  ،2016في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  04ماي .2016
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الباب األول :تنظيم التشوير بمقاطعة تابريكت
الفصل األول:
وضع "عالمة ممنوع وقوف الشاحنات وسيارات الشحن" مع صباغة
الرصيف املحاذي ملدرسة عبد الرحمان الكتاني باللونين األبيض واألحمر،
وذلك على مستوى شارع عبد الرحيم بوعبيد بحي االنبعاث.
الفصل الثاني:
وضع "عالمة ممنوع الوقوف" بشارع محمد الخامس من الجهتين
قرب مركز البريد الرئيس ي.
الباب الثاني :تنظيم التشوير بمقاطعة احصين
أ -قرية أوالد موس ى:
الفصل الثالث:
وضع "عالمة ممنوع املرور" بشارع املسيرة الخضراء في اتجاه داخل
القرية والسماح باملرور في اتجاه الولجة.
الفصل الرابع:
السماح باملرور عبر شارع التضامن في االتجاهين.
الفصل الخامس:
وضع "إشارة ضوئية خضراء" تسمح باملرور في اتجاه داخل القرية
على اليمين ،وذلك عند تقاطع الطرق قرب محطة الوقود "أوليبيا".
الفصل السادس:
وضع "إشارة ضوئية خضراء" تسمح باملرور في اتجاه حي موالي
إسماعيل عند وجود إشارة ضوئية في الجهة املقابلة ،وذلك عند تقاطع شارع
الزربية مع شارع موالي عبد هللا قرب مقر مقاطعة احصين.
الفصل السابع:
وضع "عالمة ممنوع الوقوف" في احد االتجاهين بالشارع املار عبر
تجزئة أميمة واملوازي لشارع موالي بن عبد هللا.
الفصل الثامن:
وضع "التشوير الضوئي الثالثي" في األماكن التالية:
*ملتقى الطرق بين شارع األمير سيدي محمد وشارع عالل بن عبد هللا.
*ملتقى الطرق بين شارع محمد الخامس وشارع األمير سيدي محمد.
*ملتقى الطرق بين إعدادية اإلمام مالك ومدرسة أهل احصين.
الفصل التاسع:
وضع "عالمة قف" بامللتقيات التالية:
*ملتقى شارع السالم وشارع موالي رشيد.
*ملتقى شارع موالي رشيد وشارع موالي يوسف.
*ملتقى شارع موالي رشيد وشارع الرياض.
*ملتقى شارع موالي رشيد وشارع الزرقطوني.
*ملتقى شارع موالي إسماعيل وشارع موالي عبد الحفيظ.
الفصل العاشر:
وضع "عالمة ممنوع الوقوف والتوقف" بشارع األمير سيدي محمد في
الجزء املحدد بين شارع عقبة بن نافع وشارع الرياض.
ب -سـال الجـديدة:
الفصل الحادي عشر:
وضع عالمات قف بتجزئة الفيالت بسال الجديدة بالتقاطعات
الطرقية التالية:
* وضع "عالمة قف" في الزاوية اليمنى لزنقة اوكيمدن عند نقطة
التقائها بزنقة ميموزا في االتجاهين.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

* وضع "عالمة قف" في الزاوية اليمنى لزنقة توبقال عند نقطة
التقائها بزنقة ميموزا في االتجاهين.
* وضع "عالمة قف" في الزاوية اليمنى لزنقة تيشكا عند نقطة
التقائها بزنقة ميموزا في االتجاهين.
الفصل الثاني عشر:
وضع "التشوير الضوئي الثالثي" بملتقى شارع موالي رشيد وشارع
محمد حصار.
الفصل الثالث عشر:
وضع "التشوير الضوئي الثالثي" بملتقى شارع أبي رقراق وشارع لال
مريم.
الفصل الرابع عشر:
وضع "التشوير الضوئي الثالثي" بملتقى شارع الحسن الثاني وشارع
لال مريم على مستوى إقامة سليمة.
الفصل الخامس عشر:
وضع "عالمة تحديد السرعة في  60كيلومتر في الساعة" بشارع محمد
بن الحسن.
الفصل السادس عشر:
السماح باملرور في اتجاه واحد فقط بزنقة واد درعة قدوما من طريق
اوطا احصين دخوال إلى إقامة املعمورة.
الفصل السابع عشر:
السماح باملرور في اتجاه واحد فقط بزنقة واد سبو قدوما من إقامة
املعمورة في اتجاه طريق اوطا احصين.
الفصل الثامن عشر:
وضع "ممر للراجلين" و"إشارة مرور الراجلين" بشارع اوطا احصين
قرب إقامة رحاب وقرب إقامة تواركة وأمام مركز القرب السوسيو رياض ي سال
الجديدة.
الباب الثالث :تنظيم التشوير بمقاطعة املريسة
الفصل التاسع عشر:
وضع "عالمات تحديد السرعة في  60كيلومتر في الساعة" من
الجهتين ،وذلك من مدارة سيدي موس ى إلى أقواس البرج على الطريق
الساحلية بمقاطعة ملريسة.
الباب الرابع :تنظيم التشوير بمقاطعة العيايدة
الفصل العشرون:
وضع عالمة "التشوير الضوئي الثالثي" عند ملتقى شارع القاعدة
الجوية وطريق سيدي عبد هللا.
الفصل الواحد والعشرون:
وضع "عالمة قف" عند ملتقى شارع محمد الخامس وشارع األيوبيين
بقطاع األلفة ،وذلك على مستوى جهة اليمين من شارع األيوبيين.
الفصل الثاني والعشرون:
وضع "عالمة ممنوع الوقوف والتوقف" على الجانب األيسر من شارع
السرور.
الفصل الثالث والعشرون:
وضع عالمات "ليس لكم حق األسبقية" في الطرق املؤدية ملدارة
تقاطع شارع محمد الخامس مع زنقة ميدلت.
الفصل الرابع والعشرون:
وضع "عالمة إجبارية االنعراج إلى اليمين" بزنقة ميدلت نحو الطريق
املحاذية ملدرسة فرحات حشاد.
الفصل الخامس والعشرون:
وضع "عالمة منع املرور" بزنقة ميدلت عند نقطة تقاطعها مع شارع
محمد الخامس.
الفصل السادس والعشرون:
وضع "عالمة قف" في الطريق القادمة من مقبرة سيدي الضاوي عند
تقاطعها مع شارع محمد الخامس.
الفصل السابع والعشرون:
وضع "عالمة منع الدوران النصف الدائري" بشارع القاعدة الجوية
من الجهتين عند نقطة تقاطعه مع شارع "دال".

57

العـدد السابع والثالثون

العدد السابع و ثالتون

 23رمضان  08( 1439يونيو )2018

 23رمصان ( 08يونيو )2018

الفصل الثامن والعشرون:
وضع "التشوير الضوئي الثالثي" عند ملتقى شارع "دال" وشارع
القاعدة الجوية.
الفصل التاسع والعشرون:
صباغة شارع "دال" بخط متصل قرب نقطة تقاطعه مع شارع
القاعدة الجوية.
الباب الخامس :تنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق
العمومية على مستوى جميع املقاطعات.
الفصل الثالثون:
إزالة جميع أنواع املعرقالت التي يتم وضعها ملنع الوقوف والتوقف
بمختلف الطرق العمومية املتواجدة بتراب الجماعة.
الفصل الواحد والثالثون:
إزاحة جميع العربات املتهالكة واملتخلى عنها املتوقفة بجنبات الطرق
العمومية بتراب الجماعة وإيداعها باملحجز البلدي.
الفصل الثاني والثالثون:
وضع "إشارة ضوئية خضراء" تسمح باملرور في اتجاه اليمين كلما
سمحت الوضعية التقنية بذلك ،لضمان انسيابية املرور بمختلف املقاطع
الطرقية باملدينة.
الفصل الثالث والثالثون:
وضع "لوحات تشويرية تتضمن أسماء املقاطعات" وذلك عند
املداخل الرئيسية للمدينة وعند الحدود الفاصلة بين املقاطعات.
الفصل الرابع والثالثون:
إزالة الطالء األبيض واألحمر الذي تم وضعه بشكل غير قانوني على
أرصفة بعض الشوارع واألزقة ،مع صباغة األرصفة التي تكون موضوع منع
للوقوف بشكل قانوني باللونيين األبيض واألحمر.
ن
الفصل الخامس والثالثو :
تجديد وصيانة التشوير األفقي على مستوى جميع الطرق العمومية
بتراب الجماعة.
الفصل السادس والثالثون:
وضع "عالمات مرور إجباري للدراجات" من الجهتين على مستوى
طريق مكناس ،وذلك ابتداء من مدارة حي السالم إلى مدارة املطار.
الفصل السابع والثالثون:
وضع "عالمات ممنوع الوقوف" بشارع الحسن الثاني ،وذلك من مدارة
ولي العهد إلى مدارة اإلسماعيلية.
الفصل الثامن والثالثون:
وضع "األضواء العاكسة" على مستوى جميع املدارات املتواجدة بتراب
الجماعة.
ن
الفصل التاسع والثالثو :
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  09يونيو .2016
تأشيرة السـيد عـامل عمالة سـال:عبد الرحمان بنعلي
الس ــيد رئيس جـماعة سال:جامع املعتصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار عدد  41بتاريخ  23نونبر  2016يتعلق بتنظيم السير والجوالن و تشوير
الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
رئـ ـيـس ج ـ ــماع ـ ــة سـ ـ ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األول ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1-69-89تاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
 بناء على املرسوم رقم 2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
 بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم  1508 -05بتاريخ 29يوليوز  2005املتعلق بتفويض اختصاص املصادقة على القرارات التنظيمية
املتعلقة بالشرطة اإلدارية الجماعية املتخذة في مجاالت الصحة والنظافة
والسكينة العمومية للسادة والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم اململكة.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ  18ماي 1961املتعلق بإشارات الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  21شتنبر .2016
بناء على توصيات اللجنة املختلطة املنبثقة عن لجنة السير والجوالنوالنقل والتنقل خالل معاينتها امليدانية بتاريخ  27شتنبر  ،2016ألجل تنظيم
تشوير بعض الطرق ومحطات وقوف سيارات األجرة بجماعة سال.
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرأكتوبر  ،2016في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  11أكتوبر .2016
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الفصل األول:
وضع محدودبات تخفيف السرعة بكل من شارع أم الربيع وشارع
ملوية املارين بتجزئة الفيالت بسال الجديدة.
الفصل الثاني:
وضع العالمات واإلشارات الطرقية الالزمة قصد تحديد مكان
الجامعة الدولية للرباط ،وذلك على مستوى "بدال الطريق السيار بسال
الجديدة".
الفصل الثالث:
تشوير شارع العلويين بمقاطعة احصين كما يلي:
وضع "عالمات قف" عند نهاية األزقة التي تصب في شارع العلويين.وضع "عالمات تحديد السرعة" في  40كيلومترا في الساعة علىمستوى االتجاهين بشارع العلويين.
وضع "عالمات انتباه املنعرجات" من الجهتين على مستوى شارعالعلويين.
الفصل الرابع:
تنظيم وقوف السيارات بسال الجديدة كما يلي:
صباغة جميع زوايا ملتقيات الطرق باللونين األحمر واألبيض.حذف عالمات ممنوع الوقوف بشارع محمد بلحسن.إزالة الصباغة باللونين األحمر واألبيض بمجموعة من الشوارعواالقتصار فقط على وجودها بجانب املؤسسات األمنية كمفوضية
الشرطة والدائرة األمنية  12وثكنة القوات املساعدة.
 إلغاء منع الوقوف أمام مصبنة بزنقة الفرزدق بتجزئة سالالجديدة بإزالة طالء اللونين األحمر واألبيض.
منع الوقوف بالجهة املقابلة لوكالة تأمينات بنكيران بشارع الحسنالثاني.
الفصل الخامس:
وضع عالمات ممنوع الوقوف والتوقف على الشارع الذي يفصل
إقامة األمين ودوار الحاج الحسين بسال الجديدة ،وبالضبط على
الجهة املقابلة ملرآب إقامة األمين.
الفصل السادس:
وضع عالمات ممنوع الوقوف بالجهة اليمنى على امتداد سور ثانوية
ابن هاني بشارع ابن طفيل ،وذلك في اتجاه شارع ابن الهيثم بمقاطعة
العيايدة.
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الفصل السابع:
وضع عالمة ممنوع مرور الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة بشارع
السعيد حجي بسال املدينة.
الفصل الثامن:
وضع محدودبات تخفيف السرعة على الطريق الرابطة بين شارع
أريحا وشارع القاعدة الجوية األولى إلى حدود نقطة االلتقاء مع طريق سيدي
عبد هللا (سيدي ابراهيم بولعجول سابقا) بمقاطعة العيايدة.
الفصل التاسع:
تحديد السرعة بطريق مكناس "شارع الحسن الثاني" في  60كيلومترا
في الساعة ،وذلك بدل  80كيلومترا في الساعة التي كانت محددة في السابق.
الفصل العاشر:
تحديد السرعة بطريق القنيطرة "شارع محمد السادس" في 60
كيلومترا في الساعة.
الفصل الحادي عشر:
وضع ممرات للراجلين على مستوى النقط التالية:
* طريق مكناس على مستوى مدارة "اتقداو".
* طريق مكناس على مستوى مدارة املطار املدني.
* طريق القنيطرة على مستوى مدارة املكينسية.
* طريق القنيطرة على مستوى مدارة خارج باب سبتة.
* طريق القنيطرة على مستوى مدارة "امهيدرة".
* طريق القنيطرة على مستوى مدارة "صوفيا".
* طريق القنيطرة على مستوى مدارة "البريد".
* طريق القنيطرة على مستوى مدارة "كارفور".
الفصل الثاني عشر:
تنظيم التشوير بحي باب سبتة وحي سيدي موس ى بمقاطعة املريسة
كما يلي:
حذف عالمة منع املرور بالزنقة الرابطة بين شارع عبد الرحمانالقادري وصالح الدين األيوبي املتواجدة هها ثكنة رجال املطافئ سابقا.
تغيير موضع عالمة منع املرور بالزنقة الرابطة بين شارع عبد الرحمانالقادري وصالح الدين االيوبي من جهة مدخل ثانوية الباتول الصبيحي.
وضع عالمة قف بشارع العيادية من جهة مدخل شارع محمد سعيد
العلوي.
وضع عالمة قف بشارع املهدي بنعبود –اوجادة -املتواجد به املدخلالرئيس ي ملسجد االمام مالك ،في اتجاه مدخل سيدي بنعاشر.
وضع عالمة قف بشارع النصر باتجاه مدخل سيدي بنعاشر.
وضع عالمات ممنوع الوقوف "على اليمين من البرج الركني الىضريح سيدي موس ى الدكالي" ،بشارع عبد الكريم الخطيب (الطريق
الساحلية).
الفصل الثالث عشر:
تنظيم التشوير بحي النهضة وحي اشماعو وحي الشرف وتجزئة سعيد
حجي بمقاطعة املريسة كما يلي:
وضع عالمة منع املرور بالطريق الجانبي في االتجاهين املعاكسينلشارع محمد السادس (طريق مكناس).
وضع عالمات التشوير على مستوى جميع املدارات بطريق القنيطرة.وضع عالمة ممنوع املرور بزنقة الهداية املؤدية الى معهد اليقظةانطالقا من شارع أبو بكر القادري في اتجاه شارع رحال املسكيني.
وضع عالمات ممنوع الوقوف بشارع رحال املسكيني –طريق مهدية-ابتداءا من مكتب البريد الى اقامة تعاونية الوئام.
وضع عالمة ممنوع الوقوف والتوقف على اليسار من ملتقى شارع
السالم وشارع رحال املسكيني في اتجاه حي اشماعو الى نهاية تجزئة سعيد
حجي.
وضع عالمة حق االسبقية باملدارة املتواجدة أمام صيدلية الطاهري
ما بين شارع رحال املسكيني وشارع جبل صاغرو بتجزئة سعيد حجي.
وضع عالمة ممنوع الوقوف على اليمين بشارع جبل صاغرو منشارع محمد الراض ي السالوي اتجاه شارع عبد الكريم الخطيب في اتجاه
الطريق الساحلية بتجزئة سعيد حجي.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

تشوير مدارة شارع ولي العهد موالي الحسن وشارع رحال املسكينيمع وضع عالمة احترام األسبقية بين تجزئة العرصة وتجزئة سعيد حجي.
وضع عالمة ممنوع الوقوف على اليسار بشارع جبل العياش ي منمقهى نسيم البحر في اتجاه شارع جبل املعسكر بتجزئة سعيد حجي.
الفصل الرابع عشر:
تنظيم التشوير باملدينة العتيقة بمقاطعة املريسة كما يلي:
وضع عالمة ممنوع املرور بشارع سيدي بنعاشر على اليمين في اتجاهشارع موالي علي الشريف (في اتجاه باب معلقة).
حذف عالمة ممنوع املرور أمام فندق السعديين.الفصل الخامس عشر:
تنظيم التشوير بمقاطعة العيايدة كما يلي:
وضع عالمات التشوير لتخفيف السرعة بملتقى الشارع القادممن طريق القنيطرة عبر القنطرة وشارع محمد الخامس.
وضع عالمة االتجاه املسموح به ،بدءا من زنقة الفاطميين بقطاعاأللفة ،مرورا بزنقة عين اعتيق انعراجا في اتجاه زنقة سيدي حرازم وانتهاءا
بشارع  20غشت.
الفصل السادس عشر:
وضع عالمات ممنوع الوقوف بشارع الجزيرة على الجهة اليمنى قدوما
من الطريق الساحلية في اتجاه شارع حمان الفطواكي بمقاطعة ملريسة.
الفصل السابع عشر:
تنظيم التشوير بساحة باب فاس بمقاطعة املريسة كما يلي:
صباغة ممرات الراجلين على مستوى ساحة باب فاس.صباغة الخط املتصل الرابط بين مدارتي ولي العهد ومحطة القطارعلى مستوى ساحة باب فاس.
الفصل الثامن عشر:
منع وقوف سيارات نقل البضائع – هوندا -بزنقة احصين حي كريمة
بمقاطعة تابريكت بسال.
الفصل التاسع عشر:
وضع عالمات ممنوع الوقوف على الجهة اليمنى لزنقة احصين بحي
كريمة بمقاطعة تابريكت سال ،ابتداءا من الزنقة املحاذية ملدرسة ارض
السالم إلى غاية مقهى "روز مارين" وذلك في اتجاه شارع محمد الخامس
بمقاطعة تابريكت.
الفصل العشرون:
وضع عالمتي "ليس لكم حق األسبقية" على مستوى مدارة ولي
العهد (كاردونا) بمقاطعة ملريسة ،األولى قدوما من شارع الحسن الثاني
في اتجاه املدارة ،والثانية قدوما من شارع محمد السادس في اتجاه املدارة.
الفصل الواحد والعشرون:
وضع "عالمة ممنوع االنعراج نحو اليسار" وذلك عند الزاوية اليمنى
لنقطة التقاء الشارع القادم من املنطقة الصناعية املطار بطريق مكناس
(شارع الحسن الثاني).
الفصل الثاني والعشرون:
إقفال املنفذ املتواجد بالسياج املحاذي لطريق مكناس ملنع عبور
الراجلين قدوما من القرية نحو املنطقة الصناعية مرورا عبر طريق مكناس.
الفصل الثالث والعشرون:
تعميم الطالء باللونين األحمر واألبيض على مستوى زوايا جميع
الشوارع باملدينة ،وكذا على مستوى جميع املدارات.
الفصل الرابع والعشرون:
تعميم عالمات إجبارية املدارة في جميع االتجاهات ،وذلك على
مستوى جميع املدارات املتواجدة باملدينة.
الفصل الخامس والعشرون:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  23نونبر .2016
الس ــيد رئيس ج ــماعة س ــال :جامع املعتصم
تأشيرة السـيد عـامل عمالة سـال :عبد الرحمان بنعلي
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ق ــرار عدد  44بتاريخ  06يونيو  2017يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير
الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
رئـ ـيـس ج ـ ــماع ـ ــة سـ ـ ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
ل
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األو ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ  18ماي 1961املتعلق بإشارات الطرق.
 بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
 بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  24يناير .2017
 بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  18أبريل .2017
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرماي  ،2017في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  05ماي .2017
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الباب األول :التشوير العمودي واإلشارات الضوئية الثالثية
الفصل األول:
منع الوقوف من جهة واحدة بشارع الحسن الثاني أمام تأمينات
بنكيران بسال الجديدة.
الفصل الثاني:
حذف عالمات ممنوع الوقوف بشارع محمد بلحسن بسال الجديدة.
الفصل الثالث:
وضع عالمات ممنوع الوقوف في الجهة املحاذية ملقر مقاطعة احصين
بزنقة الصنوبر.
الفصل الرابع:
وضع "عالمة ممنوع املرور" عند ملتقى شارع لال أسماء وشارع لال
مريم ،في اتجاه شارع لال أمينة ،وبالتالي جعل املرور بشارع لالمريم ذي اتجاه
وحيد ،وذلك نحو شارع لال أسماء بمقاطعة تابريكت.
الفصل الخامس:
وضع "عالمة ممنوع املرور" بمدخل ممر مسجد الغندور قدوما من
اتجاه شارع محمد عواد بمقاطعة تابريكت.
الفصل السادس:
وضع عالمات تحديد السرعة في ( )60كيلومتر في الساعة بالشريط
الساحلي بمقاطعة املريسة.
الفصل السابع:
تنصيب عالمات الوقوف "قف" عند ملتقى األزقة املتفرعة من حي
سيدي موس ى بالطريق الساحلية.
الفصل الثامن:
تنصيب عالمات "ليس لكم حق االسبقية" باملدارة املقابلة لضريح
سيدي موس ى.
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الفصل التاسع:
تنصيب عالمات "انتباه بوجود مدارة" سواء على دائرة املدارة (املقابلة
لضريح سيدي موس ى) أو بالقرب من مكان تواجدها.
الفصل العاشر:
تنصيب عالمات "إجبارية مرور الدراجات" وذلك باعتماد عالمتين في
آن واحد ،األولى تشير للدراجات الهوائية والثانية للدراجات النارية ،في كل من
شارع محمد السادس (طريق القنيطرة) وشارع الحسن الثاني (طريق مكناس)،
وذلك إلجبار الدراجات بكل أصنافها على استعمال املمر املخصص لها على
مستوى هذين الشارعين.
الفصل الحادي عشر:
وضع عالمة ممنوع الوقوف مع صباغة الرصيف باللونين األبيض
واألحمر أمام وكالة البنك الشعبي الكائنة بشارع الحسن الثاني بسال الجديدة.
الفصل الثاني عشر:
وضع "عالمة ممنوع املرور" عند مدخل شارع لال مريم من جهة تقاطع
شارع موالي رشيد مع شارع محمد حصار في اتجاه منطقة الفيالت بسال
الجديدة.
الفصل الثالث عشر:
وضع "عالمة ممنوع املرور" باإلفريز املتواجد وسط شارع الحسن
الثاني بمحاذاة محطة نهاية الطرامواي ببطانة ،ملنع املرور قدوما من شارع
بنجرير وانعراجا نحو شارع الحسن الثاني في اتجاه مدارة االسماعيلية.
الفصل الرابع عشر:
وضع عالمة ممنوع املرور عند الزاوية اليسرى لإلفريز املتواجد بملتقى
شارعي عبد الخالق الطريس وعبد الرحيم بوعبيد ،وذلك ملنع االنعراج نحو
اليسار قدوما من ملتقى شارع محمد الخامس بشارع عبد الرحيم بوعبيد.
الفصل الخامس عشر:
وضع عالمة ممنوع املرور عند الزاوية اليسرى لإلفريز املتواجد بملتقى
شارعي عبد الخالق الطريس وعبد الرحيم بوعبيد ،وذلك ملنع االنعراج نحو
اليسار قدوما من ملتقى شارع األطلس الكبير بشارع عبد الرحيم بوعبيد.
الفصل السادس عشر:
وضع "عالمة ممنوع املرور" عند ملتقى الزنقة املتفرعة عن شارع لال
أسماء واملقابلة ملقهى "فيردور" ،وذلك في اتجاه شارع لالأمينة ،وبالتالي جعل
هذه الزنقة ذات اتجاه وحيد نحو شارع لال أسماء بمقاطعة تابريكت.
الفصل السابع عشر:
وضع "عالمة ممنوع املرور" عند ملتقى الشارع املار بمحاذاة الباب
الرئيس ي للثانوية التأهيلية العباس مفتاح وزنقة "إيتزر" التي تتواجد هها
الورشات امليكانيكية ،وذلك في اتجاه شارع لال أسماء ،وبالتالي جعل زنقة
"إيتزر" ذات اتجاه وحيد نحو الثانوية التأهيلية العباس مفتاح بمقاطعة
تابريكت.
الفصل الثامن عشر:
وضع أربع ( )04عالمات لتحديد السرعة في  60كيلومتر في الساعة،
وعالمتين ( )02لتحديد السرعة في ( )40كيلومتر في الساعة على مستوى
الطريق املزدوج املحاذية لتكنوبوليس بسال الجديدة.
الفصل التاسع عشر:
تنظيم التشوير بمقاطعة العيايدة كما يلي:
 وضع عالمة "قف" بشارع أبو بكر الصديق عند نقطة تقاطعه معشارع محمد الخامس من الجهتين.
 وضع عالمة "قف" بشارع عثمان بن عفان عند نقطة تقاطعه معشارع أبو بكر الصديق من الجهتين.
 وضع "عالمات تخفيف السرعة في  60كيلو متر في الساعة" بشارعأبو بكر الصديق في اتجاه طريق القنيطرة بدءا من نقطة تقاطعه مع شارع
عبد هللا بن مسعود.
 وضع "عالمة قف" عند ملتقى شارع أبو بكر الصديق وشارع عبدهللا بن مسعود عند زاوية الضيعة الفالحية.
 وضع "عالمة قف" بشارع علي بن أبي طالب عند نقطة تقاطعه معشارع محمد الخامس من الجهتين.
 وضع "عالمة قف" بشارع عمر بن عبد العزيز عند نقطة تقاطعه معشارع محمد الخامس من الجهتين.
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 -وضع "عالمات قف" بشارع الصالح عند تقاطعه مع الشوارع

التالية:
*شارع محمد الخامس.
*شارع عثمان بن عفان.
*شارع عبد هللا بن مسعود.
*شارع اإلسماعيلية السوالم القادم باملوازاة مع مقبرة سيدي الضاوي.
 وضع عالمة "ليس لكم حق األسبقية" باملدارة املتواجدة عند ملتقىشارع إبراهيم الخليل وشارع أم القرى.
الفصل العشرون:
وضع "عالمة ممنوع الوقوف" تحمل عبارة "خاص باملركز الصحي
بطانة" وذلك بالجهة اليمنى من شارع مديونة في اتجاه شارع املسيرة الخضراء
بمحاذاة املركز الصحي بمقاطعة بطانة.
الفصل الواحد والعشرون:
وضع "عالمة ممنوع الوقوف" تحمل عبارة "خاص بالشباك الوحيد
للتعمير" ،وذلك بالجهة اليمنى من الشارع املار بمحاذاة مدخل الشباك الوحيد
للتعمير قدوما من شارع مديونة بمقاطعة بطانة.
الفصل الثاني والعشرون:
وضع اإلشارات الضوئية الثالثية عند ملتقى شارع األطلس الكبير
بشارع الصحراء حي السالم بمقاطعة بطانة ،مع مراعاة ضبط توقيتها ليكون
متناسبا مع توقيت اإلشارتين الضوئيتين املتواجدتين عند تقاطع شارع
الصحراء بكل من شارع محمد بن الحسن الوزاني وشارع عبد الرحيم بوعبيد.
الفصل الثالث والعشرون:
إحداث اإلشارات الضوئية الثالثية عند ملتقى شارع سعيد العلوي
وشارع سيدي بنعاشر عند أقواس البرج بمقاطعة املريسة.
الباب الثاني :التشوير األفقي ومخففات تحديد السرعة
الفصل الرابع والعشرون:
تخصيص ممر للراجلين أمام مركز التكوين املنهي ومقر الدائرة بحي
الكفاح بمقاطعة احصين.
الفصل الخامس والعشرون:
وضع مخففين لتحديد السرعة على مستوى الطريق املزدوج املحاذي
لتكنوبوليس بسال الجديدة.
الفصل السادس والعشرون:
خلق ممرات للراجلين مع اإلشارة الى ذلك بواسطة عالمات طرقية
تنبيهية بالطريق الساحلية بمقاطعة املريسة.
الفصل السابع والعشرون:
إحداث ممرات للراجلين عند آخر مدارة بطريق أوطى احصين عند
نقطة التقاء هذه الطريق بالشارع املتجه نحو منطقة "البريبري" بسال الجديدة.
الفصل الثامن والعشرون:
صباغة األرصفة على بعد عشرين ( )20مترا من أماكن تواجد
اإلشارات الضوئية باللونين األبيض واألحمر ،وذلك ملنع الوقوف على طول
هذه املسافة على مستوى جميع الشوارع واألزقة التي تتواجد هها هذه
اإلشارات الضوئية بتراب الجماعة.
الفصل التاسع والعشرون:
إزالة صباغات األرصفة باللونين األبيض واألحمر ،والتي تمت بدون
موجب قانوني على مستوى جميع الشوارع واألزقة بتراب الجماعة.
الفصل الثالثون:
وضع ثالث ( )03مخففات للسرعة بالشريط الساحلي بمقاطعة
املريسة وفق املعايير التقنية املعمول هها ،األولى أمام الثانوية اإلعدادية عبد
الرحمان حجي ،والثانية على مستوى املستوصف الصحي ومالعب القرب،
والثالثة أمام فضاء العاب األطفال املتواجد أمام امللحقة اإلدارية سيدي
موس ى.
الفصل الواحد والثالثون:
وضع ممرات الراجلين بالشوارع والطرق اآلتية بمقاطعة العيايدة:
أ -شارع ابن الهيثم:
* عند ملتقى شارع بن الهيثم وشارع القاعدة الجوية األولى.
* عند ملتقى شارع بن الهيثم وشارع الصالح.
*أمام مقر مقاطعة لعيايدة.
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* عند ملتقى شارع بن الهيثم وشارع النجاح من الجهتين.
املنصور
الذهبي.
* عند ملتقى شارع بن الهيثم والشارع املؤدي إلى إعدادية
* عند ملتقى شارع بن الهيثم والشارع املؤدي إلى امللحقة اإلدارية النهضة
عبر تجزئة الوحدة.
* قبالة مسجد الحاج عمر على شارع بن الهيثم.
* أمام بريد املغرب على شارع بن الهيثم.
* عند ملتقى شارع بن الهيثم وشارع السرور من الجهتين املتقابلتين.
* عند ملتقى شارع بن الهيثم وشاع ابن طفيل.
* عند ملتقى شارع بن الهيثم وشارع أم الربيع.
* أمام دائرة األمن على شارع بن الهيثم.
* عند ملتقى شارع بن الهيثم وشارع الصنوبر.
* عند ملتقى شارع بن الهيثم وشارع "دال".
ب -شارع القاعدة الجوية:
* أمام جميع املؤسسات التعليمية واملقرات اإلدارية ومشروع الحديقة.
* عند املقاطع الثالث املتواجدة بين حي الحوات بقطاع النهضة وقطاع
القدس.
* قبالة املحجز البلدي.
* عند ملتقى شارع القاعدة الجوية األولى وطريق سيدي عبد هللا املؤدية
إلى ضريح الولي سيدي إبراهيم بولعجول.
* على طريق سيدي عبد هللا قبالة مكتب االستشارة والبيع التابع لتجزئة
بيت املستقبل.
ج -شارع النصر:
* أمام تجزئة سلمى .1
* أمام امللحقة اإلدارية بلعروس ي.
* قبالة مؤسسة والدة.
* قبالة ملعب القرب.
* عند ملتقى شارع العهد وشارع النصر.
* قبالة ثانوية أحمد شوقي من الجهتين.
* قبالة مدرسة خديجة أم املؤمنين.
* قبالة مسجد النور.
* قبالة إعدادية اإلمام البخاري.
* ملتقى شارع النصر وشارع السرور.
د -شارع محمد الخامس:
* أمام مؤسسة فرحات حشاد.
* أمام مؤسسة الجيل الجديد.
* ملتقى شارع الصالح وشارع محمد الخامس.
ه -طريق القنيطرة:
* أمام مدرسة تكوين الشرطة.
* أمام مؤسسة املعارف على طريق القنيطرة.
* أمام املعبر الفاصل بين طريق القنيطرة ودوار حاللة.
* قبالة الجسر املؤدي إلى دوار حاللة.
* عند ملتقى طريق القنيطرة وشارع إبراهيم الخليل بتجزئة أبواب سال.
* عند ملتقيات جميع الشوارع مع شارع إبراهيم الخليل بتجزئة
أبواب سال.
الفصل الثاني والثالثون:
إعادة صباغة الخط املار وسط طريق القنيطرة.
الفصل الثالث والثالثون:
فتح الخط املتصل بشارع محمد الطيب العلوي عند نقطة تقاطعه
مع شارع األنصار بمحاذاة املركز الصحي املتواجد عند هذا التقاطع بمقاطعة
ملريسة.
الفصل الرابع والثالثون:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  06يونيو 2017
الس ــيد رئيس ج ــماعة س ــال:جامع املعتصم
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ق ــرار تنظيمي عدد  46بتاريخ  13فبراير  2018يتعلق بتنظيم السير والجوالن
و تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
رئـ ـيـس ج ـ ــماع ـ ــة سـ ـ ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األول ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ  18ماي 1961املتعلق بإشارات الطرق.
 بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
 بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  23يناير .2018
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرفبراير  ،2018في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  07فبراير .2018
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الباب األول :التشوير األفقي ومخففات تحديد السرعة
الفصل األول:
ي
تحديد مسار خاص بحافالت النقل العمومي الحضر بتراب جماعة
سال على مس ــافة اربع ( )4كيــلومترات ،وذلك على مستوى املحاور الطرقية
التالية :طريق القنيطرة – طريق حين الحوالة  -قنطرة الفداء.
الفصل الثاني:
وضع "ممرات الراجلين والخط الفاصل بين الجهتين" وذلك باملحاور
التالية:
 الطريق الساحلية ابتداءا من مدارة سيدي موس ى إلى أقواس البرج. الطريق الساحلية من داخل أقواس البرج اتجاه مدارة مسجدالشاطئ مرورا بمدارة سيدي الحاج بنعاشر.
 شارع سعيد العلوي من مدارة محطة القطار سال املدينة اتجاهأقواس البرج مرورا بمدارتي باب سبتة وباب شعفة.
 طريق مهدية ابتداءا من سعيد حجي إلى مدارة البريد بطريقالقنيطرة مرورا بملتقى شارع "دال" وطريق مهدية وبمدارة أمواج.
الفصل الثالث:
وضع "مخفف لتحديد السرعة" بشارع القاعدة الجوية بمقاطعة
العيايدة أمام ثانوية محمد بن عبد العزيز الحبابي اإلعدادية.
الفصل الرابع:
وضع "مخففات تحديد السرعة" بشارع محمد الخامس بسال
الجديدة أمام املركب التربوي االجتماعي سال الجديدة وأمام الباب الرئيس ي
إلقامة األمين املحاذية له.
الفصل الخامس:
تعميم "ممرات الراجلين" أمام جميع املؤسسات التعليمية واملرافق
العمومية وجميع التقاطعات الطرقية على مستوى تراب الجماعة.
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الفصل السادس:
تخصيص مخففات تحديد السرعة بمختلف الطرق باملدينة كممرات
للراجلين.
الباب الثاني :التشوير العمودي واإلشارات الضوئية الثالثية
الفصل السابع:
وضع اإلشارات الضوئية الثالثية بمقاطعة تابريكت باألماكن التالية:
*ملتقى شارع عثمان بن عفان مع شارع محمد عواد بحي الرحمة.
*ملتقى شارع موالي العربي العلوي وشارع الصحراء بحي السالم.
*ملتقى شارع بوكراع وشارع "دال" ببالد بنداوود.
الفصل الثامن:
وضع "عالمة قف" بمقاطعة تابريكت باألماكن التالية:
*مخارج شارع يوسف بن تاشفين في اتجاه شارع محمد الخامس
بتجزئة الفروكي الصغير.
*نقطتي تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد بشارع  6نونبر بحي
القدس.
*ملتقى شارع  6نونبر بشارع الياسمين في اتجاه محطة القطار
بتجزئة سلمى.
*مقهى  21نونبر في اتجاه شارع  6نونبر بتجزئة سلمى.
الفصل التاسع :وضع "عالمات ممنوع الوقوف" بشارع املزرعة بالجهة
املحاذية لسور محكمة قضاء األسرة جهة الباب الثاني بمقاطعة تابريكت.
الفصل العاشر:
وضع "عالمة ممنوع الوقوف" بالجهة اليمنى من شارع مديونة بحي
الشيخ ملفضل بمقاطعة تابريكت.
الفصل الحادي عشر:
"منع الوقوف والتوقف" بشارع السرور ،بدءا من نقطة تقاطعه مع
شارع بن الهيثم إلى نقطة تقاطعه مع زنقة البنين بتجزئة أحالم بقطاع الوئام
بمقاطعة العيايدة.
الفصل الثاني عشر:
"منع الوقوف" بالجهة اليمنى لشارع السرور ،بدءا من نقطة تقاطعه
مع زنقة البنين بتجزئة أحالم إلى نقطة تقاطعه مع شارع القاعدة الجوية
األولى بمقاطعة العيايدة.
الفصل الثالث عشر :وضع "عالمة ممنوع الوقوف والتوقف" أمام
املحالت التجارية الجزارة على طول  100متر على طريق القنيطرة باتجاه
الرباط بمقاطعة العيايدة.
الفصل الرابع عشر:
وضع "عالمة ممنوع وقوف شاحنات نقل البضائع" أمام املدخل
الرئيس ي ملدرسة العالمة عبد الرحمان الكتاني بمقاطعة تابريكت.
الفصل الخامس عشر:
وضع "عالمة ممنوع املرور" بزنقة شالة املحاذية ملدرسة العالمة عبد
الرحمان الكتاني بمقاطعة تابريكت ،عند نقطة التقائها بشارع ابن الهيثم،
وبالتالي جعل االتجاه وحيدا بزنقة شالة ،وذلك قدوما من شارع عبد الرحيم
بوعبيد في اتجاه شارع ابن الهيثم.
الفصل السادس عشر:
وضع التشوير الضوئي الثالثي في ملتقى الطرق بين إعدادية اإلمام
مالك ومدرسة أهل احصين بحي الصفاء بمقاطعة احصين.
الفصل السابع عشر:
وضع التشوير الضوئي الثالثي عند تقاطع شارع محمد الخامس
وشارع موالي رشيد بمقاطعة احصين.
الفصل الثامن عشر:
وضع عالمة ممنوع الوقوف للشاحنات بشارع محمد بن الحسن
الوزاني أمام اقامة "ماري روز" بسال الجديدة.
الفصل التاسع عشر:
وضع التشوير الضوئي الثالثي بشارع الزربية أمام إقامة الصفاء 1
من الجهتين بمقاطعة احصين.
الفصل العشرون:
وضع "عالمة ممنوع املرور" على مستوى مقهى برادة قدوما من ضريح
سيدي عبد هللا بنحسون وذلك في اتجاه باب بوحاجة بمقاطعة املريسة.
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الفصل الواحد والعشرون:
وضع "عالمات منع استعمال الدراجات بمختلف أنواعها" على
الرصيف املمتد على طول كورنيش سيدي موس ى بمقاطعة ملريسة.
الفصل الثاني والعشرون:
وضع "عالمات التشوير انتباه أطفال املدارس" و"ممر للراجلين" أمام
مجموعة مدارس نوبل سكول بشارع موالي الطيب العلوي سانية الغرابلية
بمقاطعة ملريسة.
الفصل الثالث والعشرون:
وضع عالمة ممنوع املرور عند نقطة تقاطع شارع محمد السادس
(طريق القنيطرة) مع املمر الطرقي املحاذي لواجهة إقامة ديار  3بمقاطعة
املريسة ،وبالتالي جعل هذا املمر ذي اتجاه وحيد قدوما من مدارة ديار في
اتجاه طريق القنيطرة.
الفصل الرابع والعشرون:
وضع "عالمة قف" بقطاع القدس بمقاطعة العيايدة باألماكن التالية:
 ملتقيات الشوارع واألزقة الرئيسية مع شارع أريحا. ملتقيات الشوارع واألزقة الرئيسية مع شارع غزة.الفصل الخامس والعشرون:
وضع "عالمة تحديد السرعة في  60كلم/س" بقطاع القدس قرب
الحي الصناعي عبر طريق القاعدة الجوية بمقاطعة العيايدة.
الفصل السادس والعشرون
وضع "عالمة قف" بقطاع النهضة بمقاطعة العيايدة باألماكن
التالية:
 ملتقى شارع النجاح و شارع بن الهيثم. ملتقى زنقة الصدق و شارع ابن الهيثم. ملتقى الشوارع و االزقة مع شارع بن الهيثم بتجزئة االممي. ملتقى شارع االزدهار و شارع النصر والقاعدة الجوية .1 ملتقى زنقة االنفتاح و شارع النصر والقاعدة الجوية .1 ملتقى شارع العهد و شارع النصر. ملتقى زنقة الشجاعة و شارع النصر. ملتقى شارع الصالح و شارع العهد. ملتقى شارع الكرم و شارع العهد. ملتقى شارع العزة و شارع العهد. ملتقى شارع العزم و شارع النصر.الفصل السابع والعشرون:
وضع "عالمة منع الوقوف والتوقف" بقطاع النهضة بمقاطعة
العيايدة بالجانب األيسر لشارع السرور.
الفصل الثامن والعشرون :وضع "عالمة قف" بقطاع املجد بمقاطعة
العيايدة باملوقعين التاليين:
 ملتقى شارع النجاح و شارع بن الهيثم. ملتقى شارع املار أمام اعدادية املنصور الذهبي و القاعدة الجوية.1الفصل التاسع والعشرون:
وضع "عالمة قف" بقطاع الوئام بمقاطعة العيايدة باألماكن التالية:
 ملتقى شارع مسعود الشيكر وشارع القاعدة الجوية 1 ملتقى زنقة مصر وشارع القاعدة الجوية 1الفصل الثالثون:
وضع "عالمة قف وليس لكم األسبقية " بقطاع الوئام بمقاطعة
العيايدة بملتقى شارع ابن طفيل وشارع القاعدة الجوية.
الفصل الواحد والثالثون:
وضع "عالمة منع الوقوف والتوقف" بقطاع الوئام بمقاطعة العيايدة
بالجانب األيسر لشارع السرور على الجانب األيسر لشارع مسعود الشيكر.
الفصل الثاني والثالثون:
وضع "عالمة قف" بقطاع الفتح بمقاطعة العيايدة باألماكن التالية:
 ملتقى شارع وملاس وشارع محمد الخامس. ملتقى شارع وليلي أملو وشارع محمد الخامس. ملتقى شارع النواصر الزراردة وشارع النصر. ملتقى شارع الفداء مغراوة وشارع النصر. -ملتقى شارع املعاريف اجدير وشارع النصر.
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 ملتقى شارع أنفا أكنون وشارع النصر. ملتقى زنقة كلميم و شارع القاعدة الجوية  1وشارع ابن الهيثم.الفصل الثالث والثالثون:
وضع "عالمة قف" بقطاع املحيط أبواب سال بمقاطعة العيايدة
باألماكن التالية:
 ملتقى شارع املهاجرون وشارع ابراهيم الخليل. ملتقى شارع عرفة وشارع ابراهيم الخليل. ملتقى شارع املنى وشارع ابراهيم الخليل. ملتقى شارع سرايا االيمان وشارع ابراهيم الخليل. ملتقى شارع أم القرى وشارع ابراهيم الخليل. ملتقى شارع املروة وشارع ابراهيم الخليل. ملتقى شارع املهدية وشارع ابراهيم الخليل. ملتقى شارع االنصار وطريق املهدية. ملتقى شارع املزدلفة وشارع االنصار. ملتقى شارع أم القرى وشارع االنصار. ملتقى شارع املروة وشارع االنصار.ن
الفصل الرابع والثالثو :
وضع "عالمة قف" بقطاع املطارات سال بمقاطعة العيايدة باملوقع
التالي:
 ملتقى املمر الخاص بالدراجات مع املدخل إلى الحي الصناعيوامللتقى مع شارع القاعدة الجوية األولى.
الفصل الخامس والثالثون:
استعمال واقيات في املدارات لحماية الراجلين وتوجيههم الستعمال
املمرات املخصصة لهم بمختلف الطرق باملدينة.
ن
الفصل السادس والثالثو :
وضع عالمة ممنوع املرور بملتقى شارع موالي رشيد وشارع أحمد
الناصري في اتجاه الوقاية املدنية بسال الجديدة.
الفصل السابع والثالثون:
وضع عالمات ممنوع الوقوف على الجهة اليمنى من زنقة عين افتيل
في الجهة املقابلة ملفوضية الشرطة بقرية اوالد موس ى بمقاطعة احصين.
الفصل الثامن والثالثون:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  13فبراير . 2018
الس ــيد رئيس ج ــماعة س ــال:جامع املعتصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل؛
ق ـرار عدد  36بتاريخ  22مارس  2016يتعلق بتنظيم محطات وقوف سيارات
األجرة الكبيرة داخل تراب الجماعة
رئ ـ ـ ـيـس ج ـ ـ ـ ــماع ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األول ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
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بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
 بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم  1508 -05بتاريخ 29يوليوز  2005املتعلق بتفويض اختصاص املصادقة على القرارات التنظيمية
املتعلقة بالشرطة اإلدارية الجماعية املتخذة في مجاالت الصحة والنظافة
والسكينة العمومية للسادة والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم اململكة.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ 18ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  19يناير .2016
بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللمعاينتها امليدانية بتاريخ  26ينايـر  ،2016ألجل تنظيم تشوير بعض الطرق
ومحطات وقوف سيارات األجرة الكبيرة بجماعة سال.
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرفبراير  ،2016في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  05فبراير .2016
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الفصل األول:
إحداث "محطة لوقوف سيارات األجرة الكبيرة" على مستوى ملتقى
شارعي االبتهاج وأبو بكر الصديق بمحاذاة املركز السوسيو التربوي لتنمية
كفاءات الشباب بحي الرحمة بمقاطعة تابريكت.
الفصل الثاني:
إحداث "محطة لوقوف سيارات األجرة الكبيرة" بحي سيدي موس ى
بمقاطعة املريسة ،قرب األقواس بالجهة اليمنى للطريق القادمة من القنيطرة
على مسافة خمسين ( )50مترا محددة بعالمتين ،األولى توضع أمام مقهى
"شكار" ،والثانية توضع أمام تقاطع طريق القنيطرة مع زنقة أرفود.
الفصل الثالث:
إحداث "محطة لوقوف سيارات األجرة الكبيرة" بالجهة اليمنى لشارع
"محمد عواد" في اتجاه طريق القنيطرة ،وبالضبط بالجهة املقابلة ملدخل
مرآب شركة "الطرامواي" بمقاطعة تابريكت.
الفصل الرابع:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ 22مارس 2016
السيد رئيس جماعة سـال:جامع املعتصم
تأشيرة السـيد عـامل عمالة سـال:عبد الرحمان بنعلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار عدد  39بتاريخ  09يونيو  2016يتعلق بتنظيم محطات وقوف
الحافالت و سيارات األجرة داخل تراب الجماعة
رئ ـ ـ ـيـس ج ـ ـ ـ ــماع ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
ل
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األو ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
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بناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
 بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم  1508 -05بتاريخ 29يوليوز  2005املتعلق بتفويض اختصاص املصادقة على القرارات التنظيمية
املتعلقة بالشرطة اإلدارية الجماعية املتخذة في مجاالت الصحة والنظافة
والسكينة العمومية للسادة والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم اململكة.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ  18ماي 1961املتعلق بإشارات الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  19أبريل .2016
بناء على توصيات اللجنة املختلطة املنبثقة عن لجنة السير والجوالنوالنقل والتنقل خالل معاينتها امليدانية بتاريخ  26أبريل  ،2016ألجل تنظيم
تشوير بعض الطرق ومحطات وقوف سيارات األجرة بجماعة سال.
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرماي  ،2016في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  04ماي .2016
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الباب األول:
تنظيم محطات وقوف حافالت النقل الحضري
الفصل األول:
تحويل "محطة حافالت النقل الحضري" من املكان الذي تتواجد به
حاليا بباب الخميس إلى الساحة املجاورة والتي كانت تتواجد هها محطة الوقود
سابقا بمقاطعة املريسة.
الباب الثاني:
تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الكبيرة
الفصل الثاني:
إحداث "محطة لسيارات األجرة الكبيرة" بتقاطع شارع محمد
الخامس وشارع عمر ابن العاص ،قرب وكالة "البنك الشعبي" بالدار الحمراء
بمقاطعة تابريكت.
الفصل الثالث:
تحويل "محطة سيارات األجرة الكبيرة" املتواجدة بباب سبتة ،وذلك
إلى الجهة املقابلة للقاعة الرياضية املغطاة بشارع سعيد العلوي بمقاطعة
املريسة.
الفصل الرابع:
إحداث "محطة لوقوف سيارات األجرة الكبيرة" على الجانب األيمن
من شارع السرور في اتجاه شارع ابن الهيثم بمقاطعة العيايدة ،على أن ال
يتعدى عدد سيارات األجرة الواقفة العشرة.
الفصل الخامس:
إحداث "محطات لوقوف سيارات األجرة الكبيرة" بمقاطعة العيايدة،
باألماكن التالية:
*تجزئة رياض سال قرب املسجد.
*شارع أريحا قرب املسجد.
*شارع محمد الخامس قرب املركب االجتماعي الثقافي العيايدة .2
الفصل السادس:
إحداث "محطة لوقوف سيارات األجرة الكبيرة" بالشارع الرئيس ي
املمتد من شارع القاعدة الجوية واملار وسط املنطقة الصناعية املطارات،
وذلك بالجهة املقابلة ملقر شركة التجهيزات الطبية بمقاطعة العيايدة.
الباب الثالث:
تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الصغيرة
الفصل السابع:
تحويل "محطة سيارات األجرة الصغيرة" املتواجدة بباب سبتة ،وذلك
إلى الجهة املقابلة للقاعة الرياضية املغطاة بشارع سعيد العلوي بمقاطعة
املريسة.
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الفصل الثامن:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  09يونيو .2016
السيد رئيس جماعة سـال:جامع املعتصم
تأشيرة السـيد عـامل عمالة سـال:عبد الرحمان بنعلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار عدد  42بتاريخ  23نونبر  2016يتعلق بتنظيم محطات وقوف سيارات
األجرة داخل تراب الجماعة
رئـيـس جــماعــة سـال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األول ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
 بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم  1508 -05بتاريخ 29يوليوز  2005املتعلق بتفويض اختصاص املصادقة على القرارات التنظيمية
املتعلقة بالشرطة اإلدارية الجماعية املتخذة في مجاالت الصحة والنظافة
والسكينة العمومية للسادة والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم اململكة.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ 18ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  21شتنبر .2016
بناء على توصيات اللجنة املختلطة املنبثقة عن لجنة السير والجوالنوالنقل والتنقل خالل معاينتها امليدانية بتاريخ  27شتنبر  ،2016ألجل تنظيم
تشوير بعض الطرق ومحطات وقوف سيارات األجرة بجماعة سال.
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرأكتوبر  ،2016في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  11أكتوبر .2016
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الباب األول:
تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الكبيرة
الفصل األول:
ي
إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة بالشارع املواز لشارع محمد
السادس (طريق القنيطرة) بمقاطعة املريسة على الجهة اليمنى في اتجاه سوق
الجملة للخضر والفواكه ،وذلك على مسافة ( )50خمسين مترا ،محددة
بعالمتين األولى توضع قبل بناية مركز التكوين في حرف الصناعة التقليدية،
والثانية توضع قبل العالمة األولى بخمسين مترا.
الفصل الثاني:
إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة بشارع مهدية بحي سعيد حجي
بمقاطعة ملريسة سال ،وذلك على الجهة اليمنى من الشارع في اتجاه حي األمل
قبالة مقهى األمين بمحاذاة املنطقة الخضراء الفاصلة بين اإلقامات السكنية،
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وذلك على مسافة ( )50خمسين مترا ،محددة بعالمتين توضعان على مستوى
هذا املوقع.
الفصل الثالث:
تحديد "محطة وقوف سيارات األجرة الكبيرة" املتواجدة بالجهة
اليمنى لشارع "محمد عواد" املقابلة ملدخل مرآب شركة "الطرامواي" بمقاطعة
تابريكت ،في مسافة  50مترا محددة بعالمتين األولى توضع أمام مركز شرطة
القرب والثانية في اتجاه شارع عثمان بن عفان.
الفصل الرابع:
تحويل محطة سيارات األجرة الكبيرة املتواجدة بالجهة املقابلة للقاعة
الرياضية املغطاة بشارع سعيد العلوي بمقاطعة املريسة ،إلى الجهة اليمنى من
نفس الشارع أمام مدرسة حمان الفطواكي خارج باب سبتة ،في اتجاه مدارة
محطة القطار ،وذلك على مسافة ( )50خمسين مترا ،محددة بعالمتين بين
برجي سور املدينة العتيقة على مستوى هذا املوقع.
الباب الثاني:
تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الصغيرة
الفصل الخامس:
تحويل محطة سيارات األجرة الصغيرة املتواجدة بالجهة املقابلة
للقاعة الرياضية املغطاة بشارع سعيد العلوي بمقاطعة املريسة ،إلى الجهة
اليمنى من نفس الشارع أمام مقهى سجلماسة خارج باب سبتة في اتجاه باب
شفعة ،وذلك على مسافة ( )50خمسين مترا ،محددة بعالمتين توضعان على
مستوى هذا املوقع.
الفصل السادس:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  23نونبر 2016
تأشيرة السـيد عـامل عمالة سـال:عبد الرحمن بنعلي
الس ــيد رئ ــيس ج ــماعة س ــال:جامع املعتصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـرار عدد  45بتاريخ  06يونيو  2017يتعلق بتنظيم محطات وقوف سيارات
األجرة داخل تراب الجماعة
رئ ـ ـ ـيـس ج ـ ـ ـ ــماع ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
ل
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األو ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى  1372املوافق 24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ  18ماي 1961املتعلق بإشارات الطرق.
بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  24يناير .2017
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بناء على توصيات اللجنة املختلطة املنبثقة عن لجنة السير والجوالنوالنقل والتنقل خالل معاينتها امليدانية بتاريخ  30يناير  ،2017ألجل تنظيم
تشوير بعض الطرق ومحطات وقوف سيارات األجرة بجماعة سال.
 بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  18أبريل .2017
 و بناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرماي  ،2017في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  05ماي .2017
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:

الباب األول :تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الكبيرة
الفصل األول:
إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة بالشارع املوازي لطريق
القنيطرة من جهة "تجزئة أبواب سال" وذلك على بعد مائة ( )100متر من
الشارع الرئيس ي املار وسط التجزئة في االتجاه املؤدي نحو طريق القنيطرة.
الفصل الثاني:
إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة بالساحة املجاورة لسوق
الكفاح ومالعب القرب بالقطاع  8حي النصر بقرية أوالد موس ى مقاطعة
احصين.
الفصل الثالث:
إلغاء محطة سيارات األجرة الكبيرة "حمام الزهرة" بملتقى شارع
محمد الخامس وشارع األطلس بسال الجديدة ،لعدم استعمالها من طرف
املهنيين ،ونظرا الستغاللها من طرف الجماعة كموقف للسيارات مؤدى عنه.
الفصل الرابع:
تحويل "محطة وقوف سيارات األجرة الكبيرة" على مستوى ملتقى
شارعي االبتهاج وأبو بكر الصديق بمحاذاة املركز السوسيو تربوي لتنمية
كفاءات الشباب بحي الرحمة بمقاطعة تابريكت ،وذلك إلى الجهة اليمنى من
على مسافة خمسين مترا
شارع أبو بكر الصديق في اتجاه شارع "دال"
( 50مترا) طوال ،على أساس تهيئة هذا املقطع من خالل توسعته.
الباب الثاني :تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الصغيرة
الفصل الخامس:
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة بالزنقة املوازية لطريق
القنيطرة أمام الباب الرئيس ي للمركز التجاري سيدي عبد هللا في اتجاه الشارع
املؤدي نحو طريق القنيطرة.
الفصل السادس:
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة بالساحة املجاورة لسوق
الكفاح ومالعب القرب بالقطاع  8حي النصر بقرية أوالد موس ى مقاطعة
احصين.
الفصل السابع:
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة بالزنقة املتفرعة عن شارع
محمد عواد في اتجاه مدارة حي كريمة ،مباشرة بعد مدخل مرآب املواصلة حي
كريمة للترامواي ،وذلك شريطة تهيئتها.
الفصل الثامن:
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة بشارع "دال" في اتجاه مدارة
مقهى إحسان (ملتقى شارع "دال" وشارع محمد السادس) ،محددة بعالمتين
على مسافة ثالثين ( )30مترا ،األولى توضع أمام العمارة رقم  ،218والثانية
أمام العمارة رقم  223بمقاطعة املريسة.
الفصل التاسع:
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة بشارع عبد الرحيم بوعبيد في
اتجاه مدارة حي االنبعاث ،محددة بعالمتين على مسافة ثالثين ( )30مترا،
األولى توضع بمحاذاة مدخل األساتذة بمدرسة العالمة عبد الرحمان الكتاني،
والثانية قبل نهاية سور املدرسة.
الباب الثالث :مقتضيات عامة تهم تنظيم محطات
وقوف سيارات األجرة بصنفيها
الفصل العاشر:
عدم إحداث محطات لسيارات األجرة بجميع أصنافها بمحاذاة
املدارات املتواجدة بتراب الجماعة ،مع صباغة األرصفة املحيطة ههذه املدارات
باللونين األبيض واألحمر ،واالبتعاد عن هذه املدارات فيما يتعلق بإحداث
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هذه املحطات بمسافة قانونية تسمح بانسيابية املرور وعدم عرقلة حركة
السير والجوالن.
الفصل الحادي عشر:
صباغة أرصفة األماكن التي تتخذها سيارات األجرة بجميع أصنافها
كمحطات بدون موجب قانوني باللونين األبيض واألحمر.
الفصل الثاني عشر:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية
واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  06يونيو 2017
الس ــيد رئ ــيس ج ــماعة س ــال :جامع املعتصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ـرار تنظيمي عدد  47بتاريخ  13فبراير  2018يتعلق بتنظيم محطات وقوف
سيارات األجرة الكبيرة وحافالت النقل العمومي الحضري داخل تراب
الجماعة.
رئ ـ ـ ـيـس ج ـ ـ ـ ــماع ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــال:
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  19ربيع األول ( 1337موافق 24دجنبر  )1918الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات الباشاوات
والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1-69-89بتاريخ  23ذو القعدة 1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على الطرق وشرطة السير والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في  26من صفر 1431(11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق.
 بناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم  1313املوافق 16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن.
 بناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى األولى 1372املوافق  24يناير  1953املتعلق بشرطة السير والجوالن.
 بناء على القرار الوزيري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ 18ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق.
 بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  26(1400ماي )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمانة سالمة املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
 بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خاللاجتماعها املنعقد بتاريخ  23يناير .2018
 و بناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرفبراير  ،2018في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  07فبراير .2018
ي ـ ـقـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الباب األول :تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الكبيرة
الفصل األول :إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة داخل ساحة
باب الخميس املقابلة لباب فاس بمقاطعة املريسة ،وذلك بشكل استثنائي
في انتظار إيجاد حل جذري ملسألة السير والجوالن على مستوى هذه املنطقة،
مع ضرورة التقيد باإلجراءات التالية:
* احترام القانون املنظم للسير وعدم التسبب في عرقلة حركة
املرور ههذه املنطقة خاصة عند الخروج من املحطة في اتجاه مدينة الرباط.
* إحداث "ممر للراجلين" بين باب فاس والساحة املقابلة وفقا
للمعايير واملواصفات التقنية املعمول هها في هذا اإلطار.
* وضع "عالمات منع الوقوف والتوقف" من جهة باب فاس
املقابلة لهذه املحطة.
الفصل الثاني :تحويل محطة وقوف سيارات األجرة الكبيرة من مكانها
الحالي املتواجد بشارع بن طفيل إلى املوقع املتواجد بين مسجد املحسنين
ومؤسسة ثريا الشاوي على نفس الشارع بمقاطعة العيايدة.
الفصل الثالث :تحديد محطة سيارات األجرة الكبيرة بحي األمل بوضع
عالمتين على مسافة خمسين ( )50مترا.
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الباب الثاني :تنظيم محطات وقوف حافالت النقل العمومي
الحضري
إحداث محطات لوقوف حافالت النقل الحضري بمقاطعة
العيايدة ،وذلك على الشكل التالي:
الفصل الرابع :محطة قبالة وكالة التجاري وفا بنك ،بين العمود
الكهربائي الحامل للرقم  LAA00100الى العمود الكهربائي الحامل للرقم
 LAA00101في حين أن املحطة املقابلة فتقع بين زنقة محمد الزفاري وزنقة
الحاج عبد الكريم بن جلون.
الفصل الخامس :محطة تقع بين العمود الكهربائي الحامل للرقم
 LAA00107واملحاذي لشارع الصنوبر الى العمود الكهربائي الحامل للرقم
 LAA00108املحل السكني رقم  ،80في حين أن املحطة املقابلة تقع بين زنقة
محمد الجزولي وزنقة قاسم الزهيري بقطاع بدر.
الفصل السادس :محطة تقع بين العمود الكهربائي الحامل للرقم
 LAA00116املتواجد أمام صيدلية الرحمة بقطاع الوئام الى العمود الكهربائي
الحامل للرقم  ،LAA00117في حين أن املحطة املقابلة تقع بين زنقة أبيدجان
والعمود الكهربائي الحامل للرقم .LAA00201
الفصل السابع :محطة تقع بين العمود الكهربائي الحامل للرقم
 LAA00124املتواجد أمام تجزئة أحالم بقطاع الوئام الى العمود الكهربائي
الحامل للرقم  LAA00125بقطاع الوئام ،في حين أن املحطة املقابلة تقع بين
العمود الكهربائي الحامل للرقم  LAA00192الى العمود الكهربائي الحامل
للرقم  LAA00193أمام جمعية النصر للثقافة بقطاع بدر.
الفصل الثامن :محطة تقع بين زنقة الساقية الحمراء وزنقة أقا
بقطاع املجد في حين أن املحطة املقابلة تقع بين زنقة آسفي وزنقة اليوسفية
بقطاع النهضة ،مقابل حمام الحاج عمر.
الفصل التاسع :محطة تقع بين العمود الكهربائي الحامل للرقم
 LAA00150العمود الكهربائي الحامل للرقم  LAA00151بقطاع املجد ،في
حين أن املحطة املقابلة تقع بين العمود الكهربائي الحامل للرقم LAA00168
الى العمود الكهربائي الحامل للرقم  LAA00169بقطاع النهضة.
الفصل العاشر :محطة تقع بين العمود الكهربائي الحامل للرقم
 LAA00158الى العمود الكهربائي الحامل للرقم  ،LAA00159في حين أن
املحطة املقابلة تقع بين العمود الكهربائي الحامل للرقم  LAA00168الى
العمود الكهربائي الحامل للرقم  LAA00169بقطاع النهضة.
الفصل الحادي عشر :محطة بالجهة اليمنى لشارع القاعدة الجوية
األولى بقطاع القدس ،في حين املحطة املقابلة تقع أمام صيدلية البيروني حي
الحوات بقطاع النهضة.
الفصل الثاني عشر :محطة تقع عند شارع أريحا وشارع غزة بقطاع
القدس.
الفصل الثالث عشر :محطة تقع بين الكوخ الخشبي والعمود الخشبي
في حين أن املحطة املقابلة تقع بين العمود الكهربائي الحامل للرقم
 LAA02977الى العمود الكهربائي الحامل للرقم  LAA02976بقطاع القدس.
الفصل الرابع عشر :محطة بالجهة املقابلة ملسجد الصفاء ،في حين
أن املحطة املقابلة تقع أمام مسجد الصفاء بقطاع القدس.
الفصل الخامس عشر :يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى
السلطـة اإلدارية املحـلية واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني،
كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  13فبراير . 2018
الس ــيد رئ ــيس ج ــماعة س ــال :جامع املعتصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسمية الشوارع و الساحات:
ق ــرار عدد  34بتاريخ  24فبراير  2016يتعلق بتسمية بعض الطرق العمومية
داخل تراب الجــماعة
رئ ـيـس جـماعة سال
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  1560بتاريخ  15فبراير 2011حول تسمية الشوارع واألزقة والساحات العمومية،
 بناء على توصيـات اللجنة املكلفة بالتعمير وإعـداد التـراب والبيئـةخـالل اجتماعهـا املنعقـد بتاريخ  16فبراير ،2016
 بناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرفبراير  ،2016في الجلسة الثانية املنعقدة بتاريخ  19فبراير .2016
يـ ـقـ ــرر مـ ــا يلــي:
الفصل األول:
تسمية بعض الشوارع واألزقة بمقاطعة املريسة بتراب جماعة سال ،وذلك على
الشكل التالي:
أوال :تجزئة الرباطي:
 إطالق اسم العيون على الزنقة األولى .ثانيا :تجزئة املسار:
 -1زنقة املرجان.
 -2زنقة الياسمين.
 -3زنقة الياقوت.
 -4زنقة السوسن.
 -5زنقة الريحان.
 -6زنقة النرجس.
ثالثا :تجزئة سعيد حجي
 تصحيح اسم "زنقة الريحان" باسم "شارع واد سوس".الفصل الثاني:
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السيد املدير العام للمصالح
بالجماعة والسيد رئيس قسم الوسائل املشتركة كل فيما يخصه .
حرر بسال ،بتاريخ  24فبراير .2016
رئـيـس جـماعة سال :جامع املعتصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـرار عدد  37بتاريخ  18مايو  2016يتعلق بتسمية بعض الطرق العمومية
داخل تراب الجــماعة
رئـيـس جـماعـة سـال،
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات،
 بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  1560بتاريخ  15فبراير 2011حول تسمية الشوارع واألزقة والساحات العمومية،
 بناء على توصيـات اللجنة املكلفة بالتعمير وإعـداد التـراب والبيئـة خـاللاجتماعهـا املنعقـد بتاريخ  25أبريل ،2016
 بناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهر ماي ،2016في الجلسة الثانية املنعقدة بتاريخ  11ماي .2016
ي ــقـرر مـا يلي:
ل
الفصل األو :
تسمية بعض الشوارع واألزقة بمقاطعة العيايدة بتراب جماعة
سال ،وذلك على الشكل التالي:
أوال :بالنسبة لتجزئتي سلمى 1وسلمى:2
إطالق اسم (املسيرة) على الشارع املشار إليه ،حسب تصميم التهيئة
بالرمز ( )LA30املار وسط التجزئة على عرض 15م ،والذي يتقاطع مع الشارع
املشار إليه حسب تصميم التهيئة بالرمز (.)LA78
إطالق اسم (اكدال) على الشارع املشار إليه حسب تصميم التهيئة
بالرمز ( )LA78املمتد من شارع النصر إلى املوقع  3بمشروع كاريان الواد.
إطالق اسم (املحيط) على الشارع املشار إليه حسب تصميم التهيئة
بالرمز ( )LA85املار وسط تجزئة سلمى 2على عرض 15م.
إطالق اسم (املنال) على الشارع املمتد من الشارع املشار إليه حسب
تصميم التهيئة بالرمز( )LA78والذي ينتهي عند الشارع املشار إليه بالرمز
( )LA85على عرض 12م.
إطالق اسم (التقدم) على الشارع املحدود املمتد من الشارع املشار
إليه بالرمز ( )LA78على عرض 12م.
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ثانيا :بالنسبة لتجزئة صابي:
إطالق اسم (الليمون) على الشارع املشار إليه حسب تصميم التهيئة
بالرمز ( )LA120املمتد من الشارع ( )LA73املسمى بشارع العرفان على عرض
15م إلى الشارع املشار إليه بالرمز (.)LA96
إطالق اسم (املنزه) على الشارع املشار إليه حسب تصميم التهيئة
بالرمز ( )LA80املمتد من الشارع ( )LA73على عرض 15م إلى الشارع
( )LA120وانتهاء بشارع النصر.
إطالق اسم (النهضة) على الشارع املشار إليه حسب تصميم التهيئة
بالرمز( )LA96املمتد على عرض 10م من شارع القاعدة الجوية األولى بين
معمل الزرابي واملنطقة الصناعية إلى الشارع املشار إليه بالرمز (.)LA120
هذا باإلضافة إلى ما عدده خمسة ( )05أزقة أطلقت عليها األسماء
التالية- :النسرين – النيلوفر – الزنبق – الزعفران – املرجان.بة
ثالثا :بالنسبة لتجزئة شمس:
إطالق اسم (الشروق والغروب) على الشارعين املمتدين من الطريق
رقم  02املؤدية إلى القنيطرة انتهاء بطريق املهدية.
إطالق أسماء الكواكب والنجوم التالية على األزقة:
الشمس –األرض –القمر –زحل –عطارد –املشتري –الزهرة –
النبتون –املريخ –أورانوس.
رابعا :بالنسبة ملشروع الحديقة:
إطالق اسم (األرز) على الشارع املمتد من شارع القاعدة الجوية
األولى بمحاذاة السور الوقائي للقاعدة الجوية  Iباملطار املدني العسكري
للرباط سال ،واملنتهي عند القطعة األرضية التي تتواجد عليها مؤسسة
لالسكينة للتعليم الخاص.
إطالق اسم (الصنوبر) على الشارع املمتد من السور الوقائي للمطار
املدني العسكري للرباط سال على عرض 15م عبر االشطر  26و 27و 30و31
و 32وانتهاء بنفس القطعة األرضية املذكورة أعاله.
إطالق اسم (الزيزفون) على الشوارع األربعة املتوازية املمتدة من
شارع القاعدة الجوية  Iوانتهاء بالشارع املذكور أعاله.
إطالق اسم (العرعار) على الشارع الذي يبتدئ من الشطر ،1مرورا
باالشطر  2و 3و 4و 5وانتهاء بنفس القطعة األرضية املذكورة آنفا على عرض
16م.
إطالق اسم (الصفصاف) على الشارع املمتد من الشطر  10على
عرض 16م ،مرورا باالشطر  9و 8و 7و.6
مرو
إطالق اسم (النخيل) على الشارع املمتد من الشطر  ،11را
باالشطر  12و 13و 14و.15
إطالق اسم (االكلبتوس) على الشارع املمتد من الشطر  ،20مرورا
باالشطر  19و 18و 17و.16
ن
مرو
إطالق اسم (الزيتو ) على الشارع املمتد من الشطر ،21را
باألشطر  22و 24و.25
الفصل الثاني:
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السيد املدير العام للمصالح
بالجماعة والسيد رئيس قسم الوسائل املشتركة
كل فيما يخصه.
حرر بسال ،بتاريخ  18مايو .2016
رئـيس جماعة سال :جامع املعتصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار عدد  40بتاريخ  27أكتوبر  2016يتعلق بتسمية بعض الطرق
العمومية داخل تراب الجــماعة
رئـيـس جـماعـة سال
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات،
 بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  1560بتاريخ  15فبراير 2011حول تسمية الشوارع واألزقة والساحات العمومية،

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 بناء على توصيـات اللجنة املكلفة بالتعمير وإعـداد التـراب والبيئـةخـالل اجتماعهـا املنعقـد بتاريخ  29شتنبر ،2016
 بناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية لشهرأكتوبر  ،2016في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  11أكتوبر 2016
يـ ـقـ ــرر مـ ــا ي ـ ـلــي
التالي:

الفصل األول:
تسمية بعض الطرق العمومية بتراب جماعة سال وذلك على الشكل

أوال :مقاطعة العيايدة
 -تسمية أزقة وشوارع بتراب مقاطعة العيايدة ،وذلك على الشكل

التالي:
 -1بالنسبة لتجزئة العثمانية ،2تم إطالق أسماء الدول اإلفريقية التالية على
األزقة املتواجدة هها:
 إطالق اسم (الصومال) على الزنقة املمتدة من زنقة مصر وتنتهي
عند الجهة الجنوبية من مؤسسة ثريا الشاوي.
 إطالق األسماء التالية على  04أزقة متوازية تمتد من زنقة مصر
وتنتهي عند شارع بن طفيل( :غانا – غينيا بيساو – رواندا – إثيوبيا)
 إطالق اسم (اريتريا) على الزنقة التي تربط بين زنقة مصر وزنقة
الكونغو.
 إطالق اسم (الكونغو) على الزنقة التي تعتبر امتدادا –بعد انعراج
محدود -لزنقة الكونغو إلى شارع مسعود الشيكر من مؤسسة ثريا الشاوي.
 -2بالنسبة لتجزئة أم كلثوم ،تم إطالق أسماء الدول اإلفريقية
التالية على الشوارع املتواجدة هها:
 إطالق اسم (الرأس األخضر) على الشارع املمتد من شارع بن طفيل
وينتهي عند شارع السرور ،بدءا من أمام مؤسسة ثريا الشاوي.
 إطالق اسم (بوركينا فاسو) على الشارع املمتد غرب مؤسسة الفتح
وينتهي عند الشارع املار بين تجزئة أم كلثوم ومؤسسة بن هاني.
 إطالق اسم (سيشل) على الشارع املمتد من شارع السرو ر
ويفصل بين تجزئة األمل وتجزئة أم كلثوم.
 إطالق اسم (سوازيالند) على الشارع املمتد من شارع السرور بين
تجزئة أم كلثوم ومؤسسة بن هاني انتهاء بشارع بن طفيل.
 إطالق اسم (بوروندي) على الشارع املمتد من الشارع الفاصل بين
تجزئة أم كلثوم ومؤسسة بن هاني انتهاء بالشارع الفاصل بين تجزئة األمل
وأم كلثوم.
 إطالق اسم (ليسوتو) على الشارع املمتد من شارع بن طفيل وسط
تجزئة أم كلثوم وينعرج لينتهي من جديد عند شارع بن طفيل.
 -3بالنسبة لتجزئة األمل ،تم إطالق اسم الدولة اإلفريقية التالية
على الشارع الوحيد املتواجد هها:
 إطالق اسم (بنين) على الشارع املمتد من أمام مؤسسة الفتح
وسط تجزئة األمل وينعرج في اتجاه شارع السرور.
-4بالنسبة للزنقتين املتواجدتين بقطاع املجد ،فقد تم إطالق اسمين
ملنطقتين صحراويتين عليهما:
 إطالق اسم (أوسرد) على الزنقة التي كانت مسماة سابقا (املزراوي)
املمتدة من شارع بن الهيثم بجانب مقهى سارة إلى الزنقة املسماة سابقا
(النهضة).
 إطالق اسم (أم دريكة) على الزنقة املمتدة من شارع بن الهيثم
بجانب مسجد الحاج عمر إلى الزنقة املسماة سابقا (النهضة).
 -5بالنسبة إلعادة تسمية زنقتين بقطاع األلفة ،فقد تم ذلك على
النحو التالي:
 إطالق اسم (األندلسيون) على الزنقة التي كانت مسماة سابقا
(القرامطة).
 إطالق اسم (القرطاجيون) على الزنقة التي كانت مسماة سابقا
(السالجقة).
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ثانيا :مقاطعة احصين
 -تسمية بعض الشوارع واألزقة بتراب مقاطعة احصين ،على الشكل

التالي:
* شارع التسامح بحي األمل.
* زنقة صبرا بحي األمل.
الفصل الثاني:
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السيد املدير العام للمصالح
بالجماعة والسيد رئيس قسم الوسائل املشتركة كل فيما يخصه.
حرر بسال ،بتاريخ  27أكتوبر .2016
رئ ـ ـي ـ ــس ج ـ ــماع ـ ـ ـ ــة س ــال:جامع املعتصم

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة بجهة بني مالل-خنيفرة
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها:
مالية الجماعات و جباياتها
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة لفائدة الجماعات
قرار جبائي تعديلي رقم  05بتاريخ  11يوليوز  2016املحدد
لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية
الجماعة الترابية أوالد يوسف.
رئيس املجلس الجماعي لجماعة أوالد يوسف.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.
بناء على الظهير الشريف ر قم  1-89-187بتاريخ  21ربيع الثاني
 1410املوافق  21نونبر  1989بإصدار القانون رقم  30-89يحدد بموجبه
نظام الضرائب املستحقة للجماعات وهيئاتها.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-07-195بتاريخ  19ذي القعدة
 1428املوافق  30نونبر  2007بتنفيذ القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات
الجماعات املحلية.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-07-209الصادر في  16ذي الحجة
 1428املوافق  27دسمبر  2007بتنفيذ القانون رقم  39-07بسن أحكام
انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى
املستحقة لفائدة الجماعات املحلية.
بناء على املرسوم رقم  2-09-441الصادر بتاريخ  17محرم 1431
موافق  3يناير 2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية
ومجموعاتها.
وبناء على الدورية رقم  144بتاريخ  2دجنبر .2007
وبناء على القرار الجبائي رقم  03بتاريخ  31يوليوز .2008
وبناء على القرار الجبائي رقم  04بتاريخ  14يونيو .2012
وبناء على مداوالت املجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي ،
الجلسة املنعقدة بتاريخ  04ماي .2016
املادة األولى :
يعدل القرار الجبائي الجاري به العمل على الشكل التالي :
ال ــباب األول
نسب و أسعار الرسوم والحقوق التي لم يحدد القانون نسبها
أو اقتصر على تحديد أسعارها القصوى.
الفصل 1
تحدد نسب أسعار الرسوم والحقوق التي لم يحدد القانون نسبها
و أسعارها أو اقتصر القانون على تحديد نسبها القصوى كما يلي :
الرسم على عمليات البناء
ال ـ ــفصل 2
تحدد أسعار هذا الرسم وفق الشروط واإلجراءات املنصوص
عليها باملادة  168من القانــون رقــم 47-06املتعلق بجبايات الجماعات
املحلية للمتر املربع املغطى كما يلي:
 عمارات السكن الجماعية أو املجموعات العقارية والعقاراتاملعدة لغرض صناعي أو تجاري أو منهي أو إداري 10 :دراهم للمتر املربع
املغطى.
 املساكن الفردية  20.00 :درهم للمتر املربع املغطى . يؤدى مبلغ  260درهم بالنسبة لعمليات الترميم.الرسم على محال بيع املشروبات
الف ــصل 3
يحدد املبلغ السنوي عن االستغالل في  % 07من مبلغ املداخيل
السنوية اإلجمالية التي يحصل عليها مستغلو املؤسسات الخاضعة لهذا
الرسم .

الرسم املفروض على الذبح في املجازر
الـفصل 4
 ضريبة الذبح :يحدد سعر الرسم األصلي على الذبح كما يلي :
 عن كل كيلو غرام صاف من اللحم كيفما كان نوعه أو جودته 0.50درهم .
 في حالة عدم وجود ميزان يحدد سعر الرسم األصلي على الذبحكما يلي :
 البقر واإلبل عن كل راس  60.00 :درهم عن كل راس . الغنم واملاعز عن كل راس  10.00دراهم عن كل راسالرسم اإلضافي املفروض على الذبح في املجازر لفائدة املشاريع الخيرية
الـفصل 5
يضاف إلى الرسم األصلي على الذبح رسم لفائدة املشاريع الخيرية
يحدد ب  %50 :من سعر الرسم األصلي للذبح عن طريق احتسابه بالكيلو
غرام .
فحص لحوم الذبح االستثنائي
الـفصل 6
تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات املتعلقة بالذبح
االستثنائي املنجز خارج أوقات الذبح العادية .
 البقر واإلبل عن كل ههيمة  50.00 :درهم . الغنم املاعز عن كل ههيمة  10.00 :درهم .رسم الربط باإلسطبل
الـفصل 7
يستوجب استعمال اإلسطبالت والحاالت املعدة إليواء الحيوانات
باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد كما يلي عن كل يوم :
 البقر واإلبل عن كل ههيمة  5.00دراهم . الغنم واملاعز عن كل ههيمة  2.00دراهم .رسم نقل اللحوم
الـفصل 8
إن نقل اللحوم وأحشاء الذبائح من داخل املجزرة إلى أماكن البيع
بواسطة سيارات الجماعة أو في إطار استغالل امتياز نقل اللحوم يستوجب
أداء الرسوم التالية :
 اإلبل والبقر عن كل ذبيحة  8.00دراهم الغنم واملاعز عن كل ذبيحة  4.00دراهم أحشاء البقر واإلبل للواحدة  4.00دراهم . أحشاء الغنم واملاعز للواحدة  2.00دراهم .رسم إيداع الجلود
الــفصل 9
يؤدى عن مكوث الجلود بالقاعة املخصصة باملجزرة الجماعية
الواجبات التالية :
 جلود البقر واإلبل عن كل جلد لليوم  1.00درهم . جلود الغنم واملاعز عن كل جلد لليوم  0.50درهم .الرسوم املقبوضة في األسواق و اماكن البيع العامة
واجبات أسواق البهائم
الفصل :10
اليمكن بيع البهائم إال باألسواق املخصصة لهذا الغرض وتحدد
واجبات الدخول إلى سوق البهائم كما يلي :
-

-

البقر عن كل راس
اإلبل عن كل راس
الخيل البغال عن كل راس
الغنم عن كل راس
املاعز عن كل راس
الخرفان والجديان عن كل راس
الحمير عن كل راس

 10.00دراهم
 10.00دراهم
 10.00دراهم
 5.00درهم
 4.00درهم
 3.00درهم
 10.00درهم

واجبات الدخول أو الوقوف باألسواق و اماكن البيع العامة .
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الفصل:11
تحدد واجبات دخول السلع والبضائع واملنتجات إلى السوق
األسبوعي يوم انعقاده كما يلي :
 1.00درهم
 الدجاج واألرانب للواحدة 1.50درهم
 الديك الرومي واإلوز للواحدة 0.50درهم
 الحمام للواحدة الشاحنات الحاملة للخضر والفواكه ما فوق  5طن 50.00درهم الشاحنات الحاملة للخضر والفواكه إلى غاية  5طن 40.00درهم 25.00درهم
 بكوب أو ماشاكلها حاملة للخضر والفواكه" 25.00
 عربات مجرورة بالجرار" 10.00
 عربات مجرورة بالحيوانات" 2.00
 كيس مملوء بالخضر والفواكه شواري أو تليس مملوء بالخضر والفواكه " 2.00 صندوق أو سلة مملوءة بالخضر والفواكه " 1.00 الدالح والبطيخ للصندوق" 1.00
 العنب والخضر للصندوق" 1.00
 الفواكه الطرية للقنطار أو جزء منه  10.00درهم الفواكه اليابسة للقنطار أو جزء منه  10.00درهم" 3.00
 الحبوب للقنطار أو جزء منه" 0.50
 الحبوب للعبرة" 1.00
 النخالة للقنطار جزء منه" 1.00
 الدقيق للقنطار أو جزء منه" 1.00
 الشمندر للقنطار أو جزء منه" 1.00
 التبن للحزمة الواحدة 10.00دراهم
 الزيتون للقنطار أو جزء منه" 25.00
 سيارة حاملة للدجاج" 20.00
 سيارة حاملة للبيض" 0.05
 البيض بالتقسيط" 5.00
 الخيام للواحدة1.00درهم
 الصوف الخام للدزة الواحدة5.00درهم
 الحصائر للواحدة" 4.00
 جلود البقر والغنم للواحدة5.00درهم
 السروج للواحد الشاحنات الحاملة/للخشب/امللح/الجير/الفحم " 30.00" 1.00
 االحبال والخراج املعدة للبيع" 5.00
 الزرابي للواحدة" 1.00
 الصوف املغزول للكيلوواج ــبات الوقــوف
الفصل 12
تقبض حقوق الوقوف يوم انعقاد السوق األسبوعي حسب الشكل
التالي:
ن
بائعو الخضر والفواكه الطرية والخبز واإلسكافيو والنجارون
والحدادون وبائعو املواد الغذائية وبائعو االثات واألدوات الجلدية
واألقمشة وبائعو التوابل وغيرهم من الحرفيين والباعة الذين لم يرد
ذكرهم عن كل يوم وعن املتر املربع  0.50 :درهم .
 2.50درهم
 بائعو اللحم عن كل بسط ولكل يوم: بائعو السقوط عن كل بسط ولكل يوم  2.00 :درهمواجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي
الفصل 13
إن الباعة الذين يشغلون امللك الجماعي العام غير أيام انعقاد
السوق األسبوعي وذلك بعرضهم للسلع والبضائع واملنتجات والخضر وما
شابه ذلك يستوجب عليهم أداء رسم يومي للجماعة يحدد عن كل متر
مربع كمايلي:
 مركز أوالد يوسف 1.00درهم
 املعرض السرك واأللعاب الترفيهية عن كل يوم وعن كل متر مربع : 2.00درهم
 1.00درهم
 -الدجاج واألرانب للواحدة
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 1.50درهم
 الديك الرومي واإلوز للواحدة 0.50درهم
 الحمام للواحدة الشاحنات الحاملة للخضر والفواكه ما فوق  5طن  50.00درهم الشاحنات الحاملة للخضر والفواكه إلى غاية  5طن 40.00درهم 25.00درهم
 بكوب أو ماشاكلها حاملة للخضر والفواكه" 25.00
 عربات مجرورة بالجرار" 10.00
 عربات مجرورة بالحيوانات" 2.00
 كيس مملوء بالخضر والفواكه" 2.00
 شواري أو تليس مملوء بالخضر والفواكه" 1.00
صندوق أو سلة مملوءة بالخضر والفواكه الدالح والبطيخ للصندوق" 1.00
 العنب والخضر للصندوق" 1.00
 الفواكه الطرية للقنطار أو جزء منه  10.00درهم الفواكه اليابسة للقنطار أو جزء منه  10.00درهم" 3.00
 الحبوب للقنطار أو جزء منه" 0.50
 الحبوب للعبرة" 1.00
 النخالة للقنطار جزء منه" 1.00
 الدقيق للقنطار أو جزء منه" 1.00
 الشمندر للقنطار أو جزء منه" 1.00
 التبن للحزمة الواحدة 10.00دراهم
 الزيتون للقنطار أو جزء منه" 25.00
 سيارة حاملة للدجاج" 20.00
سيارة حاملة للبيض" 0.05
 البيض بالتقسيط" 5.00
 الخيام للواحدة 1.00درهم
 الصوف الخام للدزة الواحدة 5.00درهم
 الحصائر للواحدة" 4.00
 جلود البقر والغنم للواحدة 5.00درهم
السروج للواحد الشاحنات الحاملة/للخشب/امللح/الجير/الفحم" 30.00" 1.00
 االحبال والخراج املعدة للبيع" 5.00
الزرابي للواحدة" 1.00
الصوف املغزول للكيلو
رس ــوم الـمحجز
الفصل:14
تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو
البضائع أو األشياء كمايلي:
نوعية األشياء و الحيوناتو العربات

* */الحيوانات:
 الكالب البقر والخيول والبغال والجمال الحمير الغنم واملاعز القطط والدواجن والحيوانات الصغيرة* */العربات :
عربات ذات عجلتين
عربات ذات أربع عجالت مجرورة بالدواب
عربات يدوية
عربات مقطورة
دراجة نارية
دراجة عادية

واجب اإلقامة

املدة القصوى

عن كل يوم

لإلقامة

 2.00درهم
10.00دراهم
 5.00دراهم
 5.00دراهم
 3.00دراهم

 5أيام
 15يوما
"
"
 5أيام

 5.00دراهم
" 10.00
" 3.00
" 3.00
" 5.00
 4,00درهم

 15يوما
"
"
"
 15يوما
"
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* */السلع والبضائع:
سلع قابلة للتالش ي عن القنطاراو جزء منه.
سلع غير قابلة للتالش ي عن القنطار أو جزء منه.
أدوات كبيرة الحجم عن املتر املكعب أو جزء منه.
أدوات صغيرة الحجم عن املتر املكعب أو جزء منه
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 5.00درهم
3.00
 2.00دراهم
 1.00درهم

يوم واحد
 15يوما
"
 15يوما

محصول بيع الحيوانات و السلع والبضائع واألشياء
التي لم يطالب هها أصحاهها في الوقت املحدد.
الفصل : 15
تباع عن طريق طلب العروض  ،على يد القابض الجماعي أو نائبه
 ،الحيوانات والسلع والخضر والعتاد املحجوزة ،والتي لم يتم استرجاعها
خالل اآلجال املحددة ويجعل ثمن البيع ( بعد استخالص ضرائب الدخول
إلى الحجز واملكوث به ) رهن إشارة صاحبه طيلة اجل سنة ويوم  ،ابتداء
من تاريخ الحجز ،وتضاف املبالغ املقبوضة إلى ميزانية الجماعة بعد
انصرام هذا اآلجل غير انه تطبيقا للظهير الشريف املؤرخ في  25رجب
 26 ( 1337ابريل  )1919املتمم للتشريع املتعلق بالنقل البري ،ال يمكن
أن تباع عن طريق طلب العروض السيارات املحجوزة التي لم يسترجعها
أصحاهها إال بعد مض ي شهر من تاريخ انصرام الفترة القانونية األولى التي
بقيت خاللها في الحجز.
إن الحقوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها بمناسبة بيع
السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة  % 50ويطبق هذا التخفيض
بالنسبة لكافة السيارات املصادرة من طرف أية إدارة أو مصلحة عمومية.
الرسوم املفروضة على وقوف العربات املعدة للنقل العام للمسافرين
الفصل:16
يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل
العام للمسافرين لكل ربع سنة كاآلتي:
 100.00درهم
 طاكس ي كـ ــبير: حافالت النقل العام للمسافرين من الصــنف ج 250.00 :درهم حافالت النقل العام للمسافرين من الصـنف ب 300.00 :درهم . حافالت النقل العام للمسافرين من الصــنف أ 400.00 :درهم . ســيارات اإليــجار 200.00 :درهم حافالت اإليجار من السلــسلة ت ل س 250.00 :درهم. حافالت اإليجار من السلسلة الثان ــية 300.00 :درهم . حافالت اإليجار من السلسلة األولــى 450.00 :درهمالرسم على النقل العمومي للمسافرين
الفصل :17
يحدد سعر الرسم على النقل العمومي للمسافرين كما يلي
 سيارات األجرة من الصنف األول ( طاكس ي كبير) لكل ربع سنة 120.00درهم
الرسم على استخراج مواد املقالع
الفصل :18
يحتسب الرسم على أساس كميات املواد املستخرجة من املقالع
حسب طبيعة هذه املواد:
والصخور
املستعملة للبناء ( حجر ،جبس،
 بالنسبة للرمالتراب مختلط) 6,00 :دراهم عن كل متر مكعب مستخرج.
 الصخور املستعملة ألغراض صناعية (الكلس ،الصلصال ،البزوالن) 6,00 :دراهم عن كل متر مكعب مستخرج.
ال ــباب ال ــثاني
الحقوق املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة ومنتوج االستغالالت
ذات الطابع الفالحي أو التجاري واملصالح املشاههة املسيرة بصفة مباشرة

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

الفصل :19
تحدد أسعار الحقوق األخرى املترتبة عن الخدمات وعن
االستغالالت املذكورة كمايلي:
منتوج استغالل مصلحة املاء
الفصل :20
أ .أسعار استهالك املاء:
 .Iيؤدى في حالة وجود العداد عن املتر املكعب املبالغ التالية عن
كل شهر:
 الشطر األول من  0متر مكعب إلى  6متر مكعب  2,37درهم. الشطر الثاني من  6متر مكعب إلى  20متر مكعب 7,39درهم . الشطر الثالث من  20متر مكعب إلى  40متر مكعب  10,98درهم. الشطر الرابع ما زاد على  40متر مكعب  11,03درهم . التعريفة التفضيلية 7,20 :درهم. التعريفة الصناعية 6,68 :درهم. تعريفة الفنادق واالدارات 6,68 :درهم.ب :واجبات كراء وصيانة العدادات
يؤدى عن كل عداد وعن كل ثالثة أشهر ما قيمته 10.00 :درهم.
ج :الواجبات املترتبة على عملية فتح وإغالق أماكن اإليصال :
على املشتركين الذين أصبحوا موضوع غلق أنابيب إيصال املاء
بسبب عدم أداءهم في اآلجال املحددة لواجب االستغالل أن يؤذوا عن كل
تأخير في األداء يتجاوز  15يوما ،أو إجراء عملية تجديد اإليصال مبلغا قدره
 ،50,00وإذا تم هذا اإلغالق بسبب اختالس املاء فان املعني باألمر يحرم
من الرخصة إلى حين تجديدها مع أداء الغرامات املنصوص عليها في
الفصل  21أدناه .
الفصل:21
ال يمكن ألي كان أن يستفيد من التزود باملاء إال إذا حصل
على الترخيص الضروري من طرف الجماعة ويؤدى واجب االشتراك املحدد
في  400,00درهم ،وإذا تم اختالس املاء أو الربط بدون ترخيص تفرض
على املعنيين باألمر غرامة تابثة محددة في  500,00درهم مع احتساب
معدل االستهالك انطالقا من بداية السنة الجارية( السنة التي ضبطت فيها
العملية) يحدد في  100,00درهم عن كل شهر أو جزء منه.
وعند فسخ عقدة االشتراك بطلب من املنخرط على هذا األخير أداء
ما بذمته من مبلغ االستهالك والواجبات االستثنائية غير املستخلصة داخل
اآلجال املحددة وساعتها يتم وقف التزويد باملاء إلى أن يؤدي املنخرط
واجب االشتراك من جديد .
استرجاع صوائر بناء قنوات ا ملاء الصالح للشرب والواد الحار
الفصل:22
يتحمل أرباب العقارات املجاورة للطرق العامة جميع مصاريف
بناء قنوات املاء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل وذلك وفق
القواعد املنصوص عليها بالفصل  79من القانون املتعلق بجبايات
الجماعات املحلية وهيئاتها.
استرجاع صوائر ربط األمالك بشبكة املاء الصالح للشرب
الفصل:23
يتحمل املستفيد من عملية الربط بشبكة املاء جميع املصاريف
الناجمة عن هذه العملية.
استرجاع صوائر ربط األمالك بشبكة الواد الحار
الفصل:24
يتحمل املستفيد جميع املصاريف الناجمة عن عملية الربط
بشبكة الواد الحار.
مدخول مصلحة التطهير واإلفراغ
الفصل :25
تحدد واجبات التطهير واإلفراغ وتنظيف القنوات من طرف
مصلحة النظافة كمايلي:
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 عن كل متر مكعب  10,00درهم. أدنى ما يستخلص  60,00درهم.استرجاع صوائر التطهير
الفصل:26
إن عملية التطهير التي يقوم هها املكتب الصحي الجماعي تستوجب
واجبا قدره  10.00درهم عن كل متر مكعب.
رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا املواد الصناعية
ومواد البناء املتروكة على الطرق العامة
الفصل:27
إن إزالة نفايات البساتين و رفع نفايات املواد الصناعية و بقايا
األنقاض املهجورة في الطرق العامة ،من طرف عمال مصلحة النظافة،
أما بصفة تلقائية أو بطلب من املعنيين باألمر يستوجب أداء رسم قدره:
عن كل حمولة شاحنة

 100.00درهم

عن كل متر مكعب
أدنى ما يستخلص

 30.00درهم
 50.00درهم

منتوج املوازين العمومية و حقوق الوزن و الكيل
الفصل:28
يحدد واجب استعمال امليزان العمومي كما يلي:
 اإلبل ،البقر ،الخيل والبغال عن كل رأس  5.00درهم ا 2.00درهم
 لغنم واملاعز عن كل رأسمنتوج بيع التصاميم واملطبوعات وملفات
طلبات العروض واالنتقاء املسبق
الفصل 29
تحدد أثمان ملفات طلب العروض واالنتقاء املسبق واملباراة طبقا
لقرار وزير املالية والخوصصة رقم  1291 – 07الصادر في  4يوليوز 2007
املتعلق بتحديد اجر تسليم التصاميم والوثائق التقنية املضمنة في ملف
طلب العروض واالنتقاء املسبق واملباراة كما يلي:
طبيعة وشكل الوثيقة
التصميم
 7 297 210 (A4مليمتر)
 7 420 297 (A3مليمتر)
 7 594 420 (A2مليمتر).
 7841 594(A1مليمتر)
 7 1189 841(A0مليمتر)

الثمن
 15درهم للمتر الطولي
الطبع باألسود واألبيض
 05درهم للصفحة

الطبع باأللوان
 20درهم

 10دراهم للصفحة

 50درهم

 قرار جماعي عن كل نسخ ــة 5,00 :درهم البطاقات املختلفة للواح ـ ــدة 10,00 :درهم. الئحة األسعار للواح ـ ـ ــدة 10,00 :درهم البطاقات الصحي ـ ـ ـ ـ ـ ــة 10,00 :دراهم مطبوعات أخرى لكل صفحة 5,00 :درهممنتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات والشاحنات
ال ــفصل :30
يحدد الواجب املؤدى عن وقوف وحراسة الدراجات والعربات
والسيارات باألماكن املخصصة لذلك كما يلي:
 1.50دراهم لليوم
 يؤدى عن كل دراجة نارية" 1.00
 يؤدى عن كل دراجة عادية" 2.00
 يؤدى عن كل عربة" 3.00
 -يؤدى عن كل سيارة

-
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يؤدى عن كل شاحنة
يؤدى عن كل حافلة
يؤدى عن كل جرار

" 6.00
" 6.00
6.00

الفصل:31
إن حراسة الحيوانات في اإلسطبل الجماعي تؤدى عنها وعن كل
يوم واجبات كآالتي:
 2.00دراهم
 البقر والجمال والخيل عن كل راس" 1.50
 الحمير لكل راس" 1.00
 الغنم املاعز لكل راستس ـ ـ ـ ــجيل بيع البهائم
الفصل : 32
يؤدى عن تسجيل بيع البهائم الواجبات التالية :
 10.00دراهم
 البقر والخيل واإلبل للراس" 7.00
 العجول والحمير للراس" 5.00
 الغنم واملاعز للراسويعتبر تسجيل بيوعات البهائم اختياريا وال تسلم الصكوك املتعلقة
بالبيع إال عند طلبها من طرف املشتري .
نسبة الجماعة من البيوعات العمومية.
الفصل :33
يقع تحديد معدل النسبة املأوية عن البيع العمومي ب % 10
من الدخل الناتج عن البيع.
منتوج بحث املنافع واملضار
الفصل :34
يؤدى عن كل معاينة من طرف املصالح الجماعية او من طرف
اللجن املكلفة بالقيام بأبحاث املنافع واملضار رسم محدد في  160.00درهم
عن كل عملية.
مداخيل مختلفة وطارئة
الفصل :35
إضافة إلى الحقوق املقبوضة مقابل الخدمات الوارد ذكرها سلفا
تستوفي الجماعة مقابل أية خدمة أخرى تؤديها لفائدة املستفذين
املباشرين واجبا ال يجب أن يقل عن  100.00درهم كثمن تكلفة تلك
الخدمة بما في ذلك املواد واألدوات والنفقات العامة التي يستوجبها تدخل
املصالح اإلدارية أو التقنية للجماعة.
وكل مرتكبي خسائر في منشآت الجماعة (أعمدة كهربائية ،أغراس،
إشارات املرور ،سياجات وأشياء أخرى) ملزمون بأداء مصاريف إصالحها
وإعادتها إلى حالتها األصلية بعد إثباتها ببيان تقويمي محرر من طرف
املسؤولين عن مصالح الجماعة وتؤدى مبالغ كل هذه التكاليف لدى
شسيع املداخيل بالجماعة.
واجبات األمالك الجماعية
الفصل :36
تحدد شروط استغالل الدكاكين والحوانيت واألماكن املهنية
أو الخاصة بممارسة التجارة والصناعة ومحالت السكن واألراض ي الفالحية
وغيرها وكل عقار تمتلكه الجماعة طبقا ملداولة املجلس الجماعي.
ويكون استغالل الدكاكين والحوانيت واملحالت املشاههة ومحالت
السكنى  ،ملدة شهر واحد  ،و يجدد تلقائيا ماعدا مقتضيات قانونية
أو تعاقدية مخالفة.
ويؤدى واجب االستغالل مسبقا قبل اليوم الخامس من كل شهر
وعن الشهر كله وعلى املستغلين أن يدفعوا ضمانة لصندوق القابض
الجماعي تساوي واجب االستغالل ملدة شهرين وذلك عند تسلمهم للدكان
أو السكن أو غيرهما.
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أما األراض ي الفالحية فتكون مدة استغاللها للسنة تبتدئ في فاتح
أكتوبر وتمتد إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة املوالية وكل مدة ابتدأت
تؤدى عنها الواجبات بكاملها.
الدكاكين والحوانيت واألماكن املهنية او الخاصة بالتجارة أو الصناعة
الفصل 37
تحدد الواجبات الخاصة باستغالل هذه املحالت طبقا ملداوالت
املجلس كما يلي :
يؤدى عن استغالل الدكاكين والحوانيت واألماكن املهنية
أو الخاصة بالتجارة أو الصناعة واجبا جزافيا شهريا كاآلتي:

املوقع

أوالد يوسف

أرقام املحالت

15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6
15/7
15/8
15/9
15/10
15/11
15/12
15/13
15/14
15/15
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الواجب الشهري

 660.00درهم
 715.00درهم
 767.50درهم
 495.00درهم
 550.00درهم
 495.00درهم
 550.00درهم
 550.00درهم
 495.00درهم
 577.50درهم
 650.00درهم
 495.00درهم
 495.00درهم
 495.00درهم
 495.00درهم

الفصل :38
في حالة اللجوء إلى تجديد واجب استغالل هذه املحالت  ،فان
السمسرة تنطلق من اكبر سومة كرائية محددة أعاله كحد أدنى.
استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارات
اإلسعاف الجماعية
الفصل :39
تحدد الواجبات املقبوضة عن تنقالت سيارات اإلسعاف الجماعية
لنقل املرض ى والجرحى على الشكل التالي:
داخل مدار الجماعة عن كل مريض:
 ن ـ ـ ــهارا  20.00درهم لي ـ ـ ـ ــال  30.00درهمخارج مدار الجماعة عن كل مريض وعن كل كلمتر 1.50 :درهم
مدخول الخزانة الجماعية
الفــصل :40
 واجب االنخراط السنوي في املركز الثقافي  20.00 :درهم. يستوجب االنخراط في الخزانة الجماعية أداء الرسوم التالية: الضمانة 50.00 :درهم للطلبة ولغير الطلبة (للعموم).االنخراط السنوي 10.00:درهم للطلبة ولغير الطلبة ( للعموم) استعارة الكتب ألسبوع واحد على األكثر لكل كتاب  1.00 :درهم يؤدى عن تجاوز مدة االستعارة لكل كتاب وعن كل يوم مبلغ إضافييقدر في  1.00درهم.
 يحدد واجب االستفادة من الشبكة العنكبوتية (االنترنيت ) في 40.00:درهم عن كل سنة ولكل فرد على أن ال تتعدى مدة
االستفادة ساعتين ( )02في اليوم.
-واجب االستفادة من الشبكة للساعة وللفرد  1.00 :درهم.

 واجب االستفادة من التكوين في اإلعالميات  20.00 :درهم للشهروللفرد .
 واجب الطبع  0.50:درهم للصفحة في حدود عشر ( )10صفحات،وعند تجاوز عشر صفحات يصبح الواجب  0.30درهم للصفحة
الواحدة
املادة الثانية
تلغى جميع املقتضيات املخالفة لهذا القرار.
املادة الثالثة
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القابض وشسيع
املداخيل واملصالح اإلدارية والتقنية الجماعية كل في دائرة اختصاصه.
أوالد يوسف في  12ماي 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي املصطفى بريم
بني مالل في 2016/07/11
تأشيرة والي جهة بني مالل خنيفرة وعامل إقليم بني مالل :محمد دردوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة:

قرار لرئيس املجلس الجماعي للرواشد رقم  2017/01بشأن
برنامج عمل الجماعة برسم الفترة املمتدة من 2016إلى .2021
رئيس مجلس جماعة الرواشد،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان 1436
( 7يوليو  ،) 2015ال سيما املواد ،119 ،118 ،94 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78
 120و  183منه،
بناء على املرسوم رقم  2.16.301الصادر بتاريخ  23رمضان 1437
(  29يونيو  ) 2016بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه
و تحيينه وتقييمه و آليات الحوار و التشاور إلعداده،
بناء على أحكام النظام الداخلي للمجلس املصادق عليه خالل
الدورة االستثنائية لشهر أكتوبر املنعقدة بتاريخ  14أكتوبر ،2015
بناء على قرار رئيس املجلس عدد 01بتاريخ  10غشت  2016الذي
تم بموجبه اإلعالن عن انطالق عملية إعداد برنامج عمل الجماعة،
بناء على مداوالت املجلس بشأن مشروع برنامج عمل الجماعة
برسم الفترة املمتدة من  2016إلى  ،2021في إطار الدورة العادية لشهر
فبراير  2017املنعقدة بتاريخ  03فبراير .2017
قــرر م ــا يلــي:

املادة األولى:
يتضمن برنامج عمل جماعة الرواشد األعمال التنموية املقرر إنجازها أو
املساهمة فيها بتراب الجماعة خالل الفترة املمتدة من  2016إلى .2021
املادة الثانية:
ق
تتعلق املشاريع املدرجة ببرنامج عمل الجماعة بمجاالت الطر و
املسالك ،اإلدارة العامة ،املاء ،الكهرباء ،التعليم ،القطاع االجتماعي،
الصحة ،الفالحة و السياحة.
املادة الثالثة:
يقدر الغالف املالي اإلجمالي للمشاريع و البرامج املدرجة في برنامج
عمل الجماعة ( رفقته ) ب :ثالثة ماليين و خمس مائة و عشرون ألفا
درهما ( 3.520.000,00درهم ) موزعة على الشكل التالي:
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املادة الرابعة:
يتم اعتماد املنظومة ( رفقته ) لتتبع املشاريع و البرامج املدرجة
ببرنامج عمل الجماعة ،و تحدد هذه املنظومة األهداف املراد بلوغها
و مؤشرات الفعالية املتعلقة هها.
املادة الخامسة:
يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ برنامج العمل و يعد تقريرا
سنويا لتقييم تنفيذه .يتم إعداد هذا التقرير و دراسته من قبل املجلس و
لجنتيه الدائمتين وفقا للمادتين  14و  15من املرسوم رقم 2.16.301
املشار إليه في ديباجة هذا القرار.
املادة السادسة:
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من
دخوله حيز التنفيذ وفق املسطرة املتبعة في إعداده.
حرر بالرواشد في  03فبراير 2017
اإلمضاء  :رئيس مجلس جماعة الرواشد عبد القادر الخميس
خريبكة تأشيرة السيد عامل إقليم خريبكة و بأمر منه
الكاتب العام الحبيب الورزادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتـل رقم  2017 / 03بتاريخ
 07يونيو  2017بشأن برنامج عمل الجماعة برسم الفترة املمتدة من
 2016الى .2021
رئيس املجلس الجماعي لجماعة بني زرنتل؛
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان 07( 1436
يوليوز  ) 2015الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113 .14املتعلق
بالجماعات و ال سيما املواد - 119 - 118 - 94 - 82 - 81 - 80 - 79 - 78
 183 - 120منه.
بناء على املرسوم رقم  2 .16 . 301الصادر في  23رمضان
 29 )1437يونيو  ) 2016بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و
تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار و التشاور إلعداده .

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

بناء على أحكام النظام الداخلي للمجلس املصادق عليه خالل
الدورة االستثنائية املنعقدة بتاريخ  14أكتوبر .2015
بناء على قرار املجلس عدد 06 .بتاريخ  2016/08/26الذي تم
بموجبه اإلعالن عن انطالق عملية إعداد برنامج عمل الجماعة،
بناء على االجتماع اإلخباري و التشاوري املنعقد بمقر الجماعة
بتاريخ  16غشت .2016
بناء على مداوالت املجلس ،بشان مشروع برنامج عمل الجماعة
برسم الفترة املمتدة من  2016الى 2021في إطار الدورة العادية املنعقدة
بتاريخ  01فبراير .2017
قـرر ما يـلي:
املادة األولى :
يتضمن برنامج عمل جماعة بني زرنتل األعمال التنموية املقرر
انجازها أو املساهمة فيها بتراب الجماعة خالل الفترة املمتدة
من 2016الى. 2021
املادة الثانية :
تتعلق البرامج املدرجة ببرنامج العمل باملجاالت التالية:
 -1قطاع البنيات التحتية.
 -2الدراسات
 -3قطاع الكهرباء
 -4قطاع املاء
 -5قطاع العقار
 -6قطاع البنايات
 -7قطاع التجهيزات
املادة الثالثة :
يقدر الغالف املالي اإلجمالي للمشاريع والبرامج املدرجة في برنامج
عمل الجماعة (رفقته) :ب  21092000.00درهم ( واحد و عشرون مليون
و اثنان و تسعون ألف درهم ) موزعة حسب الشركاء واملتدخلين على
الشكل التالي :
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املادة الرابعة :
يتم اعتماد املنظومة ( رفقته ) لتتبع املشاريع والبرامج املدرجة
ببرنامج عمل الجماعة و تحدد هذه املنظومة األهداف املراد بلوغها
ومؤشرات الفعالية املتعلقة هها .
املادة الخامسة :
يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ برنامج العمل ويعد تقريرا
سنويا لتقييم تنفيذه .يتم إعداد هذا التقرير ودراسته من قبل املجلس
ولجانه الدائمة وفقا للمادتين  14و  15من املرسوم رقم  301ـ  16ـ 02
املشار إليه في دباجة هذا القرار .
املادة السادسة :
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة
من دخوله حيز التنفيذ وفق املسطرة املتبعة في إعداده .
بني زرنتل في  07يونيو 2017
إلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لبني زرنتـل الطيبي السعيد
خريبكة في  31يونيو 2017
اطلع وأشر عليه السيد عامل إقليم خريبكة
عن العامل وبأمر منه ،الحبيب الورزادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء ؛
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  17بتاريخ 2016/03/22/
يتعلق بإلغاء تفويض مهام التوقيع على الوثائق املتعلقة بقطاع التعمير
و البناء
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  01-15-85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  103منه.
بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم /D 5225ق.م.م بتاريخ
 16يوليو  2009حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس املجلس
الجماعي إلى نوابه.
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يلغى قرار تفويض مهام التوقيع على الوثائق املتعلقة بقطاع
التعمير و البناء رقم  15بتاريخ  2015/10/05املمنوح للسيد املصطفى
عثماني ،رقم ب.ت.و  ،OD3556بصفته النائب الرابع لرئيس املجلس.
الفصل الثاني:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2016/03/22
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  18بتاريخ 2016/03/22
يتعلق بتفويض مهام التوقيع على الوثائق املتعلقة بقطاع التعمير و
البناء
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت
بناء على الظهير الشريف رقم  01-15-85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  103منه.
بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم /D 5225ق.م.م بتاريخ
 16يوليو  2009حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس املجلس
الجماعي إلى نوابه.
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و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض للسيد املصطفى عثماني ،بصفته النائب الثالث لرئيس
املجلس ،رقم ب.ت.و  ،OD 3556و ذلك ليقوم بمهام التوقيع على الوثائق
املتعلقة بقطاع التعمير و البناء ،و املحددة كالتالي:
 التراخيص املتعلقة بإيصال الكهرباء التراخيص املتعلقة بإيصال املاء الصالح للشرب التراخيص املتعلقة بالبناء و اإلصالحو جميع الوثائق املتعلقة بالتعمير و البناء الصادرة عن املكتب
التقني.
الفصل الثاني:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2016/03/22
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجم ــاعي لفم أودي رقم  2016/08املتعلق
بتفويض املهام في ميدان التعمير
رئيس املجلس الجم ــاعي لجم ــاعة فم أودي .
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  04شعبان
 1377املوافق ل  24فبراير  1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة
العمومية حسبما تم تغييره وتتميمه.
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 1436هجرية املـوافق ل 2015/07/07بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات.
يقرر ما يلي :
الفص ــل االول:
يفوض السيد ميمون اشالئل املزداد بتاريخ  1972/12/25النائب
األول لرئيس املجلس الجماعي ،اإلمضاء في ميدان التعمير ويهم األمر
الوثائق التالية:
رخص البناء واالصالح والتجزئة – رخص السكن وشهادات
املطابقة – وجميع الوثائق التي تهم املخالفات وجميع املراسالت.
الفص ــل الثاني:
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حــرر بفم أودي في .2016/02/15
اإلمضاء :رئي ــس املجلس الجماعي لفم أودي .محمد اعليلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2015/02يقض ي
بالتفويض في املهام تدبير قطاع التعمير و البناء.
رئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل؛
بناء على القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-15-85بتاريخ  20رمضان 1436
( 07يوليوز  ) 2015و خاصة املادة  103منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.92.31الصادر في  15ذي الحجة
 17 ( 1412يونيو  )1992بتنفيذ القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.92.07الصادر في  15ذي الحجة 1412
(  17يونيو  )1992بتنفيذ القانون رقم  25-90املتعلق بالتجزئات العقارية
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات
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ق ــرر ما يلي:
الفصل األول:
يف ـ ــوض للسيــد حمادي الضاوي ،امل ــولــود بت ــاريخ  1972ببني
زرنتل و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  QA 53213بصفته النائب
الثالث لرئيس جمــاعـة بنــي زرنتـل ،مهمة تدبير قطاع التعمير و البناء و
التوقيع على مختلف الشواهد اإلدارية باملصلحة التقنية و العتاد
بجماعة بني زرنتل ،ليقوم ههذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
و يسرى مفعول هذا القرار بتاريخ توقيعه.
حرر ببني زرنتل في  22شتنب ـ ــر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس القروي لبني زرنت ـ ــل الطيبي السعيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتفويض في الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  02بتاريخ
 2015/10/05يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة
املدنية.
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
(  09أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  01منه
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب
املركزي لجماعة تاكزيرت ،للسيد احمد امباركي رقم ب.ت.و IA1982
بصفته النائب الثالث لرئيس املجلس و ذلك ليقوم ههذه املهام مقامي و
باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في2015/10/05 :
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  05بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
(  09أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  01منه
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و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب
املركزي لجماعة تاكزيرت ،للسيد محمد الخاللي رقم ب.ت.و I105367
بصفته مدير املصالح ،متصرف بوزارة الداخلية ملحق بالجماعة الترابية
لتاكزيرت و ذلك ليقوم ههذه املهام مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2015/10/05
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  06بتاريخ
 2015/10/05يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة
املدنية
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
(  09أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  01منه
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنيــة
باملكتب املركزي لجماعة تاكزيرت ،للسيد حسن لباردي رقم ب.ت.و
 I103997بصفته مساعد إداري من الدرجة الثالثة مرسم بجماعة
تاكزيرت  ،و ذلك ليقوم ههذه املهام مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2015/10/05
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  07بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب
الفرعي بفرياطة
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.

79

العـدد السابع والثالثون

العدد السابع و ثالتون

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 23رمضان  08( 1439يونيو )2018

 23رمصان ( 08يونيو )2018

بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب
الفرعي لجماعة تاكزيرت ،للسيد عبد الرحيم الشافعي رقم ب.ت.و
 I108370بصفته محرر إداري من الدرجة الرابعة مرسم بالجماعة القروية
لتاكزيرت
الفصل الثاني:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2015/10/05
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  16بتاريخ2015/11/ 14
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب
I
املركزي لجماعة تاكزيرت ،للسيد عبد الرزاق دهني رقم ب.ت.و
 76875بصفته مساعد إداري من الدرجة الثانية مرسم بالجماعة القروية
لتاكزيرت و ذلك ليقوم ههذه املهام مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2015/11/04
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  19بتاريخ2015/12/ 11
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه،
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب
املركزي لجماعة تاكزيرت ،للسيد اخلف الضرقاوي رقم ب.ت.و I369702
Iبصفته مساعد تقني من الدرجة الثالثة مرسم بالجماعة القروية
لتاكزيرت و ذلك ليقوم ههذه املهام مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2015/12/11
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  01املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة أوالد
يوسف .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه؛
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه.
قرر ما يلي:
الفصل األول:
يفوض للسيد محمد العشاب املولودة بتاريخ  01يوليو 1959
النائب األول لرئيس املجلس الجماعي لجماعة أوالد يوسف
مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة أوالد
يوسف ليقوم ههذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وحرر بأوالد يوسف في  15شتنبر 2015
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  02املتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية.

قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  04املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة أوالد
يوسف .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة أوالد

يقرر مايلي:
ل
الفصل األو :
يفوض للسيد حسن عرباوي املولودة بتاريخ  01ديسمبر 1966
النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي لجماعة أوالد يوسف مهام ضابط
الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة أوالد يوسف ليقوم ههذه
املهمة مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وحرر بأوالد يوسف في  15شتنبر 2015
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  03املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة أوالد

يوسف .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه
يقرر مايلي:
الفصل األول:
يفوض للسيد املولودي بن عماري املولودة بتاريخ  14ديسمبر
 1948النائب الثالث لرئيس املجلس الجماعي لجماعة أوالد يوسف مهام
ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة أوالد يوسف ليقوم
ههذه املهمة مقامي و باملشاركة معي .
الفصل الثاني:
يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وحرر بأوالد يوسف في  15شتنبر 2015
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوسف .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه
يقرر مايلي:
الفصل األول:
يفوض للسيد الرابح مبروكي املولودة بتاريخ  20ديسمبر 1974
النائب الرابع لرئيس املجلس الجماعي لجماعة أوالد يوسف مهام ضابط
الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة أوالد يوسف ليقوم ههذه
املهمة مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وحرر بأوالد يوسف في  15شتنبر 2015
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  41بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بت ـفــويـض مهام ضابط الحالة املدنية.
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه
ق ــرر ما يلــي

فص ــل ف ــري ــد :
تعيي ــن السيــد عبد الرحيم بنعاشير املولود بتاريخ
 1964.11.13بخريبكة بصفته محرر من الدرجة الثانية ضابطا للحالة
املدنية بالتفويض  ،بمكتب الحالة املدنية لجماعة بني يخلف الذي يقع
مقره بمركز سوق السبت بني يخلف ليقوم ههذه املهمة مقامي و
باملشاركة معي.
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف
الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  43بتاريخ  22شتنبر
 2015يقض ي بت ـفــويـض مهام ضابط الحالة املدنية
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه
يق ــرر ما يلــي
فص ــل ف ــري ــد :
تعيي ــن السيــد عبد املجيد دعماش املولود بتاريخ
 1967.07.25بخريبكة بصفته النائب األول للرئيس ضابطا للحالة
املدنية بالتفويض  ،بمكتب الحالة املدنية لجماعة بني يخلف الذي يقع
مقره بمركز سوق السبت بني يخلف ليقوم ههذه املهمة مقامي و
باملشاركة معي
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  45بتاريخ  22شتنبر
 2015يقض ي بت ـفــويـض مهام ضابط الحالة املدنية.
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 09 ( 1423
أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
املادة  01منه
ق ــرر ما يلــي:
فص ــل ف ــري ــد :
تعيي ــن السيــد امليلودي الرائح املولود بتاريخ  1976.04.15ببني
يخلف بصفته النائب الثاني للرئيس ضابطا للحالة املدنية بالتفويض ،
بمكتب الحالة املدنية لجماعة بني يخلف الذي يقع مقره بمركز سوق
السبت بني يخلف ليقوم ههذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـ ــرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  48بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بت ـفــويـض مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية
املختلفة ملصلحة الحالة املدنية
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
تطبيقا للمادة  103من القانون رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.15.85بتاريخ  20رمضان  07 ( 1436يوليوز .) 2015

ق ــرر ما يلــي:

الفصل االول :
يفوض للسيدة سعيدة درنور بصفتها مديرة املصالح
للجماعة مهمة التوقيع على الشواهد اإلدارية املختلفة ملصلحة
الحالة املدنية.
الفصل الثاني :
يسري العمل ههذا القرار ابتداء من  22شتنبر 2015
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف
الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2015 /01يقض ي
بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي و ضابط الحالة املدنية لجماعة بني زرنتل.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية و
خاصة املادة  5منه
ق ــررما يلي:
فصل فري ــد:
يف ـ ــوض للسي ــد مح ــمد عبد النباوي امل ــولــود بت ــاريخ 1963 /12/31
ببني زرنتل و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  Q 92722بصفته
النائب األول لرئيس املجلس الجماعي لبنــي زرنت ـ ـ ـ ــل مهمة ضابط الحالة
املدني ــة بالتفويض و مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات و مطابقة النسخ
ألصولها بجماعة بني زرنتـ ــل ،ليقوم ههذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
و يسرى مفعول هذا القرار بتاريخ توقيعه.
حرر ببني زرنتل في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبني زرنت ـ ــل
الطيبي السعيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2015/05املتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنيــة.
رئيس املجلس الجماعي ،ضابط الحالة املدنية لجماعة

بني

زرنتل.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  5منه.
بناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
(  09أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  01منه
قــرر ما يلي:
الفصل األول
يفــوض للسيــد الشرقاوي معروف  ،امل ــولــود بت ــاريخ 1960 -12-19
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  Q 91493مساعد إداري الدرجة
الثالثة املرسم و العامل بمصالح هذه الجماعة،القيام بمهام ضابط الحالة
املدنيـة بمكتب جماعـة بني زرنتــل الذي يقع بمقر الجماعة ،ليقوم ههذه
املهمة مقامي و باملشاركة معي.
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لفصل الثاني:
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حرر ببني زرنتل في  09دجنبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل
الطيبي السعيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  12بتاريخ
 2015/10/05يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  01-15-85الصادر في  20من
رمضان  07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  01-02-239الصادر في  25من رجب
 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  5منه
بناء على املرسوم رقم  02-99-665الصادر في  02شعبان 1423
(  09أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية
و خاصة املادة  01منه
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
ل
الفصل األو :
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية باملكتب املركزي
لجماعة تاكزيرت ،للسيد محمد الخاللي رقم ب.ت.و  I105367بصفته
مدير املصالح ،متصرف بوزارة الداخلية ملحق بالجماعة الترابية لتاكزيرت
و ذلك ليقوم ههذه املهام مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في2015/10/05
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  13بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و
مطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  01-15-85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان  25 ( 1333يوليوز
 )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات ،كما وقع تعديله و تتميمه،
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يف ــوض التوقي ــع ،فيم ــا يتعل ــق بمه ــام االش ــهاد عل ــى ص ــحة اإلمض ــاء
ومطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألص ـ ــولها ومختل ـ ــف الش ـ ــواهد اإلداري ـ ــة باملكت ـ ــب املرك ـ ــزي
لجماع ــة ت ــاكزيرت ،للس ــيد حس ــن لب ــاردي رق ــم ب.ت.و  I 103997بص ــفته

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

مسـاعد إداري الدرجــة الثالثــة مرســم بجماعـة تــاكزيرت .و ذلــك ليقــوم ههــذه
املهام مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2015/10/05
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  14بتاريخ 2015/10/05
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و
مطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية باملكتب الفرعي
بفرياطة
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف رقم  01-15-85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان  25 ( 1333يوليوز
 )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات ،كما وقع تعديله و تتميمه،
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر .2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية باملكتب الفرعي
بفرياطة جماعة تاكزيرت للسيد عبد الرحيم الشافعي رقم ب.ت.و I
 108370بصفته محرر إداري من الدرجة الرابعة مرسم بالجماعة القروية
لتاكزيرت.
الفصل الثاني:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت2015/10/05 :
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  17بتاريخ2015/11/ 04
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و
مطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت:
بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان  25 ( 1333يوليوز
 )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات ،كما وقع تعديله و تتميمه،
بناء على الظهير الشريف رقم  01-15-85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر 2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام االشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ الصولها ومختلف الشواهد االدارية باملكتب املركزي
لجماعة تاكزيرت ،للسيد عبد الرزاق دهني رقم ب.ت.و  I 76875بصفته
موظف مرسم بالجماعة ( مساعد إداري من الدرجة الثانية) و ذلك ليقوم
ههذه املهام مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2015/11/04
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار لرئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت عدد  20بتاريخ2015/12/ 11
يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و
مطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية
رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت؛
بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان  25 ( 1333يوليوز
 )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات ،كما وقع تعديله و تتميمه،
بناء على الظهير الشريف رقم  01-15-85الصادر في  20من رمضان
 07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات ،و خاصة املادة  102منه.
و بناء على محضر انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجماعي
لتاكزيرت املؤرخ في  15شتنبر 2015
يقـ ــرر:
الفصل األول:
يفوض التوقيع ،فيما يتعلق بمهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد اإلدارية باملكتب املركزي
لجماعة تاكزيرت ،للسيد اخلف الضرقاوي رقم ب.ت.و  I 369702بصفته
موظف مرسم بالجماعة ( مساعد تقني من الدرجة الثالثة)
و ذلك ليقوم ههذه املهام مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
حرر بتاكزيرت في 2015/12/11
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  05بتاريخ  15شتنبر
 2015في شان تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة
النسخ ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف .
تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.
يقرر ما يلي

فصل فريد:
يعين السيد محمد العشاب املزداد بتاريخ  01يوليو 1959بصفته
النائب األول للرئيس ليقوم بمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة
النسخ ألصولها مقامي وباملشاركة معي وتوقيع الشواهد اإلدارية التالية:
(شواهد الحياة الجماعية والفردية ،شهادة القرابة العائلية ،شهادة عدم
التسجيل ،شهادة الزوجة الوحيدة ،البطاقة الشخصية ،ورقة املعلومات،
شهادة تبوث الزوجية ،شهادة الخاطب ،شهادة املخطوبة ،شهادة عدم
الطالق ،شهادة العزوبة  ،شهادة التحمل العائلي ،شهادة عدم الزواج
وشهادة اتباث الهوية املوحدة).
وحرر بأوالد يوسف في 15 :شتنبر 2015
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  06بتاريخ  15شتنبر
 2015في شان تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة
النسخ ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف .
تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.

يقرر مايلي

فصل فريد:
يعين السيد حسن عرباوي املزداد بتاريخ  01ديسمبر 1966
بصفته النائب الثاني للرئيس ليقوم بمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات
ومطابقة النسخ ألصولها مقامي وباملشاركة معي وتوقيع الشواهد اإلدارية
التالية ( :شواهد الحياة الجماعية والفردية ،شهادة القرابة العائلية،
شهادة عدم التسجيل ،شهادة الزوجة الوحيدة ،البطاقة الشخصية ،ورقة
املعلومات ،شهادة تبوث الزوجية ،شهادة الخاطب ،شهادة املخطوبة،
شهادة عدم الطالق ،شهادة العزوبة ،شهادة التحمل العائلي ،شهادة عدم
الزواج وشهادة اتباث الهوية املوحدة).
وحرر بأوالد يوسف في  15شتنبر 2015
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  07بتاريخ  15شتنبر
 2015في شان تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة
النسخ ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف .
تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.
يقرر ما يلي

فصل فريد:
يعين السيد املولودي بن عماري املزداد بتاريخ  14ديسمبر 1948
بصفته النائب الثالث للرئيس ليقوم بمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات
ومطابقة النسخ ألصولها مقامي وباملشاركة معي وتوقيع الشواهد اإلدارية
التالية ( :شواهد الحياة الجماعية والفردية ،شهادة القرابة العائلية،
شهادة عدم التسجيل ،شهادة الزوجة الوحيدة ،البطاقة الشخصية ،ورقة
املعلومات ،شهادة تبوث الزوجية ،شهادة الخاطب ،شهادة املخطوبة،
شهادة عدم الطالق ،شهادة العزوبة  ،شهادة التحمل العائلي ،شهادة عدم
الزواج وشهادة اتباث الهوية املوحدة).
وحرر بأوالد يوسف في 15شتنبر 2015
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  08بتاريخ  15شتنبر
 2015في شان تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة
النسخ ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
إلى النائب الثالث للرئيس
رئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف .
تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.
يقرر مايلي
فصل فريد:
يعين السيد الرابح مبروكي املزداد بتاريخ  20ديسمبر  1974بصفته
النائب الرابع للرئيس ليقوم بمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات
ومطابقة النسخ ألصولها مقامي وباملشاركة معي وتوقيع الشواهد اإلدارية
( شواهد الحياة الجماعية والفردية ،شهادة القرابة
التالية:
العائلية ،شهادة عدم التسجيل ،شهادة الزوجة الوحيدة ،البطاقة
الشخصية ،ورقة املعلومات ،شهادة تبوث الزوجية ،شهادة الخاطب،
شهادة املخطوبة ،شهادة عدم الطالق ،شهادة العزوبة  ،شهادة التحمل
العائلي ،شهادة عدم الزواج وشهادة اتباث الهوية املوحدة).
وحرر بأوالد يوسف في  15شتنبر 2015
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  04بتاريخ  18يوليو
 2016بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة النسخ
ألصولها وتوقيع الشواهد اإلدارية الخاصة بمكتب الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف .
تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.
يقرر مايلي
فصل فريد:
يوليوز
1963
تعين السيدة فاطمة لجعط املزدادة بتاريخ 05
بصفتها رئيسة مصلحة الشؤون اإلدارية بالجماعة ليقوم بمهمة اإلشهاد
على صحة اإلمضاء ات ومطابقة النسخ ألصولها مقامي وباملشاركة معي
وتوقيع الشواهد اإلدارية التالية ( :شواهد الحياة الجماعية والفردية،
شهادة القرابة العائلية ،شهادة عدم التسجيل ،شهادة الزوجة الوحيدة،
البطاقة الشخصية ،ورقة املعلومات ،شهادة تبوث الزوجية ،شهادة
الخاطب ،شهادة املخطوبة ،شهادة عدم الطالق ،شهادة العزوبة شهادة
التحمل العائلي ،شهادة عدم الزواج وشهادة اتباث الهوية املوحدة).
وحرر بأوالد يوسف في 18 :يوليو .2016
إمضاء :رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  44بتاريخ  22شتنبر
 2015يقض ي بت ـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان 1333
(  25يوليوز  ) 1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات كما تم
تغييره و تتميمه.
تطبيقا للمادة  102من القانون رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان  07 ( 1436يوليوز
.) 2015
ق ــرر ما يلــي:

فص ــل ف ــري ــد :
تعيي ــن السيــد امليلودي الرائح بصفته النائب الثاني
للرئيس لينوب عني و يقوم مقامي و باملشاركة معي في االشهاد على
صحة اإلمضاء ات و اشهاد على مطابقة النسخ ألصولها بمكتب
تصحيح اإلمضاء ات الواقع مقره بجماعة بني يخلف الكائنة بمركز
سوق السبت .
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  45بتاريخ  22شتنبر
 2015يقض ي بت ـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان
 25 ( 1333يوليوز  ) 1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات كما
تم تغييره و تتميمه.
تطبيقا للمادة  102من القانون رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.15.85بتاريخ  20رمضان  07 ( 1436يوليوز .) 2015

ق ــرر ما يلــي:

فص ــل ف ــري ــد :
تعيي ــن السيــد عبد املجيد دعماش بصفته النائب االول
للرئيس لينوب عني و يقوم مقامي و باملشاركة معي في االشهاد على
صحة اإلمضاء ات و اشهاد على مطابقة النسخ ألصولها بمكتب
تصحيح اإلمضاء ات الواقع مقره بجماعة بني يخلف الكائنة بمركز
سوق السبت .
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـ ــرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  46بتاريخ 22
شتنبر  2015يقض ي بت ـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات
و االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان
 25 ( 1333يوليوز  ) 1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات كما
تم تغييره و تتميمه.
تطبيقا للمادة  102من القانون رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.15.85بتاريخ  20رمضان  07 ( 1436يوليوز .) 201
ق ــرر ما يلــي:
فص ــل ف ــري ــد :
تعيي ــن السيــد امليلودي الصرصاري بصفته النائب الثالث
للرئيس لينوب عني و يقوم مقامي و باملشاركة معي في االشهاد
على صحة اإلمضاء ات و اشهاد على مطابقة النسخ ألصولها بمكتب
تصحيح اإلمضاء ات الواقع مقره بجماعة بني يخلف الكائنة بمركز سوق
السبت.
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف
الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  47بتاريخ  22شتنبر
 2015يقض ي بت ـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان
 25 ( 1333يوليوز  ) 1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات
كما تم تغييره و تتميمه.
تطبيقا للمادة  102من القانون رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان  07 ( 1436يوليوز
.)2015
ق ــرر ما يلــي:
فص ــل ف ــري ــد :
تعيي ــن السيــد محمد روض ي بصفته النائب الرابع للرئيس
ليقوم مقامي و باملشاركة معي في االشهاد على صحة اإلمضاء ات
و اشهاد على مطابقة النسخ ألصولها بمكتب تصحيح اإلمضاء ات
الواقع مقره بجماعة بني يخلف الكائنة بمركز سوق السبت .
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني يخلف رقم  49بتاريخ  22شتنبر
 2015يقض ي بت ـفــويـض مهام االشهاد على صحة اإلمضاء ات و
االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
ان رئيس املجلس الجماعي لبني يخلف ,
بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان 1333
(  25يوليوز  ) 1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء ات كما تم
تغييره و تتميمه.
تطبيقا للمادة  102من القانون رقم  113.14املتعلق
بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85
بتاريخ  20رمضان  07 ( 1436يوليوز .) 2015
ق ــرر ما يلــي:
فص ــل ف ــري ــد :
تعيي ــن السيــدة سعيدة درنور بصفتها الكاتبة العامة للجماعة
لتنوب عني و تقوم مقامي و باملشاركة معي في االشهاد على صحة
اإلمضاء ات و اإلشهاد على مطابقة النسخ ألصولها بمكتب تصحيح
اإلمضاء ات الواقع مقره بجماعة بني يخلف الكائنة بمركز سوق
السبت .
حرر ببني يخلف في  22شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئي ــس املجلس الجمـاعـي لبني يخلف الصحراوي بوطويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم 2015 /03
يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات و مطابقة
النسخ ألصولها
رئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-15-85بتاريخ  20رمضان 1436
( 07يوليو  ) 2015و خاصة املادة  102منه.
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 .02. 239املؤرخ في  25رجب
 1423املوافق  03أكتوبــر  2002الصادر بتنفيذ القانون رقم 37. 99
املتعلق بالحالة املدنية و السيما املادة الخامسة منــه.
قــرر ما يلي:
فصل فريــد:
يف ــوض للسيــد الشرقاوي معروف امل ــولــود بت ــاريــخ 1963 /12/19
ببني بتاو ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  Q 91493بصفته
موظف بمكتب الحالة املدنية لبنــي زرنتــل الذي يقع مقرره بجماعة بني
زرنتل ،مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات و مطابقة النسخ ألصولها
بجماعة بني زرنتـ ــل ،ليقوم ههذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
و يسرى مفعول هذا القرار بتاريخ توقيعه.
حرر ببني زرنتل في  26أكتوبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل
الطيبي السعيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل رقم  2016/2يقض ي بالتفويض
في التوقيع املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ
ألصلها.
رئيس املجلس الجماعي لجماعة بني زرنتل؛
بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمض ــان  1333موافق 25
يوليوز  1915املتعلق بتثبيت اإلمضاء  ،كما وقع تغييره و تتميمه.
بناء على القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-15-85بتاريخ  20رمضان 1436
( 07يوليوز  ) 2015و خاصة املادة  102منه.
قــرر ما يلي:
الفصل األول
يفــوض للسي ــدة لكبيرة لقمير امل ــولــودة بت ــاريخ  1991ببني زرنتل
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم  QB 20651بصفـت ـ ــها النائب
الرابع لرئيس املجلس الجماعي لبنــي زرنت ــل مهام توقيع اإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصلها بجماعــة بني زرنتـل ،لتقوم ههذه املهمة
مقامي و باملشاركة معي.
الفصـل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه
حرر ببني زرنتل في  07يونيو2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبني زرنتل
الطيبي السعيد
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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة بنفوذ جهة  ....... .:جهة الدار البيضاء – سطات.........................................
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة بنفوذ جهة جهة الدار البيضاء – سطات

القرار الجبائي لرئيس املجلس الجماعي للهراويين عدد  2017/01يقض ي
بتعديل وتتميم القرار الجبائي املستمر عدد .2015/01
رئيس املجلس الجماعي للهراويين،
بمقتض ى الظهير رقم  1.15.85صادر في  20رمضان 1436
( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات املحلية؛
ن
وبناء على القانو رقم  47.06املتعلق بجبايات الجماعات املحلية،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.195الصادر في  19ذي القعدة
 30( 1428نونبر )2007؛
وبناء على القانون رقم  39.07بسن أحكام انتقالية فيما
يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة
الجماعات املحلية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.209بتاريخ
 16من ذي الحجة  27( 1428ديسمبر )2007والذي يقض ي بمواصلة
تطبيق أحكام القانون 30.89؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.09.2الصادر في  22صفر
18 ( 1430فبراير  )2009بتنفيذ القانون  45.08املتعلق بالتنظيم املالي
للجماعات املحلية ومجموعاتها ؛
و بناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم
 03(1431يناير  )2010القاض ي بسن نظام ملحاسبة الجماعات املحلية
و هيئاتها؛
و بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  144بتاريخ 27
دجنبر  2007املتعلقة بإعداد القرارات الجبائية تطبيقا ملقتضيات
القانون رقم  06.47املتعلق بالضرائب املستحقة لفائدة الجماعات
املحلية و هيئاتها؛
و نظرا ملداولة املجلس الجماعي في الجلسة الخامسة من دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ األربعاء  12يوليوز ، 2017
قرر ما يلي:
الباب األول
نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق التي لم يحدد القانون نسبها
أو اقتصر على تحديد أسعارها القصوى
الفصل 1
تحدد نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق التي لم
يحدد القانون نسبها و أسعارها أو اقتصر القانون على تحديد نسبها
القصوى كما يلي :
الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية
الفصل 2
يحدد سعر الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية في حدود
السعر األقص ى املحدد بالقانون على أساس مساحة األرض باملتر املربع
ويعد كل جزء من املتر املربع مترا مربعا كامال وذلك كما يلي:
 منطقة العمارات  10دراهم للمتر املربع
 منطقة الفيالت  10دراهم للمتر املربع
 املنطقة الصناعية  12دراهم للمتر املربع
 منطقة السكن الفردي 10دراهم للمتر املربع
 املناطق الكبرى للتعمير واملناطق األخرى10درهم للمتر املربع
ال يتم إصدار و أداء الرسم الذي يقل عن مائة  100درهم.

ا-سيارات األجرة:
 من الصنف الثاني تاكس ي صغير لكل ربع سنة  120درهم من الصنف األول تاكس ي كبير لكل ربع سنة  150درهمب -الحافالت:
 أقل من  7مقاعد لكل ربع سنة  300درهم. الحافالت السلسلة " ج " لكل ربع سنة  500درهم. الحافالت السلسلة " ب " لكل ربع سنة 1000درهم. الحافالت السلسلة " أ " لكل ربع سنة 1500درهم.الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
الفصل 26
يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية باعتبار املساحة املشغولة من
امللك الجماعي العام و موقع الجزء املشغول منه و نوع ما يشغله:
2
املوفع نوع النشاط
الرسم ل م عن كل
ثالثة شهور
 استغالل امللك العام من طرف  20درهمامقاوالت االشغال
 25درهما
 السيرك 50درهما
 االكشاك 20درهما
 عارض ي البضائع استغالل الرصيف من طرف املقاهي  20درهما 35درهما
 موزع الوقود املختلطاستغالل امللك الجماعي العام من  05درهماطرف بائعي وعارض ي أضاحي العيد.
2
السياج املحيط بأوراش البناء  150درهم م((palissade de chantier
مبلغ تابث لكل ثالثة
نوع النشاط
شهور
احتالل الرصيف من طرف سيارات  2000درهمنقل الوثائق و الودائع البنكية ألغراض
تجارية صناعية او مهنية
 4000درهم
اللوحات االشهارية املضيئة 3000درهم
اللوحات االشهارية الكبيرة الحجماللوحات االشهارية الصغيرة الحجم  1000درهم()3*4
 500درهم
الالفتاتمبلغ تابث عن السنة
نوع النشاط
او كسر السنة
عمود الربط الخاص بمتعهدي شركة  20000درهم
االتصاالت (العادي أو على شكل نخلة).
الرسم ل م 2أو
نوع النشاط
الطولي عن كل سنة
 04درهم م الطولي
 األلياف البصرية ملتعهدي الشركات2
 100درهم ل م
الخاصة باالتصاالت
علب الربط الخاصة باأللياف البصريةتراب جماعة الهراويين

املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
مالية الجماعات والجبايات
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة لفائدة الجماعات:

الرسم على النقل العام للمسافرين
الفصل 7
يفرض هذا الرسم على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين
باعتبار أصناف العربات املخصصة لذلك .و تحدد أسعار هذا الرسم
عن كل ربع سنة كما يلي:
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في حالة اللجوء ملسطرة طلب العروض تعتبر هذه االسعار كحد
ادنى و كل جزء من املدة شرع خالله في استغالل امللك الجماعي العام
تعتبر هذه املدة كاملة.
الرسم على اتالف الطرق
الفصل 41
يفرض الرسم على إتالف الطرق بعد إعداد محضر رسمي يحدد موقع
اإلتالف وحجمه والتكلفة اإلجمالية إلعادة الطرق إلى الحالة التي كانت
عليها ،من طرف لجنة تتكون من ممثلين عن السلطة املحلية ومصالح
الجماعة املعنية واملصالح التقنية للعمالة أو اإلقليم باإلضافة إلى املسؤول
عن اإلتالف .وتقدر التكلفة اإلجمالية إلعادة إصالح الطرق على أساس
أثمنة أخر الصفقات إلصالح الطرق التي أنجزها الفاعل املسؤول عن
اإلتالف ،ويتم احتساب الرسم حسب الحالتين التاليتين:
في حالة انجاز اشغال االصالح من طرف الجماعة املعنية يتم
استخالص الرسم املفروض على اتالف الطرق والذي يساوي مبلغ تكلفة
اشغال االصالح زائد  25%من املبلغ على اساس املحضر السالف الذكر.
في حالة قيام املسؤول عن اتالف الطرق بعملية اصالحها وفقا
للقواعد الفنية والتقنية يتم استخالص الرسم املفروض على اتالف الطرق
والذي يساوي فقط  %25من مبلغ تكلفة اشغال االصالح على اساس
املحضر السالف الذكر.
الفصل 42
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القابض الجماعي
وشسيع املداخيل واملصالح التقنية واإلدارية للجماعة وذلك كل في دائرة
اختصاصه ويدخل إلى حيز التطبيق ابتداء من تاريخ التأشير عليه من
طرف السيد عامل إقليم مديونة.
وحرر بالهراويين بتاريخ  18شتنبر .2017
اإلمضاء  :رئيس جماعة الهراويين املصطفى صديق.
اطلع وأشر عليه السيد عامل اقليم مديونة وبأمر منه الكاتب العام
،املتوكل بلعسري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـرار الجبـائي املستمر عدد  2015/01املعدل واملتمم للقرار الجبائي
املستمر عدد 2011/01املؤرخ في 23:ابريل  2011يحدد مبلغ الضرائب و
الرسوم و الحقوق و الواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة
الهراويين.
رئيس املجلس الجماعي للهراويين،
بمقتض ى الظهير رقم  1.15.85صادر في  20رمضان 07(1436
يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
املحلية؛
و بناء على الظهير الشريف رقم  1-07-195بتاريخ  30نونبر 2007
الصادر بتنفيذ القانون رقم  06.47املتعلق بالضرائب املستحقة لفائدة
الجماعات املحلية و هيئاتها؛
وبناء على الظهير الشريف  1.89.787بتاريخ  21ربيع الثاني
1410املوافق ل  21نونبر  1989الصادر بتنفيذ القانون  89.30املتعلق
بالضرائب املتعلقة بالجماعات املحلية ومجموعاتها ؛
و بناء
وبناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم 03(1431
يناير  )2010القاض ي بسن نظام ملحاسبة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.09.2الصادر في  22صفر
 18(1430فبراير  )2009بتنفيذ القانون  45.08املتعلق بالتنظيم املالي
للجماعات املحلية و مجموعاتها؛
و بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  144بتاريخ 27
دجنبر  2007املتعلقة بإعداد القرارات الجبائية تطبيقا ملقتضيات القانون
رقم  06.47املتعلق بالضرائب املستحقة لفائدة الجماعات املحلية و
هيئاتها؛
و نظرا ملداولة املجلس الجماعي في دورته االستثنائية املنعقدة
بتاريخ  3دجنبر ،2015
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قرر ما يلي:
الباب األول
نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق
التي لم يحدد القانون نسبها أو اقتصر على تحديد أسعارها القصوى
2015/01املؤرخ في 24مارس2016
الفصل1
تحدد نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق التي لم
يحدد القانون نسبها و أسعارها أو اقتصر القانون على تحديد نسبها
القصوى كما يلي :
الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية
الفصل 2
يحدد سعر الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية في حدود
السعر األقص ى املحدد بالقانون على أساس مساحة األرض باملتر املربع
ويعد كل جزء من املتر املربع مترا مربعا كامال وذلك كما يلي:
منطقة العمارات  10دراهم للمتر املربع
منطقة الفيالت  10دراهم للمتر املربع
املنطقة الصناعية  10دراهم للمتر املربع
منطقة السكن الفردي واملناطق األخرى 08دراهم للمتر املربع
ال يتم إصدار و أداء الرسم الذي يقل عن مائة  100درهم.
الرسم على عمليات البناء
الفصل 3
الرسم على عمليات البناء:
 تحدد مبالغ الرسم على عمليات البناء عن كل متر مربع مغطى،كما يلي في حدود األسعار القصوى املحددة بالقانون ويعد كل جزء من املتر
املربع مترا مربعا كامال :
 عمارات السكنى الجماعية و املجموعات العقارية و العقاراتاملعدة لغرض صناعي أو تجاري أو منهي أو إداري 20:درهم للمتر املربع
املغطى.
 املساكن الفردية 20:درهم للمتر املربع املغطى. املجموعات والعمارات السكنية الخاصة بترحيل وإيواء سكاندور الصفيح  10درهم للمتر املربع املغطى؛
 يحدد مبلغ ثابت قدره 500درهم بالنسبة لعمليات الترميم فيحدود السعر األقص ى املحدد بالقانون .
فيما يتعلق بالبنايات املتوفرة على بروزات واقعة بامللك العام
الجماعي فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم.
الرسم على عمليات تجزئة األراض ي
الفصل 4
يحدد سعر الرسم على عمليات تجزئة األراض ي بنسبة  % 4.5من
مجموع تكلفة أشغال التجهيز و التطهير و الكهربة دون احتساب الضريبة
على القيمة املضافة.
الرسم على محال بيع املشروبات
الفصل 5
يحدد سعر الرسم في نسبة  %4باملائة من مبلغ املداخيل
اإلجمالية التي يحصل عليها مستغلو املؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون
احتساب الضريبة على القيمة املضافة.
املؤسسات السياحية
الفصل 6
يستحق الرسم املفروض على اإلقامة في املؤسسات السياحية عن
كل ليلة وعن كل شخص في حدود السعر األقص ى املحدد بالقانون ودلك
حسب األسعار التالية:
أ -دور الضيافة ومراكز و قصور املؤتمرات و الفنادق املمتازة  25:درهم
ب-الـفنـ ـ ــادق  5 :نجوم  20درهم
 4نجوم  06دراهم
 3نجوم  05دراهم
نجمتين ونجمة واحدة  05دراهم
ج -النوادي الخاصة  20:درهم
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ح -قرى قضاء العطل 7.50:دراهم
خ -االقامات السياحية 3.50:دراهم
د -النزل و املالجئ واملآوي املرحلية و املؤسسات السياحية األخرى
 3.50دراهم
الرسم على النقل العام للمسافرين
الفصل7
يفرض هذا الرسم على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين
باعتبار أصناف العربات املخصصة لذلك  .وتحدد أسعار هذا الرسم عن
كل ربع سنة كما يلي:
ا-سيارات األجرة:
 من الصنف الثاني تاكس ي صغير لكل ربع سنة  190درهم من الصنف األول تاكس ي كبير لكل ربع سنة  250درهمب -الحافالت:
 أقل من  7مقاعد لكل ربع سنة  300درهم. الحافالت السلسلة " ج " لكل ربع سنة  500درهم. الحافالت السلسلة " ب " لكل ربع سنة 1000درهم. الحافالت السلسلة " أ " لكل ربع سنة 1500درهم.ضريبة الذبح
الفصل8
الرسم املفروض على الذبح في املجازر:
 - 1يحدد سعر الرسم األصلي عن الذبح في املجازر كما يلي
 0.50:درهم للكيلوغرام كيفما كان نوعه وجوته.
 - 2عن كل ذبيحة إذا لم يوجد باملجزرة ميزان:
 البقر عن كل رأس 54:درهم اإلبل عن كل رأس  54.00:درهم الغنم عن كل رأس  12.00:درهم املاعز عن كل رأس  12.00:درهمبنسبة % 25من ثمن بيع اللحوم بالجملة دون تمييز بين أنواعها
وجودتها
أما فيما يخص اللحوم التي ثبت أنها غير صالحة لالستهالك
فيمكن تخفيض الواجب املذكور أعاله بنسبة خمسين في املائة ((50 %من
السعر املحدد،
الرسم اإلضافي املفروض على الذبح في املجازر
لفائدة املشاريع الخيرية
الفصل 09
يضاف إلى الرسم األصلي على الذبح رسم املشاريع الخيرية يحدد
ب  % 50من سعر الرسم األصلي للذبح كيفما كانت طريقة احتساهها
(للكيلوغرام) أو عن كل رأس أو بالنسبة من الثمن بالجملة
الفصل10
الرسوم التابعة لضريبة الذبح
تحدد أسعار التبعية على الخدمات اإلضافية املقدمة ملستغلي
املجازر الجماعية باعتبار نوع الخدمة التي تقدمها املجازر كما يلي:
فحص لحوم األسواق
الفصل 11
يؤدى عن الفحص البيطري للحوم األسواق ,رسم يحدد ب 0.05:
للكيلوغرام من اللحم.
الفصل12
فحص لحوم الذبح االستثنائي
تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات املتعلقة بالذبح
االستثنائي املنجز خارج أوقات الذبح العادية .
 البقر اإلبل الخيول والبغال عن كل ههيمة  74..................درهمالغنم املاعز عن كل ههيمة 18..................................:درهم
الفصل 13
رسوم غسل األمعاء
يستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل األحشاء وتيهئ
الرؤوس والقوائم أداء الرسم التالي:
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 البقر واإلبل لكل ههيمة  6 ............................:دراهم. الغنم واملاعز لكل ههيمة 3 ...........................:دراهم. تقبض هذه اإلتاوة في نفس الوقت الذي تقبض فيه ضريبة الذبح .الفصل 14
رسوم التبريد
يستخلص عن وضع اللحوم في مستودعات التبريد الجماعية عن كل
كيلوغرام صافي رسم يحدد ب  0.20 :درهم للكيلوغرام
الفصل 15
رسوم الربط باإلسطبل
يستوجب استعمال اإلسطبل واملحالت املعدة إليواء الحيوانات
باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد كما يلي عن كل يوم:
 البقر واإلبل عن كل ههيمة 15............ ...............درهم الغنم واملعز عن كل ههيمة 05 ........... ..............دراهمالفصل 16
رسوم قلع الحيوانات امليتة
يؤدى عن نقل البهائم امليتة او الحية الخطيرة او املصابة بحادثة
واجب يحدد كما يلي :
 البقر و االبل عن كل ههيمة 50..........................:درهم الغنم و املاعز عن كل ههيمة10..........................دراهمالفصل 17
رسوم نقل اللحوم
ان نقل اللحوم و احشاء الذبائح من داخل املجزرة الى اماكن البيع
بواسطة سيارة جماعية او في اطار استغالل امتياز نقل اللحوم يستوجب
اداء الرسوم التالية:
 لكل كيلوغرام من اللحم الصافي  0.20 :درهم احشاء االبل و البقر للواحد  10 :دراهم احشاء الغنم و املاعز  3دراهمالفصل 18
رسوم ايداع الجلود
يؤدى عن مكوث الجلود بالقاعات املخصصة لها باملجزرة الجماعية
الواجبات التالية :
 جلود البقر عن كل جلد 3 :دراهم لليوم جلود الغنم و املاعز عن كل جلد 1.50:درهم لليوم جلود الحيوانات االخرى  1 :درهم لليومالرسوم املقبوضة في األسواق و أماكن البيع العامة
الفصل 19
تحدد أسعار الرسوم املقبوضة في األسواق و أماكن البيع العامة
كما يلي :
أ-واجبات أسواق البهائم
ال يمكن بيع البهائم إال باألسواق املخصصة لهذا الغرض و تحدد
واجبات الدخول إلى سوق البهائم كما يلي :
25دراهم.
 البقر عن كل رأس25درهم.
 اإلبل عن كل رأس الخيل و البغال والحمير عن كل رأس25درهم.10دراهم
 الغنم واملاعز عن كل رأس 10دراهم
الخرفان و الجديان عن كل راسو يؤدى بمناسبة عيد االضحى عن كل راس من الغنم باألسواق
التي تخصص لهذا الغرض  5دراهم للراس و عن كل راس بقر  10دراهم
ب -واجبات الدخول او الوقوف باألسواق و اماكن البيع العامة
الفصل 20
واجبات الدخول
تحدد واجبات دخول السلع و البضائع و املنتجات الى السوق
الجماعي و اماكن البيع العامة كما يلي :
 1درهم للواحدة
 الحيوانات الصغيرة و الدواجن: 0,50درهم للواحدة
 الطيور ..: 2.دراهم للقنطار او جزء منه
 -الحبوب :
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 فاكهة الدالح  0,05 :درهم عن كل كيلو غرام 6دراهم عن كل سلة او ماشاههها
 الخضر .: 1,50درهم عن كل صندوق
 الخضر .: 10دراهم للقنطار الواحد او جزء منه
 اللوبيا : الفول و العدس و الحمص  5. .:دراهم للقنطار او جزء منه 20.درهم للعين الكبيرة
 النعناع .: 10.دراهم للعين الصغيرة
 النعناع .:واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي
الفصل 21
تقبض حقوق الوقوف في جميع االسواق الجماعية و اماكن البيع
العامة و تحدد هذه الحقوق كما يلي :
بائعوا الخضر و الفواكه الطرية و الخبز و اإلسكافيون و النجارون
و الحدادون و بائعوا املواد الغذائية و االثاث و االدوات الجلدية و االقمشة
و بائعوا التوابل و غيرهم من الحرفيين الذين لم يرد ذكرهم عن كل يوم :
 بائعوا اللحوم عن كل بسط و لكل يوم  15.....................:درهم بائعوا السقوط عن كل بسط و لكل يوم  15..................:درهم السيرك عن كل يوم و عن كل متر مربع  1....................:درهم املقاهي الكبيرة لليوم الواحد  20................................:درهم املقاهي الصغيرة لليوم الواحد  10...............................:دراهم الخيام الكبيرة لليوم الواحد  7,50................................ :درهم الخيام الصغيرة لليوم الواحد  5................................:دراهمرسوم املحجز
الفصل 22
تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو
البضائع أو األشياء كما يلي :
رسم اإلقامة
عن كل يوم
بالدرهم

املدة
القصوى
لإلقامة

نوعية األشياء و الحيوانات و العربات

 الكالب -البقر و الخيول و البغال و الجمال و الحمير

1درهم
10دراهم

5أيام
15يوما

 الغنم و املاعز -القطط و الدواجن و الحيوانات الصغيرة

5دراهم
1درهم

15يوما
5أيام

العربات املجرورة
 عربات ذات عجلتين -عربات ذات أربع عجالت

5دراهم
10دراهم

15يوما
15يوما

 عربات يدوية -عربات مقطورة

2,50درهم
07دراهم

15يوما
15يوما
سنة
واحدة
سنة
واحدة

 10دراهم

1يوم

05دراهم

 15يوما

10دراهم

15يوما

10دراهم

15يوما

الحيوانات

 دراجات نارية -دراجات عادية

الدراج ــات

السلع و البضائع
 سلع قابلة للتالش ي عن القنطار أو جزء منه سلع غير قابلة للتالش ي عن القنطار أو جزءمنه
 أدوات كبيرة الحجم عن املتر املكعب أو جزءمنه
 أدوات صغيرة الحجم عن املتر املكعب أو جزءمنه

10دراهم
05دراهم
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العربات و املركبات
سنة
 20درهما
العربات التي ال يتجاوز وزن حمولتها 3500
كاملة
كيلوغرام
""
 30درهما
العربات التي يزيد وزن حمولتها على 3500
كيلو غرام الى غاية  8000كيلو غرام
""
 50درهما
العربات التي يزيد وزن حمولتها على 8000
كيلو غرام
ل
محصو بيع الحيوانات و غيرها من البضائع
التي لم يطالب هها اصحاهها في الوقت املحدد
الفصل 23
تباع عن طريق املزاد العلني الحيوانات ,العربات  ,السلع و
البضائع ,العتاد و األشياء املحجوزة ،والتي لم يتم استرجاعها خالل األجل
املحدد و يجعل ثمن البيع بعد استخالص ضرائب الدخول إلى املحجز و
املكوث به رهن إشارة صاحبه طيلة أجل سنة و يوم ابتداء من تاريخ
الحجز ،و تضاف املبالغ املقبوضة إلى ميزانية الجماعة بعد انصرام هذا
األجل ،غير أنه تنفيذا للظهير الشريف املؤرخ في  25رجب  1377املوافق
لـ  26أبريل  1919املتمم للتشريع املتعلق بالنقل البري ال يمكن أن تباع
باملزاد العلني السيارات املحجوزة التي لم يسترجعها أصحاهها إال بعد مض ي
شهر من تاريخ انصرام الفترة القانونية األولى التي بقيت خاللها في املحجز.
إن الحقوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها بمناسبة
بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة .% 50
و يطبق هذا التخفيض بالنسبة لكافة السيارات املصادرة من طرف اية
إدارة أو مصلحة عمومية.
الرسم املفروض على وقوف العربات
للنقل العام للمسافرين
الفصل 24
يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل
العام للمسافرين عن كل ربع سنة في حدود األسعار القصوى املحددة
بالقانون و ذلك كما يلي :
100درهم
 سيارة األجرة من الصنف الثاني سيارة األجرة من الصنف األول200درهم
300درهم
 حافالت النقل العام من الصنف " ج "400درهم
 حافالت النقل العام من الصنف " ب "500درهم
 حافالت النقل العام من الصنف " أ "200درهم
 سيارات اإليجار300درهم
 حافالت اإليجار من السلسلة ت.ل.س. حافالت اإليجار من السلسلة الثانية " ت " 400درهم حافالت اإليجار من السلسلة األولى " ت " 500درهمالرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية
العامة مؤقتا ألغراض البناء
الفصل 25
يحدد الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا
ألغراض البناء للمتر املربع عن
كل ربع سنة كما يلي:
 عمارات السكن الجماعية او املجموعات العقارية و العقاراتاملعدة لغرض تجاري او منهي او اداري و الفيالت و السكن
االقتصادي  20 .:درهم للمتر املربع عن كل ربع سنة
 املنطقة الصناعية 25 ..:درهم للمتر املربع عن كل ربع سنةوكل ربع سنة شرع خالله في شغل امللك الجماعي العام يستحق
عنه الرسم بكامله.
الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
الفصل 26
يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية باعتبار املساحة املشغولة من
امللك الجماعي العام و موقع الجزء املشغول منه و نوع ما يشغله:
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الرسم للمتر
املربع عن كل
ثالثة شهور

استغالل امللك العام من طرف مقاوالت  20درهمااالشغال
 25درهما
السيرك 50درهما
االكشاك 20درهما
عارض ي البضائع 20درهما
استغالل الرصيف من طرف املقاهي 35درهما
موزع الوقود املختلطنوع النشاط

مبلغ تابث

تراب
احتالل الرصيف من طرف سيارات نقل  2000درهمجماعة
الوثائق و الودائع البنكية ألغراض تجارية
الهراويين صناعية او مهنية
 4000درهم
اللوحات االشهارية املضيئة 3000درهم
اللوحات االشهارية الكبيرة الحجماللوحات االشهارية الصغيرة الحجم ( 1000 )3*4درهم 500درهم
الالفتاتفي حالة اللجوء ملسطرة طلب العروض تعتبر هذه االسعار كحد ادنى و
كل جزء من املدة شرع خالله في استغالل امللك الجماعي العام تعتبر هذه
املدة كاملة.
الباب الثاني
الحقوق األخرى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة
و منتوج اإلستغالالت ذات الطابع الفالحي أو التجاري
و املصالح املشاههة املسيرة بصفة مباشرة
الفصل 27
تحدد أسعار الحقوق األخرى املترتبة عن الخدمات املؤداة و عن
اإلستغالالت املذكورة أعاله كما يلي :
اإلنذارات املــرسمة
الفصل 28
يحدد مبلغ االنذارات املرسمة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري
هها العمل
استرجاع صوائر التطهير
الفصل 29
إن عمليات التطهير التي يقوم هها املكتب الصحي الجماعي
تستوجب أداء واجب درهم عن كل متر مكعب ،كما يحدد مبلغ تطهير
البضائع و األمتعة و السيارات و العربات كما يلي:
 تطهير السيارات: طاكس ي كبير أو صغير20 :درهم عن كل عملية.
 الحافالت أقل من  15مقعد50 :درهم عن كل عملية.
 الحافالت أكثر من  15مقعد100 :درهم عن كل عملية.
 العربات اليدوية 5 :دراهم عن كل عملية
 أشياء أخرى مختلفة: الخرق البالية و األفرشة و املالبس للقنطار أو جزء منه50 :درهمللعملية.
 األدوات للقنطار أو جزء منه30 :درهم عن كل عمليةتقام عمليات تطهير املحالت املفتوحة للعموم و كذا السيارات
املعدة للنقل العام للمسافرين مرة كل شهر على األقل.
منتوج املوازين العمومية و حقوق الوزن و الكيل
الفصل  30ت
حدد تعريفة الوزن باملوازين العمومية كما يلي:
البقر االبل الخيل و البغال عن كل راسدراهم
 5.دراهم
الغنم و املاعز عن كل راس-الحبوب الخضر و املواد االخرى عن كل قنطار او جزء منه  2 :دراهم

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 30درهم
 50درهم

السيارات و العربات للواحدة .:الشاحنات للواحدة :رسوم رفع نفايات الحدائق و بقايا املواد الصناعية
و مواد البناء املتروكة على الطريق العمومية
الفصل 31
إن إزالة نفايات البساتين و رفع نفايات املواد الصناعية و بقايا
األنقاض املهجورة في الطريق العمومية من طرف مال مصلحة النظافة إما
بصفة تلقائية أو بطلب من املعنيين باألمر يستوجب أداء ما قدره :
 عن كل حمولة  60درهم. عن كل متر مكعب  20درهم. أدنى ما يستخلص  20درهم.منتوج محطات وقوف الدراجات و السيارات
الفصل 32
يحدد الواجب املؤدى عن وقوف و حراسة الدراجات و العربات
و السيارات باألماكن مخصصة لذلك داخل مدار الجماعة كما يلي :
 .1محطة :
 عن كل دراجة عادية  0.50درهم لليوم. عن كل دراجة نارية 1.00دراهم لليوم. عن كل عربة  1.50دراهم لليوم. عن كل سيارة 2.00دراهم لليوم. عن كل شاحنة أو حافلة  3.00دراهم لليوم. الجرارات للواحدة  2.00درهم لليومترقيم العقارات
الفصل33
يؤدى عن عمليات ترقيم املنازل واجب يحدد كما يلي :
 ترقيم بواسطة األلواح املعدنية أو الخزفية عن كل منزل 25درهم.
 ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل  10درهم.بيع التصاميم و املطبوعات
الفصل 34
تباع تصاميم الجماعة واملطبوعات لألشخاص الراغبين في ذلك
حسب الواجبات التالية:
تباع الشواهد اإلدارية والتصاميم و املطبوعات و ملفات طلب
العروض والبطاقات املختلفة لألشخاص الراغبين في ذلك حسب
الواجبات التالية :
500.00درهم.
 تصاميم الجماعة
 50.00دراهم.
 قرار بلدي لكل نسخة
10.00دراهم.
 البطاقات املختلفة للواحدة
 5.00درهم
 الئحة األسعار للواحدة
2.00دراهم.
 مطبوعات أخرى لكل صفحة
 300 .00درهم
 شهادة املصادقة على البيع
20.00درهم.
 نسخة مطابقة لألصل للتصاميم
 200.00درهم
 شهادة التعريف باألرض
تحدد تعريفات التصاميم والوثائق التقنية كما يلي:

طبيعة وحجم
الوثائق

التصاميم
الوثائق
التقنية

السعر

حجم  290*210( A4مم)
حجم  420*297( A3مم)
حجم  594*420( A2مم)
حجم  841*594( A1مم)
حجم 1189*841( A0مم)

 15درهم للمتر الطولي
طباعة باألبيض طباعة
باأللوان
واألسود
 20درهم
 05درهم
للصفحة
للصفحة
 10درهم
للصفحة

 50درهم
للصفحة
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تسجيل بيع البهائم
الفصل 35
يؤدى عن تسجيل بيع البهائم الواجبات التالية:
 البقر ،الخيل واإلبل للرأس 10.00 :درهم
 العجول ،والحمير للرأس  10.00درهم
 الغنم واملاعز للرأس  10.00درهم
 يعتبر تسجيل بيوعات البهائم اختياريا وال تسلم الصكوك
إال عند طلبها من طرف املشتري.
الفصل 36
إضافة إلى الحقوق املقبوضة مقابل الخدمات الوارد ذكرها سلفا
 ،تستوفي الجماعة مقابل أية خدمة أخرى تؤديها لفائدة املستفيدين
املباشرين واجبا ال يجوزأن يقل عن ثمن تكلفة الخدمة بما في ذلك املواد
واألدوات والنفقات العامة التي يستوجبها تدخل املصالح اإلدارية والتقنية
للجماعة.
واجبات االمالك الجماعية
الفصل 37
تحدد شروط استغالل الدكاكين و الحوانيت و االماكن املهنية او
الخاصة بممارسة التجارة و الصناعة و محالت السكن و االراض ي الفالحية
و كل عقار تمتلكه الجماعة طبقا ملداولة املجلس الجماعي.
و يكون اشغال الدكاكين و الحوانيت و املحالت املشاههة و محالت
السكن ملدة شهر واحد يحدد تلقائيا ما عدا مقتضيات قانونية او تعاقدية
مخالفة.
ويؤدى واجب االشغال مسبقا قبل اليوم الخامس من كل شهر و
عن الشهر كله وعلى املستغلين ان يدفعوا ضمانة لصندوق القابض
الجماعي تساوي واجب االشغال ملدة شهرين و ذلك عند تسلمهم للدكان او
السكن او غيرهما.
نسبة الجماعة من البيوعات الجماعية
يقع تحديد النسبة املأوية عن البيع العمومي لألشياء الخاصة
بأدوات الجماعة والفواكه والغالت ودخل األمالك الجماعية للحيوانات
واألشياء وكذا العربات اآلتية من حضيرة الحيوانات الضالة إلى غير ذلك ب
 %10من الدخل الناتج عن البيع.
مقتضيات انتقالية
الفصل 39
ن
تدخل مختلف الضرائب والرسوم الواردة في القانو رقم 47/06
املتعلق بجبايات الجماعات املحلية املحددة أسعارها بالقرار الجبائي
الجماعي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير ،2008
الفصل 40
تنسح ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ أحكام ومقتضيات
القرارات التالية:
القرار الجبائي رقم  93/01كما تم تعديله وتتميمه
الفرار الجبائي  2008/01كما تم تعديله وتتميمه
القرار الجبائي  2010/01كما تم تعديله وتتميمه
القرار الجبائي  2011/ 01كما تم تتميمه وتعديله
القرار الجبائي 2014/01
الفصل 41
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القابض الجماعي
وشسيع املداخيل واملصالح التقنية واإلدارية للجماعة وذلك كل في دائرة
اختصاصه.
وحرر بالهراويين بتاريخ 24مارس .2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة الهراويين ،املصطفى صديق.
اطلع وأشر عليه السيد عامل اقليم مديونة.
عن العامل وبأمر منه الكاتب العام املتوكل بلعسري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار جبائــي تكميلي عدد  01بتاريخ  07شتنبر  2017يقض ي بتتميم
القرار الجبائي رقم  04بتاريخ  2008/08/25املحدد لنسب و أسعار
الضرائب والرسوم و الحقوق و الواجبات املستحقة لفائدة ميزانية
جماعة سيدي العايدي.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 7( 1436يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.63.260الصادر بتاريخ  24جمادى
الثانية  12 ( 1383نونبر  )1963املتعلق بالنقل على الطرقات؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.10.07الصادر في  26صفر ( 1431
 11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق ؛
على القانون رقم  39.07الذي يقض ي بمواصلة تطبيق أحكام
القانون رقم  30.89على بعض رسوم و الواجبات الجماعات املحلية؛
وعلى املرسوم  2.63.364الصادر بتاريخ  17رجب  4 ( 1383دجنبر
 )1963املتعلق بقبول مقاولي املصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات و
بالترخيص للسيارات املخصصة ههذا النقل ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.301بتاريخ  29ابريل  ، 2004املتعلق
بتحديد املحيط الحضري ملركز سيدي العايدي ؛
و على القرار الجماعي املستمر رقم  01بتاريخ  11نونبر ، 2000
املتعلق بتنظيم السير و الجوالن بمركز سيدي العايدي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.441:الصادر في  17محرم  1431املوافق
ل (  03يناير ) 2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية
ومجموعاتها؛
و على القرار الجبائي املستمر رقم  04بتاريخ  25غشت ، 2008
وعلى مداولة املجلس الجماعي لسيدي العايدي  ،بتاريخ  18غشت ،2017
ق ـ ـ ـ ــرر ما يل ـ ـ ــي:
الرسم املفروض على وقوف العربات
املعدة للنقل العام للمسافرين
الفص ـ ــل األول :يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات
املعدة للنقل العام للمسافرين باملبالغ التالية:
عن كل ربع سنة :
سيارات األجرة من الصنف األول  100درهمالفصـ ــل الثاني :يكمل هذا القرارالجبائي رقم  4بتاريخ  25غشت
 ، 2008الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق و
الواجبات لفائدة ميزانية جماعة سيدي العايدي.
الفص ـ ــل الثالث :يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من
الخازن اإلقليمي  ،وشسيع املداخيل و املصالح التقنية و اإلدارية الجماعية
كل في حدود دائرة اختصاصه .
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي سيدي العايدي ،عبد العزيز ناصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرطة اإلدارية
السير و الجوالن:
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل؛
قرار رقم  02بتاريخ  27ابريل  2017يقض ي بمنع سيارات األجرة من
الصنف األول من حمل الركاب خارج محطة وقوف سيارات األجرة
بمركز سيدي العايدي
رئيس جماعة سيدي العايدي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 7 ( 1436يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات ،
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وعلى الظهير الشريف رقم  1.63.260الصادر بتاريخ  24جمادى الثانية
 12 ( 1383نونبر  ) 1963املتعلق بالنقل على الطرقات ؛
وعلى املرسوم  2.63.364الصادر بتاريخ  17رجب  4 ( 1383دجنبر 1963
) املتعلق بقبول مقاولي املصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات
وبالترخيص للسيارات املخصصة ههذا النقل ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.10.07الصادر في  26صفر  11 ( 1431فبراير
 ) 2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على الطرق ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.301بتاريخ  29ابريل  ، 2004املتعلق بتحديد
املحيط الحضري ملركز سيدي العايدي ؛
وعلى القرار الجماعي املستمر رقم  01بتاريخ  11نونبر  ، 2000املتعلق
بتنظيم السير والجوالن بمركز سيدي العايدي ؛
وعلى القانون رقم 39.07الذي يقض ي بمواصلة تطبيق أحكام القانون
رقم  30.89على بعض رسوم وواجبات الجماعات املحلية،
وعلى املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  3 ( 1431يناير 2010
) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها؛
وعلى القرار الجبائي املستمر رقم  4بتاريخ  25غشت  ، 2008وعلى
مداولة املجلس الجماعي لسيدي العايدي  ،بتاريخ  14ابريل ، 2017
قـ ـ ـ ــرر ما يلي:
الفصل االول
يمنع منعا كليا على سيارات االجرة من الصنف االول حمل
الركاب خارج محطة وقوف سيارات االجرة بمركز سيدي العايدي .
الفصل الثاني
كل مخالفة للمقتضيات املشار اليها بالفصل االول لهذا القرار ،
تعرض صاحبها للعقوبات التالية :
 وضع سيارة األجرة باملحجز الجماعي بمركز سيدي العايدي ملدة 5
ايام ؛
 تضاعف مدة الحجز في حالة العود ملدة  10ايام ؛
 في حالة العود للمرة الثانية يتم حجز سيارة االجرة ملدة شهر واحد .
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار للمصالح الجماعية والسلطة املحلية
ومصالح الدرك امللكي كل في دائرة اختصاصه.
الفصل الرابع
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  27ابريل . 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لسيدي العايدين عبد العزيز ناصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إحداث و تنظيم املرافق العمومية
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملكرس رقم  29بتاريخ  20فبراير
2017يقض ي بإحداث سوق أسبوعي بجماعة مكرس.
رئيس املجلس الجماعي ملكرس،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من رمضان
 7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.141املتعلق
بالجماعات وخاصة املواد 83و 118 ،115 ،100 ،94 ،92منه؛
وبناء على الظهير الشريف الصادر في  26من شوال 28( 1373
يونيو  )1954في شأن أمالك الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه
بالظهير الشريف رقم  1.58.244بتاريخ  14جمادى األولى  25( 1378يونيو
)1958؛
وبناء على املرسوم رقم  2.58.1341الصادر في  25من رجب
 4( 1378فبراير  )1959بتحديد كيفية تدبير شؤون أمالك الجماعات
القروية كما تم تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجماعات
املحلية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.195الصادر في  19ذي
القعدة  30( 1428نونبر)2007؛
وبنــاء علــى املرســوم رقــم  2.09.441صــادر فــي 17مــن محــرم ( 1431
 03ينـ ـ ــاير  )2010بسـ ـ ــن نظـ ـ ــام للمحاسـ ـ ــبة العموميـ ـ ــة للجماعـ ـ ــات املحليـ ـ ــة
ومجموعاتها؛

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

وبناء على القرار الجبائي املستمر عدد  37بتاريخ 2008/09/23؛
وبناء علـى مـداوالت املجلـس الجمـاعي ملكـرس فـي إطـار دورتـه العاديـة
بتاريخ ،2016/10/04
قرر ما يلي:
املادة األولى
يتم تنفيذ مقرر مجلس جماعة مكرس إقليم الجديدة املتخذ
خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر  2016لإلذن للجماعة بتحويل السوق
األسبوعي من الرسم العقاري عدد  Z1489إلى أرض بالد السوق  2التي هي
في ملك الجماعة .
املادة الثانية
تحدد القطعة األرضية املخصصة للسوق حسب التصميم
املرفق بنص القرار.
املادة الثالثة
يعهد بتنفيذ هطا القرار إلى السيد مدير مصالح الجماعة
وحيسوبي الجماعة كل في مجال اختصاصه.
وحرر بجماعة مكرس في  03يناير .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ملكرس ،خالد بنزيدية.
أشر عليه السيد العامل بتاريخ  09فبراير .2017
اإلمضاء  :السيد العامل معاذ الجامعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة:
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس الجماعي للثوالث رقم  2017/01يقض ي بتحديد
تنظيم و اختصاصات ادارة الجماعة.
رئيس املجلس الجماعي للثوالث،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في  20رمضان
 07 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي عدد  113-14املتعلق
بالجماعات ال سيما املادتين  126و  118منه؛
وبناء على محضر اجتماع املجلس في دورته العادية لشهر اكتوبر
املنعقدة بتاريخ  01 :محرم  03 ( 1438اكتوبر ،)2016
قرر ما يلي ::
الفصل األول
يتم التنظيم اإلداري للجماعة وفق الهيكل التنظيمي التالي :
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الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد مدير املصالح للجماعة بعد التأشيرة.
وحرر بالثوالث في  23يناير .2017
.
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي للثوالث ،أحمد أبو سير.
تأشيرة السيد عامل إقليم سطات بتاريخ  10فبراير  ،2017خطيب الهبيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس مجلس جماعة ملكرس رقم  2017/30يتعلق بتنظيم إدارة
الجماعة و تحديد اختصاصاتها.
رئيس مجلس جماعة مكرس،
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليوز )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 1113.14
املتعلق بالجماعات؛
وبناء على مقرر مجلس جماعة مكرس رقم  01بتاريخ 2017/02/14
القاض ي بتنظيم إدارة جماعة مكرس و تحديد اختصاصاتها في الجلسة
العلنية 56الثانية للدورة العادية لشهر فبراير  2017املنعقدة بتاريخ
2017/02/14؛
و بعد تأشيرة عامل إقليم الجديدة،
قرر ما يلي:
التالي:
-

مادة فريدة
تنظم إدارة جماعة مكرس و يتم تحديد اختصاصاتها على الشكل
 -1الهيكل التنظيمي لجماعة مكرس

 الرئيس
مصلحة التواصل و العالقات العامة
الكتابة الخاصة
 مدير املصالح
مكتب االستقبال و اإلرشادات
مكتب الضبط

 قسم التعمير و املمتلكات مصلحة الرخص ومراقبة البناء مصلحة الدراسات التقنية والصفقات -مصلحة املمتلكات

-

 قسم الشؤون املالية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافيةو الرياضية
مصلحة امليزانية واملحاسبة والعتاد
مصلحة املوارد املالية
مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية و الرياضية

 قسم الشؤون اإلدارية و القانونية مصلحة املوارد البشرية مصلحة الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق مصلحة الشؤون القانونية و املنازعات وشؤون املجلس -2تحديد اختصاصات إدارة جماعة مكرس
و تم تحديد اختصاصات اإلدارة الجماعية على الشكل التالي:
 اختصاصات مدير املصالح
 اإلشراف على إدارة الجماعة و تنسيق العمل اإلداري بمصالحهاو السهر على حسن سيره
 السهر على تنفيذ قرارات الرئيس و مقررات املجلس تم نشرتعليمات الرئيس و تزويده باملعلومات التي قد يحتاجها في تدبير
دواليب اإلدارة الجماعية و الشأن العام املحلي.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 اختصاصات األقسام و املصالح
يتكون قسم التعمير و املمتلكات من املصالح التالية:
 مصلحة الرخص ومراقبة البناء مصلحة الدراسات التقنية والصفقات مصلحة املمتلكاتاختصاصات مصلحة الرخص ومراقبة البناء
 القيام بإجراء دراسة مسبقة ملجموع طلبات وملفات البناء طبقاللقوانين الجاري هها العمل في ميدان التعمير
 منح رخص البناء ورخص اإلصالحات بعد التأكد من مطابقتهاللتصاميم البيانية وللقوانين
 منح رخص السكن وشهادات املطابقة تسليم الرخص املتعلقة بربط البنايات املعدة للسكن أو ألغراضتجارية أو مهنية بالكهرباء و كذلك رخص إيصال املاء الشروب
واملساهمة في إعداد وثائق التعمير
 اإلفادة التقنية من أجل الحصول على رخص فتح املحالت التجارية واملهنية والصناعية
 رخص التحفيظ وبيع األراض ي
اختصاصات مصلحة الدراسات التقنية والصفقات
 اعداد الدراسات التقنية ملشاريع التنموية للجماعة تنفيذ صفقات األشغال والدراسات اإلشراف على تتبع األشغال إعداد محاضر التسليم املؤقت والنهائي لألشغال السهر على تنفيذ املساطر اإلدارية لألشغال إعداد الكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية لألشغال تنفيذ برامج األشغال الجديدة إعداد ملفات الصفقات بجميع أنواعها ,استشارة املمولين ,فتحاالظرفة ,تبليغ املشاركين في الصفقات ،مراجعة االثمنة
 إعداد ملفات فتح األظرف و السهر على توقيعها ,إعداد أوامرالخدمات
 إجراء السمسرة العمومية لبيع جميع العتاد و اآلليات الغيرالصالحة لالستعمال و القيام بجميع
اإلجراءات القانونية املتعلقة هها و العمل على ترتيب و حفظ جميع
الوثائق ذات الصلة
 مشاريع "دفاتر املواصفات الخاصة"  CPSمن مختلف املصالحاملسيرة وتقديمها إلى أعضاء لجنة املناقصات
 ادراج إعالنات املناقصات في الجرائد وفي بوابة الصفقاتالعمومية
 مساعدة الرئيس وأعضاء اللجنة خالل جلسة فتح أظرفة العروض إعداد تقرير مكتوب للمناقصة ،والتوقيع عليه من قبل أعضاءاللجنة.
 اختصاصات مصلحة املمتلكات
 االقتناءات  ,التفويتات  ,الهبات و الوصايا ،نزع امللكية من اجلاملنفعة العامة طبقا للقوانين املعمول هها.
 مسك وتحيين سجل محتويات األمالك الجماعية وتسوية وضعيتهاالقانونية
 املساهمة في وضع برنامج لصيانة املمتلكات و تحفيظها طبقاللنصوص التشريعية و التنظيمية املنظمة لألمالك الجماعية
للجماعات الترابية
ي
 اتخاذ كل التدابير للمحافظة على الرصيد العقار للجماعة و توفيرالحماية الالزمة ضد كل أعمال االستيالء و السطو عليها من طرف
االغيار
 التكفل بإحصاء األمالك العامة و حمايتها و اتخاذ جميع اإلجراءاتالالزمة تفاديا لكل أساليب و محاوالت اإلستغالالت الغير القانونية و
االعتداء عليها من طرف الخواص.
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يتكون قسم الشؤون املالية و االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والرياضية من املصالح التالية:
 اختصاصات مصلحة امليزانية واملحاسبة والعتاد
 اعداد وإدراج البرنامج التوقعي في بداية السنة ،بالتشاور معمختلف املصالح
 اعداد مشروع امليزانية في بداية السنة بالتعاون مع اللجنة املكلفةبامليزانية و الشؤون املالية و البرمجة
 الحفاظ على السجالت املحاسباتية التي تتضمن جميع النفقاتخالل السنة
 إعداد منقول مصاريف حواالت األداء ،فتح و رفع االعتمادات،تحويل االعتمادات من فصل آلخر ،فتح الحسابات الخصوصية,
االقتراض  ،إعداد االلتزامات.
 السهر على التطبيق الصارم للقوانين واألنظمة في إعداد دفاترالتحمالت
 االحتفاظ بالسجل الخاص باألداءات ،والذي يسجل جميعالعمليات املوجهة الى الخزينة للتسوية
 التأكيد على اخضاع النفقات مسبقا لإلجراءات التنظيمية فحص حسابات تصفية النفقات إعداد األداءات لتسوية الديون مسك سجل لجرد جميع االليات واملعدات التي تتوفر عليهاالجماعة
 اعداد جرد خاص بجميع املعدات املتواجدة باملستودع الجماعيوتصنيفها من حيث صالحيتها
 اختصاصات مصلحة املوارد املالية
 السهر على التطبيق الحسن للمقتضيات التشريعية و التنظيميةاملعمول هها في ميدان الجبايات املحلية
 السهر على تطبيق الجزاءات املتعلقة بالوعاء الضريبي وفقا للتشريعاملعمول به في هذا الخصوص
 مسك سجالت املحاسبة الخاصة ههذه العمليات ,استخالصالضرائب و الرسوم ,استالم املوارد املحصلة
 إعداد مشاريع القرارات الجبائية واملساهمة في تحيينها إعداد األوامر بالتحصيل إصدار البيانات الخاصة من اجل التيهئ و إعداد امليزانية السنوية حصر بيانات التحصيل الشهرية  ،الدورية او السنوية الخاصةباملداخيل
 تمكين اآلمر بالصرف بصورة منتظمة من اإلحصائيات املتعلقة ب:املداخيل حسب طبيعة كل رسم و لوائح املتأخرين عن األداء
و مبالغ الديون غير املستحقة-
 حجم و طبيعة املنازعات اختصاصات مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
والثقافية و الرياضية
 االشراف على برمجة مشاريع املبادرة املحلية للتنمية البشرية املساهمة في إعداد املخطط الجماعي للتنميةتسيير املنشآت الرياضية و الثقافية التابعة للجماعة
 تدبير و املساهمة في إعداد اتفاقيات الشراكة بين الجماعة والفاعليناالقتصاديين واالجتماعيين و الثقافيين و الرياضيين.
 مساعدة اللجنة املكلفة باملنح ،املقدمة ملختلف الجمعيات ،للقيامبمهامها.
يتكون قسم الشؤون اإلدارية و القانونية من املصالح التالية:
 اختصاصات مصلحة املوارد البشرية
القيام بأعمال الحسابات الخاصة باملوظفين الرسميين و املؤقتين
املدرجين بالفصلين  211و  212بامليزانية الجماعية و املتعلق بأداء األجور و
التعويضات املختلفة بإنجاز الحواالت.
 أداء التعويضات عن األعمال الشاقة و امللوثة ,التعويض عنالوالدة ,تعويضات الرئيس ولدوي الحق من املستشارين.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 إنجاز االقتطاعات لفائدة الصندوق املغربي للتقاعد و النظامالجماعي ملنح رواتب التقاعد ,االقتطاعات لفائدة املنظمات
التعاضدية.
 تسجيل جميع العمليات الحسابية بدفتر الحسابات ,إنجاز و تسليمشواهد األجرة ,تنظيم ترتيب امللفات املحاسبية ,إنجاز و تسليم بيان
االلتزام.
 تصحيح أجور وواجبات االنخراط املتعلقة بكافة املستخدمين وبتسديد واجبات االنخراط لدى الصناديق املختصة و تسوية
وضعيتهم اإلدارية و املالية.
 السهر على تدبير الوضعية اإلدارية الخاصة بجميع فئات موظفيالجماعة من حيث:
 إع ــداد ق ـرارات التوظيفــات والترسي ــم والترقيــات تيهئ ملباري ــات امتحان ــات الكف ــاءة املهني ــة منح اإلجازات السنوية ,الرخص االستثنائية و املرضية وإعدادشواهد العمل و تسليمها للمعنيين باألمر بطلب منهم ،مأل بطاقة
التنقيط السنوي.
 الترقيات ,اإللحاق ,إحصاء املناصب الشاغرة، تدبير ملفات التقاعد برسم حد السن أو بسبب الوفاة أثناء العملأو بسبب العجز و إرسالها إلى الجهات املختصة تصحيح الخدمات
الغير الرسمية،
 اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء ,النظام التأديبي .تحرير املراسالتاإلدارية الخاصة بشؤون املوظفين ،تطبيق جدول املناصب و
االلتزام به،
 تكوين ملفات االنخراط في التعاضدية الخاصة بموظفي اإلداراتالعمومية ،و دفع املساهمات كل للمنخرط و املشغل حسب
القوانين املعمول هها
 اختصاصات مصلحة الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق
 تحرير رسوم الحالة املدنية تلقي التصاريح بالوالدة والوفيات تصحيح وتنقيح بيانات رسوم الحالة املدنية اصالح االخطاء املادية اعداد التقارير الشهرية ادخال االصالحات والبيانات تيهئ امللفات العائلية تسليم الشواهد االدارية املختلفة القيام بجميع االجراءات القانونية املتعلقة بنظام الحالة املدنيةبالتنسيق مع املفتش االقليمي للحالة املدنية  ،وارسال الوثائق
الالزمة ونظائر السجالت الى النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية
املختصة.
تثبيت اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها:
يعهد لهذا املكتب مسك السجل الخاص باألشهاد على صحة
اإلمضاء و التأكد من هوية األشخاص و الوثائق املدلى هها طبقا
للتشريع الجاري به العمل كما يتولى هذا املكتب حفظ و ترتيب
جميع الوثائق املصححة و إيداعها بملفات خاصة حسب نوعيتها
اختصاصات مصلحة الشؤون القانونية واملنازعات وشؤون املجلس:
الشؤون القانونية و املنازعات
 تتبع القضايا املطروحة على القضاء واملتعلقة بالجماعة إعانة الرئيس و مساعدته لتحريك املساطر و اإلجراءات القانونيةلرفع الدعاوى القضائية أمام املحاكم املختصة بالتنسيق مع
املصلحة املعنية موضوع النزاع و دفاع املعين من طرف الجماعة
 ربط االتصال مع محامي الجماعة جمع عناصر الدفاع بتعاون مع املصالح الجماعية املختصة معززةبالوثائق الضرورية
 استقبال االستدعاءات و املقاالت االفتتاحية من لدن املحاكماملختصة
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 استقبال املراسالت الواردة على الجماعة و تيهئ األجوبة عنهابتنسيق مع املصالح املختصة
 التعاون مع الوكيل القضائي للمملكة و إيفاده بالوثائق و املعلوماتالتي قد يطلبها تحت إشراف سلطة الوصاية
 تتبع إجراء مراحل الدعوى في جميع مراحلها بالتنسيق مع رئاسةاملجلس الجماعي و محامي الجماعة مع إثارة إجراء اإلذن بالتقاض ي
خالل الجلسة األولى التي تعقدها املحكمة طبقا للقانون
 العمل على حيازة النسخ من األحكام الصادرة في حينها إما إلىاملحكمة مباشرة أو عن طريق محامي الجماعة
 دراسة األحكام و استغاللها و توجيه استفسار ملحامي الجماعةإذا تبث تقصير أو تهاون في الدفاع عن حقوق الجماعة
 ربط االتصال مع رئيس املجلس من اجل برمجة املبالغ املحكوم ههاضمن مشروع امليزانية املقبلة
 توجيه نسخ من األحكام الصادرة إلى الجهات املعنية :القابض،املصلحة املختصة بموضوع النزاع  0،اإلدارة املركزية.
شؤون املجلس
 اعداد مشاريع جداول أعمال الدورات ارسال االستدعات الى اعضاء املجلس ورؤساء املصالح الجماعيةورؤساء املصالح الخارجية لحضور اشغال دورات املجلس العادية
واالستثنائية
 تحرير محاضر وتقارير اللجان الدائمة للمجلس تتبع أشغال أجهزة املجلس تعليق تواريخ وجداول اعمال االجتماعات تحرير محاضر دورات املجلس حفظ الوثائق املتعلقة بأجهزة املجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرفالرئيس والكاتب.
تأشيرة السيد عامل إقليم الجديدة بتاريخ  06مارس  ،2017معاذ الجامعي.
وحرر بمكرس في  20فبراير .2017
اإلمضاء  :رئيس جماعة مكرس ،خالد بنزيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي يقض ي بتنظيم اإلدارة الجماعية لسيدي
العايدي
رئيس املجلس الجماعي لسيدي العايدي ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر فــي  4شعبان
 24 ( 1377فبراير  ) 1985بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة
العمومية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 7 ( 1436
يوليو  ) 2015؛
وعلى املرسوم رقم  2.77.738الصادر في  13من شوال ( 1397
 27سبتمبر  ) 1977بمثابة النظام األساس ي ملوظفي الجماعات ،كما وقع
تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.63.038الصادر في  3مارس 1963
بمثابة القانون الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى محضر مداولة املجلس الجماعي لسيدي العايدي خالل
انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير ، 2017
ق ـ ـ ـ ــرر ما يلي:
الفصل االول
الهيكل التنظيمي الدارة جماعة سيدي العايدي

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

الفصل الثاني
اختصاصات املصالح الجماعية
مديرية املصالح الجماعية
 مساعدة رئيس الجماعة في ممارسة صالحياته ويتولى املدير تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته  ،اإلشراف على إدارةالجماعة وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها والسهر على حسن سيره
 حضور أشغال دورات املجلس الجماعي حضور أشغال اللجان الدائمة للمجلس حضور أشغال لجنة الصفقات بصفة عضو رسميمكتـ ـ ــب الضبـ ــط
 تسجيل البريد الوارد والصادر مسك سجالت سنوية لتسجيل البريد الوارد والصادر توزيع البريد الوارد على املصالح الجماعية حفظ ارشيف املكتبمصلحة التعمير والبيئة
 -1التخطيط وتدبير املجال وشؤون البيئة
*حفظ وثائق التعمير املتوفرة للجماعة :
 وثيقة تصميم النمو ملركز سيدي العايدي وثيقة التنطيق ملركز سيدي العايدي وثيقة تصميم التهيئة ملركز سيدي العايدي* تسليم الرخص
 رخص البناء  ،رخص التجزيء  ،رخص االصالح والترميم  ،رخصالتسييج  ،احالة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء واالصالح على
مصلحة املداخيل الستخالص اإلتاوات املستحقة  ،رخص تقسيم العقارات
 ،رخص البيع على الشياع  ،رخصة السكن  ،مسك سجالت لتسجيل
وترقيم الرخص .
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* تسليم الشواهد
 شهادة التسلم املؤقت والتسلم النهائي ألشغال تجهيز التجزئات ،شهادة املطابقة  ،شهادة موقع العقار داخل او خارج املحيط الحضري ملركز
سيدي العايدي .
* زجر املخالفات املتعلقة بالتعمير
 معاينة املخالفات املتعلقة بالتعمير  ،تلقي محاضر معاينةاملخالفات في ميدان التعمير املعدة من طرف السلطة املحلية واللجن
االقليمية ملراقبة البناء  ،سلوك مسطرة زجر املخالفات في ميدان التعمير
*املشاركة في االجتماعات
 حضور اشغال املركز الجهوي لالستثمار حول دراسة املشاريعالكبرى املراد انجازها بتراب الجماعة او البيجماعية .
 حضور اشغال اللجنة االقليمية للتعمير ( الشباك الوحيد ) . حضور اشغال اللجنة املكلفة بالتسليم املؤقت والنهائي ألشغالتجهيز التجزئات .
 تبليغ قرارات التعمير الى الجهات املعنية اعداد قرارات تعيين وتحديد الطرق الجماعية اعداد قرارات االستغالل*التعاون والشراكة
 اعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون املبرمة بين الجماعةوباقي القطاعات لتحقيق مشاريع التنمية املحلية للجماعة .
*املحافظة على البيئة
 املواكبة واملشاركة في كل البرامج والدراسات املتعلقة باملحافظةعلى البيئة بتراب الجماعة .
 -2االشغال والصيانة
*اشغال احداث وصيانة املرافق والتجهيزات العمومية
 االنارة العمومية  ،التطهير السائل  ،التطهير الصلب  ،املسالكالقروية  ،الطرق الحضرية واالزقة والشوارع  ،الساحات العمومية ،
املناطق الخضراء والحدائق الجماعية  ،مقر دار الجماعة  ،املجزرة
الجماعية  ،املحجز الجماعي  ،السوق االسبوعي  ،تسوير املدارس ،
تسوير املقابر  ،بناء املنشأت الفنية  ،تدبير اشغال التجزئات
الجماعية  ،اصالح املدارس واملستوصفات الصحية . . .
*حظيرة السيارات واالليات الجماعية
 اعداد ملفات اقتناء السيارات النفعية الجماعية واالليات اعداد ملفات الصيانة اعداد ملفات استهالك املحروقات والزيوت اعداد ملفات االخراج من الخدمة اعداد ملفات البيع بعد الخروج من الخدمة* برنامج عمل الجماعة
 املشاركة في اعداد برنامج عمل الجماعة وتنفيذه وتحيينه اعداد البطائق التقنية ملختلف املشاريع مسك سجل الجرد وتحيينه -3الدراسات والصفقات
* الدراس ـ ـ ــات
 -مواكبة جميع الدراسات املتعلقة بالجماعة وحفظها

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 حفظ جميع الخرائط والتصاميم املتعلقة بالجماعة حفظ الصور الجوية والحامالت الورقية واإللكترونية املتعلقةبالجماعة
* الصفقـ ـ ـ ـات
 اعداد صفقات االشغال اعداد صفقات التوريدات اعداد صفقات الخدمات سلوك مسطرة املصادقة على الصفقات وتنفيذها وتقييمهااعداد سندات طلبات االشغال اعداد سندات طلبات التوريدات اعداد سندات طلبات الخدمات تتبع وتنفيذ وتقييم سند الطلب مسك كل السجالت املتعلقة بالصفقات وسندات الطلب.مصلحة الشؤون املالية و االقتصادية
-1املوارد املالية
*استخالص الرسوم واإلتاوات املحلية
 الرسم على االراض ي الحضرية غير املبنية الرسم على عمليات البناء الرسم على عمليات التجزيء الرسم على محال بيع املشروبات الرسم على االقامة باملؤسسات السياحية الرسم على النقل العمومي للمسافرين الرسم على استخراج مواد املقالع ضريبة الذبح الرسم االضافي املفروض على الذبح الرسم على فحص لحوم الذبح االستثنائي رسم نقل اللحوم* الرسوم املقبوضة في االسواق واماكن البيع العامة
 واجبات اسواق البهائم واجبات الدخول او الوقوف باألسواق العامة ( واجبات الدخول +واجبات الوقوف )
 واجبات مقبوضة بساحات اخرى للبيع العمومي* املحج ـ ـ ــز
 رسم املحجز محصول بيع الحيوانات وغيرها من البضائع التي لم يطالباصحاهها هها في الوقت املحدد
* امللك العام الجماعي
 الرسم املفروض على شغل االمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراضالبناء
 الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراضتجارية او صناعية او مهنية .
 منتوج املوازن العمومية وحقوق الوزن والكيل -النسبة املأوية املقبوضة عن البيوعات العمومية
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 رسوم رفع بقايا الحدائق وبقايا املواد الصناعية ومواد البناء املتروكةعلى الطريق العمومية
 الرسم على ترقيم العقارات منتوج كراء ادوات الحفالت تسجيل بيع البهائم منتوج محطات وقوف السيارات والدراجات والحيوانات محصول استغالل الحمامات واملرشات*االمالك الجماعية الخاصة
 واجبات الدكاكين  ،املستودعات  ،الشقق التجارية  ،املقاهي ،الحمام والفران  ،الدور السكنية  ،الدور التجارية واالراض ي .
 واجبات كراء السوق االسبوعي*تحصيل الباقي استخالصه
*املشاركة في اعداد امليزانية والحسابات االدارية للجماعة
*اعداد االوامر الفردية او الجماعية باملداخيل وتعزيزها بكل الوثائق
والسندات املثبتة الستخالص ديون الجماعة .
* دفع االموال نقدا الى صندوق الخازن االقليمي .
* مسك دفاتر املخالصة وكل سجالت املحاسبة االدارية واملالية .
*تسليم شواهد ابراء الذمة
* ادراج مداخيل الضرائب املحولة في الوضعيات املالية وامليزانيات
* اعداد الوضعيات املالية
* املشاركة في عملية االحصاء الضريبي املحلي
 -2امليزانية واملحاسب ـ ـ ــة
 التدبير املندمج للنفقات اعداد بيان االلتزام بالنفقات املشاركة في اعداد امليزانية الرئيسية وامليزانيات امللحقة والحساباتالخصوصية والحسابات االدارية السنوية .
 اعداد الحواالت املتعلقة بتعويضات الرئيس والنواب وكاتب املجلسونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونواههم .
 اعداد الحواالت املتعلقة برواتب املوظفين والتعويضات عن الوالدةوالترقيات في الدرجة والرتبة وعن االعمال الشاقة واملوسخة وعن
التنقل وساعات العمل االضافية
 اعداد االقتطاعات املتعلقة بمساهمة الجماعة واملوظفين فيالصندوق املغربي للتقاعد  ،صندوق الضمان االجتماعي  ،صندوق
منظمات االحتياط االجتماعي والتعاضديات  ،حواالت رصيد الوفاة .
 اداء اجور االعوان العرضيين نقدا* االداء بواسطة الشيات
 مصاريف استهالك الزيوت واملحروقات مصاريف استهالك املاء والكهرباء مصاريف االنخراط في خدمات الهاتف واالنترنيت*اعداد حواالت املساهمات في اتفاقيات الشراكة والتعاون والعقود
*اعداد حواالت دعم الجمعيات واملساعدات
* اعداد حواالت مساهمة الجماعة في مختلف القطاعات االخرى
* اعداد الحواالت املتعلقة بسندات الطلب موضوع األشغال والتوريدات
والخدمات .
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*اعداد الحواالت املتعلقة بالصفقات موضوع األشغال والتوريدات
والخدمات ومختلف العقود .
* تتبع سداد القروض وفوائدها
* إعداد الحواالت املتعلقة بتنفيذ األحكام لفائدة الغير
* إعداد الحواالت املتعلقة بكراء واقتناء العقارات
*إعداد الحواالت املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العمومي
* إعداد بيانات االلتزام املتعلق باملوظفين
* اعداد الوضعيات املالية
* اعداد قرارات التحويل
* مسك كل السجالت املتعلقة باملحاسبة االدارية واملالية
* حفظ االرشيف
 -3الشؤون االقتصادية واالجتماعية والتقافية والرياضية
* إعداد اتفاقيات الشراكة والتعاون املتعلقة بالشؤون االقتصادية
واالجتماعية والتقافية والرياضية
* مواكبة كل البرامج املتعلقة بالشؤون االقتصادية واالجتماعية
والتقافية والرياضية
مصلحة الشؤون االدارية والقانونية واملمتلكات
 -1املوارد البشرية
*التوظي ـ ـ ـ ــف
 اعداد ملفات التوظيف  ،قرارات التوظيف  ،رسائل االلتزاماملتعلقة باالعوان العرضيين  ،قرارات الترسيم ،
* تنظيم االدارة الجماعية
 التوفر على هيكل اداري للجماعة مع تحديد اختصاصات املصالحالجماعية  ،قرارات تعيين املوظفين في املهام  ،اعداد لوائح باسماء ودرجات
املوظفين واالعوان الجماعيين  ،اعداد قانون اطر الجماعة والئحة املناصب
الشاغرة  ،تسليم شواهد العمل .
* الترقية
 اعداد بطائق التنقيط الفردية  ،قرارات وجداول الترقية في الدرجةوالرتبة باالقدمية  ،ملفات امتحانات الكفاءة املهنية  ،قرارات الترقية في
الدرجة بواسطة امتحانات الكفاءة املهنية .
* التعويضات
 قرارات التعويض عن االشغال الشاقة واملوسخة  ،قراراتالتعويض عن الساعات االضافية عن العمل  ،قرارات التعويض عن التنقل
 ،قرارات التعويض عن الوالدة .
* االجازات والرخص
 قرارات االجازات االدارية السنوية  ،قرارات االجازات املرضيةمختلفة االمد  ،الرخصة االستثنائية للحج  ،الرخصة االستثنائية للتغيب ،
اوامر القيام باملهام
*االلح ـ ـ ــاق
 قرارات االلحاق  ،تجديد االلحاق  ،اإلدماج*الوضع رهن االشارة
 قرارات الوضع رهن االشارة  ،قرارات انهاء الوضع رهن االشارة ،قرارات االنتقال
*االستيداع
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 قرارات االستيداع املؤقت  ،قرارات تجديد االستيداع املؤقت ،قرارات انهاء االستيداع املؤقت وإعادة اإلدماج  ،قرارات االستيداع الحتمي.
*العقوبات التأديبية
 مذكرات االستفسار  ،االنذارات  ،التوبيخات  ،القهقرة من الرتبة ،قرارات التوقيف املؤقت عن العمل  ،قرارات العزل من الوظيفة
* ضبط حضور املوظفين
 إعداد أوراق الحضور اليومي للموظفين وضبط التغيبات  ،قراراتاالقتطاع من رواتب املوظفين بسبب التغيبات الغير املشروعة
* ملفات االنخراط في التعاضديات ومنظمات االحتياط االجتماعي
* ملفات التكوين املستمر ومتابعة الدروس الجامعية
* مسك سجالت ودفاتر تسجيل القرارات وشواهد العمل ر والرخص
واألوامر باملهام .
* تسوية الوضعيات اإلدارية للموظفين واألعوان عن طريق تنفيذ االحكام
اإلدارية في هذا الشأن
* املعاشات املدنية
 ملفات اإلحالة على املعاش بسبب حد السن  ،ملفات االحالة علىاملعاش بسبب الوفاة وملفات ذوي حقوقهم وقرارات رصيد الوفاة  ،ملفات
االحالة على املعاش بطلب من املوظف وملفات معاشات الزمانة .
* حفظ ملفات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
* حفظ البريد الوارد والصادر وارشيف املوارد البشرية
 -2الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق
 1-2الحالة املدني ـ ـ ـ ــة
* تلقي التصاريح واالحكام
 تلقي تصاريح الوالدات  ،ترسيم الوالدات تلقي تصاريح الوفيات  ،ترسيم الوفيات تلقي االحكام املتعلقة بالحالة املدنية وتضمين بياناتها بسجالتالحالة املدنية
* تسليم وثائق الحالة املدنية
 تسليم النسخ املوجزة لعقود االزدياد  ،النسخ الكاملة لعقوداالزدياد  ،النسخ املوجزة لعقود الوفيات  ،النسخ الكاملة لعقود الوفيات .
 تسليم دفاتر الحالة املدنية بعد اعداد امللفات العائلية املتعلقة هها* تضمين البيانات
 تضمين بيان ادخال االسماء العائلية والشخصية باللغة الفرنسية ،بيان الزواج  ،بيان الطالق  ،بيان الوفاة  ،بيان توحيد االسم العائلي .
* تسليم الشواهد
 شهادة الزواج  ،شهادة عدم الزواج  ،شهادة الزوجة الوحيدة ،شهادة استمرار الزوجية  ،شهادة العزوبة ،شهادة الطالق  ،شهادة عدم
الطالق  ،شهادة القرابة  ،شهادة مطابقة االسم  ،شهادة التحمل العائلي
املدني
 ورقة املعلومات واعداد البطائق الشخصية* اعداد ملفات توحيد االسم العائلي
* اعداد التقارير الشهرية والربع سنوية املتعلقة بمكتب الحالة املدنية
* املحفوظات
 -حفظ سجالت الحالة املدنية وامللفات العائلية
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 مسك سجالت تسليم الشواهد حفظ البريد الوارد والصادر 2-2املصادقة على الوثائق
 تلقي الوثائق واالشهاد على صحة امضائها مسك سجل تصحيح اإلمضاء ات السنوي االشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها حفظ البريد الوارد والصادر املتعلق بتصحيح اإلمضاء ومطابقةنسخ الوثائق ألصولها .
 -3شؤو ن املجلس واملمتلكات واملنازعات
 – 1. 3شؤون املجلس
*اعداد االستدعاءات
 استدعاء اعضاء املكتب استدعاء اعضاء اللجان الدائمة استدعاء اعضاء املجلس استدعاء رؤساء املصالح الخارجية حفظ االشعارات باالستالم مسك سجل توقيع اعضاء املجلس الجماعي تبليغ نسخة من سجل توقيع اعضاء املجلس الجماعي الى عاملاالقليم
* جداول االعمال
 حفظ جداول اعمال الدورات العادية واالستثنائية تعليق جداول اعمال الدورات بمقر الجماعة ارسال جداول اعمال الدورات الى عامل االقليم* محاضر الدورات
 تعليق مقررات املجلس بمقر الجماعة تدوين محاضر مداوالت املجلس بسجل املحاضر تدوين مقررات املجلس بسجل املقررات حفظ محاضر اللجان الدائمة حفظ محاضر الدورات حفظ ملتمسات املجلس الجماعي – 2.3املمتلكات
* امللك الجماعي الخاص
 اعداد دفاتر التحمالت لكراء الدكاكين التجارية والشقق التجاريةواملقاهي واملستودعات والدور التجارية والدور السكنية والحمام والفران
واالراض ي والسوق االسبوعي
 اعداد وتحيين وفسخ عقود كراء امللك الخاص الجماعي حفظ قرارات االستغالل املتعلقة بامللك الخاص الجماعي حفظ محاضر لجن التقييم املتعلقة بالعقارات اعداد ملفات اقتناء وبيع العقارات عن طريق التراض ي او نزعامللكية
 اعداد ملفات املبادالت العقارية اعداد ملفات الهبات والوصايا -تتبع الجانب العقاري في مشاريع التجزئات الجماعية
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 تتبع تسجيل وتحفيظ العقارات الجماعية وتطهيرها من الرهونوالتقييدات االحتياطية والتعرضات
 اعداد ملفات تخصيص امللك الجماعي الخاص* تدبير امللك العام الجماعي
 اعداد ملفات ترتيب واستخراج امللك العام الجماعي تدبير امللك العام الجماعي واملحافظة عليه ( الطرق  ،االزقة ،الشوارع ،االرصفة  ،الساحات العمومية  ،الحدائق الجماعية  ،السوق
االسبوعي  ،املجزرة الجماعية  ،املحجز الجماعي .....الخ .
 إعداد دفاتر التحمالت الحتالل امللك العام الجماعي إعداد قرارات االحتالل املؤقت للملك العام الجماعي حفظ قرارت االستغالل للملك العام الجماعي* مسك سجل املحتويات وتحيينه
* تدبير وحفظ ملفات نزع امللكية املتعلقة باملصالح الخارجية
* لصق وارجاع اعالنات التحديد وانتهاء التحديد الى املحافظة على االمالك
العقارية
 – 3.3املنازعات
 اعداد اتفاقية تمثيل الجماعة امام مختلف املحاكم مع املحاميوالسهر على اعداد جداول القضايا املرفوعة ضد او لفائدة الجماعة
وتحيينها
 تتبع القضايا املرفوعة امام املحاكم امداد محامي الجماعة بكل الوثائق واملستندات الحجية للدفاععن حقوق الجماعة
 املشاركة في اعداد املذكرات الجوابية إحالة امللفات التنفيذية لألحكام القضائية الصادرة بالتعويضلفائدة الغير على مصلحة املحاسبة
 حفظ األرشيف .الفصل الثالث
يعهد الى مدير املصالح الجماعية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار .
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي سيدي العايدي ،عبد العزيز ناصر.
أشر عليه عامل إقليم سطات،خطيب الهبيل
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النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة بنفوذ جهة مراكش -آسفي
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها:

الشرطة اإلدارية

مالية الجماعات و الجبايات:
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة لفائدة الجماعات:

حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة و البيئة:
املحافظة على الصحة و النظافةالعمومية

قرار جـبائي ملحق رقم  01بتاريخ  2016/06/15يحدد مبلغ الرسوم
والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة أوالد سلمان

ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم.17/30:بتاريخ23 :
2017/08/

رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان

رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان.

 بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 .15 .85الصادر في  20رمضان 1436املوافق لـ ( 07يوليو  )2015الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات.

 بمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في  20منرمضان  1436ه ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم -14
 113املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  100منه.

 و بناء على املرسوم  2.09.441الصادر في 17محرم  03( 1431يناير )2010القاض ي بسن نظام محاسبة الجماعات املحلية وهيئاتها.

 و بناء على القانون رقم  28-07املتعلق بالسالمة الصحيةللمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-10-08بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير )2010والسيما املادة  14منه.

 و بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 .07 .195الصادر في  19من ذيالقعدة  30( 1428نونبر  )2007بتنفيذ القانون رقم 47.06 :املتعلق
بـجبايات الجماعات املحلية.
 و بناء على الظهير الشريف رقم  1 .07 .209الصادر في  16ذي الحجة 1428املوافق لـ ( 27دجنبر  )2007املتعلق بتنفيذ القانون  39.07القاض ي
بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات
واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية.
 و بناء على مداولة املجلس الجماعي ألوالد سلمان برسم دورة غير عاديةبجلسته الثانية بتاريخ  30دجنبر .2015

 و بناء على املرسوم رقم  2-10-473الصادر في  7شوال 1432(6سبتمبر  )2011بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم  28-07املتعلق
بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والسيما املواد  78و 80و 83و84
منه.
 و بناء على قرار السيد وزير الفالحة والصيد البحري رقم -15 2021الصادر في  24من شعبان  12( 1436يونيو  )2015املتعلق بتحديد
الكيفيات التقنية والتنظيمية للقيام بترقيم الحيوانات وكذا الشروط
املتعلقة بنقلها وتحركاتها.
 وبناء على رسالة السيد رئيس املصلحة البيطرية اسفياليوسفية عدد /205م.ج – م و س ص م غ /م – أ  /م ب –اسفي بتاريخ
 10غشت .2017

يـقــرر مــا يـلـي:
الف ـصـل األول :
إن هذا القرار يتمم بموجبه الفصل  14من القرار الجبائي رقم
 2008/02بتاريخ  23سبتمبر ،2008ويصبح على الشكل التالي:
تحدد مبالغ الرسم على عمليات البناء عن كل متر مربع مغطى كما يلي:
-

عمارات السكن الجماعية أو املجموعات العقارية والعقارات
املعدة لغرض صناعي أو تجاري أو منهي أو إداري في  20,00درهم
للمتر املربع املغطى.

-

املساكن الفردية  20,00درهم للمتر املربع املغطى.

-

يحدد مبلغ ثابت قدره  100,00درهم بالنسبة لعمليات الترميم.
الفـصــل الثاني:

يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من الخازن اإلقليمي
وشسيع املداخيل واملصالح التقنية و اإلدارية الجماعية وذلك كل في دائرة
اختصاصه.
حرر بأوالد سلمان في  08 :فبراير 2016

يقرر ما يلي:
الفصل األول :
ابتداء من فاتح شتنبر  2017تتم عملية مراقبة دخول األبقار واإلبل إلى
مجزرة السوق األسبوعي " احد أوالد سلمان " ومنع الحيوانات غير
املرقمة وغير املرفوقة ببطائق الترقيم من عملية الذبح.
الفصل الثاني :
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من :
 السلطة املحلية. البيطري املكلف بتفتيش اللحوم. إمام مجزرة السوق األسبوعي " احد أوالد سلمان".{ كل في حدود اختصاصه }

رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان

حرر بجماعة أوالد سلمان في 23:غشت2017

إمضاء  :ربيع شعود

يرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان

اشر عليــه السيد عامل إقليم آسفي بتاريخ  01يونيو .2016

إمضاء  :ربيع شعود
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تنظيم األسواق األسبوعية
ق ـرارتنظيمي لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم.17/12:بتاريخ:
 2017/06/ 28في شأن تحديد ساعة افتتاح رحبة البهائم بالسوق
األسبوعي "حد أوالد سلمان"
رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان.
 بمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في  20منرمضان 1436ه ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113 -14
املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  100منه.
 بناء على إرسالية السيد عامل إقليم اسفي رقم /4259ق .ج –م  /م – م ب بتاريخ  09يونيو .2017
يقرر ما يلي:
فصل فريد :
تحدد الساعة الرابعة صباحا كوقت إلزامي النطالق عملية بيع
البهائم بالسوق األسبوعي " احد أوالد سلمان "
حرر بجماعة أوالد سلمان في  28:يونيو 2017
رئيس املجلس ا لجماعي اوالد سلمان
إمضاء  :ربيع شعود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السير و الجوالن:
تنظيم السير و الجوالن ؛
قرار جماعي عدد  32 :بتاريخ 26 :ابريل  2017خاص بالسير والجوالن
بمدينة إمنتانوت
رئيس املجلس الجماعي إلمنتانوت
 طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85صادر في 20رمضان  07(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات.
 بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  3جمادى األولى 19 (1372فبراير  )1953املتعلق باملحافظة على الطريق العمومي وشرطة السير
والجوالن.
 بناء على الظهير الشريف رقم  01-63-260املؤرخ في  24جمادىالثانية  12 ( 1383نونبر  )1963املتعلق بالنقل بواسطة العربات عبر
الطرقات .
 بناء على الظهير الشريف رقم  01-69-89املؤرخ في  23ذيالقعدة  13 ( 1389نونبر  )1970املتعلق باملحافظة على الطرق العمومية
وشرطة السير والجوالن.
 بناء على املرسوم رقم  02-69-198املؤرخ في  29محرم ( 1390 16أبريل  )1970بشأن شرطة السير والجوالن.
 بناء على املرسوم  02-78-157بتاريخ  11رجب  26 ( 1400مايو )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية إلى
استتباب األمن وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة على الصحة
العمومية.
 بناء على القرار الوزاري املشترك رقم  61-291املؤرخ في  18مايو 1961املتعلق بإشارات الطرق.
 بناء على القرار الوزاري املؤرخ في  8جمادى األولى 24 (1372يناير  )1953بشأن شرطة السير والجوالن.
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 وبناء على محضر اللجنة التقنية املتخصصة في مجال السيروالجوالن املجتمعة يوم الخميس  23يونيو. 2016
 بناء على تعديالت القرار الجماعي تحت عدد  30بتاريخ  28دجنبر 2015الخاص بالسير والجوالن.
 وبناء على محضر الدورة اإلستثنائية بتاريخ  12ابريل.2017يق ــرر ما يل ــي:

الفصل األول:
* تنصب عالمة تحديد دخول املدينة في االتجاهات الثالث للمدينة مع
العمل على بنائها باإلسمنت على علو مرتفع.
*تنصب لوحة املراقبة على الطريق الوطنية رقم  8بمدخلي املدينة .
* تنصب عالمة 80كلم/س ابتداء من املدار الحضري ويمينا اتجاه
أكادير.
*تنصب عالمة  80كلم/س ابتداء من املدار الحضري يمينا اتجاه
شيشاوة.
*تنصب عالمة نهاية املنع وراء عالمة  80كلم/س من كلتا الجهتين.
*تنصب عالمة  60كلم/س بشارع مراكش عند بداية املنعرج بحي
إيزوران اتجاه شيشاوة.
* تنصب عالمة  60كلم/س قبل إعدادية يوسف ابن تاشفين يمينا في
اتجاه أكادير.
* تنصب عالمة تذكير  60كلم/س على بعد 200متر ابتداء من شعبة
إزوران يمينا اتجاه أكادير.
* تنصب عالمة  60كلم/س ابتداء من حي القصبة الفوقانية يمينا
اتجاه شيشاوة.
* تنصب عالمة التذكير ب 60كلم/س ابتداء من محطة الضخ للمكتب
الوطني للماء الصالح للشرب.
ازو
* تنصب عالمة  60كلم/س أمام مسجد ران.
* تنصب عالمة  60كلم/س بشارع مراكش قبل مدار حي تازروت.
* تنصب عالمة  40كلم/س بشارع مراكش قبل مدار حي تازروت.
* تنصب عالمة  40كلم/س بشارع الحسن الثاني.
* تنصب عالمة نهاية املنع على الطريق الوطنية رقم  8ابتداء من حد
املدار الحضري.
* تنصب عالمة نهاية املنع على الطريق الجهوية رقم  212ابتداء من
حد املدار الحضري.
* تنصب عالمتين ل"انتباه مراقبة السرعة بالرادار"بالطريق الوطنية
رقم  08عند مدخلي املدينة من مراكش ومن أكادير.
الفصل الثاني:
تنصب عالمة قف ب :
* الزنقة رقم  3بتجزئة القدس عند منفذها على شارع الحسن الثاني.
* الزنقة رقم  5بتجزئة القدس عند منفذها على شارع ابن العربي.
* شارع القاض ي عياض عند منفذه على شارع الحسن الثاني.
* زنقة اإلمام الغزالي عند منفذها على شارع الحسن الثاني.
* زنقة أبطيح عند منفذها على شارع الحسن الثاني.
* زنقة إفران عند منفذها على شارع الحسن الثاني.
* زنقة ابن املقفع عند منفذها على شارع الحسن الثاني.
* زنقة الولجة عند منفذها على شارع الحسن الثاني.
* زنقة بين الويدان عند منفذها على شارع الحسن الثاني.
* زنقة سيدي عياد عند منفذها على شارع الحسن الثاني.
* شارع الحسن الثاني عند منفذه على شارع محمد الخامس.
* الطريق املؤدية إلى محطة الخطوط البعيدة املدى عند منفذها على
شارع الحسن الثاني
* زنقة الباهية عند منفذها على شارع محمد الخامس.
* زنقة الحنصالي عند منفذها على شارع محمد الخامس.
* زنقة عمر بوزيت عند منفذها على شارع محمد الخامس.
* شارع بئران زران عند منفذه على شارع محمد الخامس.
* زنقة املرابطين عند منفذها على شارع محمد الخامس.
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* زنقة أسيف عند منفذها على شارع محمد الخامس.
* زنقة ابن خلدون عند منفذها على زنقة الحنصالي.
* زنقة ابن خلدون عند منفذها على شارع بئران زران.
* زنقة ابن سيناء عند منفذها على ساحة موالي يوسف.
* شارع بئرانزران عند منفذه على شارع مراكش.
* شارع األطلس عند منفذه على املدار شارع مراكش.
* قنطرة تازروت في الجهتين ملتقاها بشارع مراكش وشارع عبد
الكريم الخطابي.
* زنقة املدرسة عند منفذها على شارع مراكش.
* زنقة املداينة عند مدخلها على شارع مراكش.
* زنقة سيدي بولنوار عند منفذه على شارع مراكش من الجهتين.
* شارع عبد الكريم الخطابي عند منفذها على شارع مراكش.
* زنقة اكادير عند منفذها على شارع بئرانزران.
* زنقة املنصور الذهبي الرابطة بين شارع القاض ي عياض وشارع
الحسن الثاني في ملتقاها ههذين الشارعين.
* الزنقة الرابطة بين الرحبة القديمة وشارع بئرانزران.
* الزنقة الرابطة بين شارع الحسن الثاني وشارع ابن الهيثم املحاذية
للسوق األسبوعي عند ملتقاها بالشارعين املذكورين.
* بزنقة دمسيرة عند ملتقاها بزنقة وليلي.
* بالطريق املؤدية إلى حي أكادير اومسا عند ملتقاها بشارع مراكش.
* بالطريق املؤدية إلى حي تاشميرو عند ملتقاها بشارع بئرانزران.
* نصب عالمة قف بجميع شوارع تجزئة النهج عند ملتقاها بشارع
مراكش.
* نصب عالمة قف بجميع شوارع تجزئة القدس امتداد عند
ملتقاها بكل من شارع الحسن الثاني وزنقة ابن الهيثم.
* نصب عالمة قف بجميع شوارع منطقة األنشطة االقتصادية عند
ملتقاها بشارع الحسن الثاني.
* نصب عالمة قف بالشارعين بتجزئة بوجا عند ملتقاهما بشارع
مراكش.
* نصب عالمة قف بزنقة الفران بحي أدار املطلة على شارع
بئرانزران.
* نصب عالمة قف بزنقة اعداديو يوسف بن تاشفين املطلة على
شارع مراكش.
* نصب عالمة قف بالزنقة اآلتية من املركب السكني للبلدية
بالقصبة التحتانية عند منفذها بشارع الحسن الثاني.
*نصب عالمة قف بزنقة "املكو"وزنقة"إمليل"عند ملتقاه بشارع
الحسن الثاني.
* نصب عالمة قف باملنعطف عند ملتقاه بشارع مراكش اتجاه
ثانوية يوسف بن تاشفين.
الفصل التالـث:
تنصب عالمات السماح بالوقوف:
* أمام سوق الخضر من جهة القبلة بشارع بئرانزران.
* بزنقة العيون غرب سوق الخضر بجانب املجزرة القديمة.
* بزنقة إفران ابتداء من مدخلها في اتجاه البلدية يمينا.
* بشارع الحسن الثاني على بعد خمسة أمتار من ثكنة الدرك امللكي إلى
غاية درج السجن املحلي.
* عالية شارع الحسن الثاني في االتجاه األيسر ابتداء من بناية البنك
الشعبي.
* أمام مقهى أوركوس.
* أمام السوق األسبوعي.
* أمام مقر الدائرة مع التخصيص (جناح لإلدارة ،جناح للعموم).
* أمام مقر البلدية مع التخصيص (جناح لإلدارة ،جناح للعموم).
* بشارع محمد الخامس من ملتقاه بزنقة العيون إلى ملتقاه بزنقة
الحنصالي واستثناء الشاحنات.
* بشارع بئرانزران ابتداءا من محطة الحافالت إلى محطة ضخ املاء
الصالح للشرب على الجانبين األيمن واأليسر.
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* بشارع محمد الخامس من القنطرة إلى محطة طاكسيات متوكة على
اليسار.
تنصب عالمة وقوف الطاكسيات :
 -1الطاكسيات من الدرجة األولى ذات نقطة االنطالقة من إمنتانوت
نحو جميع االتجاهات بشارع بئرانزران.
 -2الطاكسيات من الدرجة األولى ذات االتجاه امتوكة ونفيفة بشارع
محمد الخامس يمينا في اتجاه القنطرة.
 -3الطاكسيات من الدرجة الثانية بشارع بئرانزران ابتداء من ملتقاه
بشارع محمد الخامس على الجانب األيسر على مسافة 100م.
تنصب عالمة مقر وقوف حافالت النقل املزدوج ذات نقطة
االنطالق من مدينة امنتانوت أمام صيدلية املسجد ويلزم عليها
الخروج من زنقة بوالزيت في اتجاه شارع محمد الخامس.
تنصب عالمة مقر وقوف حافالت النقل العمومي:
* بشارع بئرانزران ابتداء من مارش ي الخضر على طول حائط املقبرة يمينا
ويسارا.
تنصب عالمة وقوف الدراجات النارية ثالثية العجالت بجانب
الواد بزنقة اسيف.
الفصل الرابع:
تنصب عالمات ترشيدية كما يلي:
*وضع عالمة انتباه تقاطع دائري بشارع مراكش قبل مدار حي
تازروت الجديدة.
ي
*وضع عالمة انتباه تقاطع دائر بقنطرة تازروت.
* نصب عالمة حق االسبقية بمحور تازروت.
* تنصب عالمة اإلنعطاف إلى اليسار اتجاه ثانوية يوسف بن
تاشفين عند ملتقاه بشارع مراكش.
*وضع عالمة اجباري املحور وسط هذا املدار.
الفصل الخامس:
يمنع التوقف على السيارات والشاحنات والعربات :
* بزنقة العيون على الجانب األيمن عوض الجانب األيسر من
ملتقاها بشارع محمد الخامس على مسافة  200م مع السماح بالتوقف
من العاشرة ليال إلى العاشرة صباحا.
* بالزنقة الرابطة بين زنقة العيون وشارع بئرانزران ابتداء من زاوية
سوق الخضر إلى غاية  5أمت ــار من املنعطف.
* بشارع محمد الخامس على الجانب األيمن ابتداء من القنطرة إلى
ملتقاه بزنقة العيون " مع السماح بالوقوف لسيارات األجرة الصغيرة
والعربات املزودة للمحالت التجارية".
* بزنقة تازدرة بين عالمتين انطالقا من شارع محمد الخامس في
اتجاه زنقة سيدي عياد.
* بمدخل زنقة بين الويدان.
* بشارع بئرانزران من ملتقاه بزنقة ابن خلدون إلى ملتقاه بزنقة ابن
سيناء.
* أمام املركز الصحي الجماعي باستثناء سيارات اإلسعاف.
* بشارع الحسن الثاني على الجانب األيسر من ملتقاه بشارع محمد
الخامس إلى زاوية بناية اتصاالت املغرب  ،وعلى الجانب األيمن انطالقا
من ساحة املسيرة الخضراء إلى غاية املركز الصحي الجماعي".مع السماح
بالوقوف لسيارات األجرة الصغيرة والعربات املزودة للمحالت التجارية"
* بزنقة الفران املطلة على شارع بئرانزران على الجانب األيمن بحي
أدار.
* بزنقة اسيف بمدخلها على اليمين ابتداءا من القنطرة على بعد
 30متر.
* بزنقة ابن املقفع على الجانب األيمن بمدخلها إنطالقا من باب
املحكمة إلى باب جناح الوالدة باملركز الصحي مع جعل الجانب األيسر
خاص بسيارات املصلحة.
ل
* بشارع بئرانزران على طو واجهة املدارس.
* بباب سوق الخضر بالجملة " خاص بعربات نقل الخضر بالجملة".
* ممنوع التوقف بجميع ملتقيات الطرق والشوارع باملدينة.
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* ممنوع التوقف بالقناطر بتراب بلدية إمنتانوت.
* ممنوع التوقف أمام املنعرج بشارع مراكش من أمام مقر القرض
الفالحي إلى مدار حي تازروت.
* ممنوع التوقف بزنقة ابن خلدون عند منفذها على شارع بئرانزران
في االتجاهين.
* يمين شارع مراكش في اتجاه مراكش من قنطرة امي الخنك إلى
محور حي تازروت.
تنصب عالمة منع التوقف على الشاحنات :
* بشارع محمد الخامس من ملتقاه بزنقة العيون إلى زنقة الحنصالي.
* منع وقوف السيارات من نوع فوركون بشارع محمد الخامس على
الجانب األيمن من
ملتقاه بشارع الحسن الثاني إلى القنطرة.
* بشارع بئرانزران على اليسار من محطة ضخ املياه إلى قنطرة إمي
الخنك.
* بشارع بئرانزران على الجانب األيسر ابتداء من ش ــارع محمد
الخامس من العاشرة ليال إلى العاشرة صباحا.
* بموقف السيارات بشارع الحسن الثاني بمحاذاة ساحة املسيرة
الخضراء.
* بشارع بئرانزران ابتداءا من محطة الطاكسيات من الدرجة الثانية
إلى عالمة منع الوقوف.
تنصب عالمة ممنوع الوقوف والتوقف :
* امام املسجد األعظم.
* قرب مفوضية الشرطة.
*بشارع بئرنزران ابتداء من عالمة الطاكسيات الصغيرة إلى ملتقاه
بزنقة ابن خلدون.
 تنصب عالمة عدم التجاوز:
*بشارع مراكش.
*بقنطرة شارع محمد الخامس.
* بقنطرة إمي الخنك.
الفصل السادس:
تنصب إشارات املرور التحذيرية كما يلي:
عالمات انتباه املدارس :
* بشارع القاض ي عياض يسارا عند ملتقاه بشارع ابن العربي.
* بشارع القاض ي عياض يمينا عند ملتقاه بشارع الحسن الثاني في
اتجاه الخيرية.
* بشارع الحسن الثاني يمينا بعد ملتقاه بشارع القاض ي عياض في
اتجاه الدائرة.
ق
* بشارع الحسن الثاني قرب القباضة في اتجاه السو األسبوعي.
* بشارع الحسن الثاني يمينا قرب الحكمة االبتدائية في اتجاه
السوق األسبوعي.
* بشارع بئرانزران يمينا في اتجاه القنطرة وبجانب املقبرة.
* بشارع بئرانزران يمينا في اتجاه شارع محمد الخامس قرب
القنطرة.
* بشارع محمد الخامس أمام ملتقاه بزنقة أسرتو يمينا في اتجاه
ساحة املسيرة الخضراء.
* بشارع محمد الخامس بعد ملتقاه بزنقة الحنصالي.
* بشارع مراكش قرب ثانوية يوسف بن تاشفين من كلتا الجهتين.
* بشارع مراكش عند ملتقاه بزنقة املدرسة يمينا في اتجاه أكادير.
* بشارع مراكش عند ملتقاه بزنقة املدرسة يمينا في اتجاه أكادير.
* بشارع مراكش عند ملتقاه بشارع األطلس يمينا في اتجاه شيشاوة
* بحي القصبة الفوقانية على الطريق الوطنية رقم  8من الجهتين.
* بزنقة لالسكينة عند ملتقاه بشارع مراكش من كلتا الجهتين.
عالمات انتباه وجود حدبات:
* بمدخل شارع االطلس املوجود بحي تازروت.
* بشارع بئرانزران قرب مدرسة أدار.
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* بشارع الحسن الثاني ما بين املحكمة االبتدائية وساحة املسيرة
الخضراء.
 عالمات انتباه ممر الراجلين:
* امام جميع املؤسسات التعليمية.
* امام مقر البريد.
* وسط املدينة.
* بجميع نقط تواجد عالمة "قف".
* قرب ملتقى الطرق شارع مراكش وعبد الكريم الخطابي.
* على مستوى مدار حي تازروت.
* بحي تازروت القديمة.
* بالقرب من مقهى املسافرين.
* بالقرب من مسجد حي ايزوران.
* بالقرب من ثانوية يوسف بن تاشفين االعدادية.
* بإمي الخنك بشارع بئرانزران .
 عالمات انتباه مرور الحيوانات:
* بحي القصبة الفوقانية على الطريق الوطنية رقم  08من الجهتين.
* شارع الحسن الثاني أمام السوق األسبوعي.
عالمات انتباه وجود منعرجات:
* انتباه منعرج على اليسار قبل املنعرج املطل على شارع مراكش
إنطالقا من شارع عبد الكريم الخطابي.
* انتباه منعرج بشارع مراكش بعد محطة ضخ املاء الصالح للشرب
بحي تاشميرو في اإلتجاهين أكادير ومراكش.
* انتباه منعرج بعد قنطرة امي الخنك في اتجاه اكادير.
*انتباه منعرج بزنقة املنصور الذهبي في اإلتجاهين " قرب املركز
الفالحي".
* انتباه منعرج بشارع مراكش باملنعرج الخطير بحي القصبة
الفوقانية في اإلتجاهين.
* انتباه منعرج بشارع مراكش تحت حي ايزوران بمدخل املدينة في
اإلتجاهين.
* انتباه منعرجات بشارع مراكش تحت أسدرم بحي تازروت القديمة.
* انتباه منعرج في اتجاه سيدي غانم على الطريق الجهوية رقم 212
أمام السوق األسبوعي.
انتباه وجود قنطرة:
*بشارع الحسن الثاني.
تنصب عالمة انتباه اتجاه وسط املدينة :
 تنصب عالمة اتجاه مراكش
تنصب عالمة اتجاه اكادير
تنصب عالمة اتجاه الطريق السيار
الفصل السابع :
عالمات منع املرور:
يمنع املرور على السيارات والشاحنات والعربات وكذا الدراجات
النارية والعادية :
* بمدخل سوق الخضر.
* بزنقة عمر بوزيت في اتجاه زنقة ابن خلدون.
* بزنقة سيدي عياد عند ملتقاه بشارع الحسن الثاني.
* بزنقة ابن سيناء في اتجاه شارع بئرانزران.
* بزنقة العيون اتجاه شارع محمد الخامس مع تذكير باملنع وسط
الزنقة.
* بزنقة اكادير في اتجاه زنقة العيون.
* منع املرور على الشاحنات والحافالت بقنطرة تازروت الجديدة في
االتجاهين.
* منع املرور على الشاحنات بزنقة املنصور الذهبي الرابطة بين شارع
الحسن الثاني وشارع القاض ي عياض في اإلتجاهين"،مع السماح بمرور
الشاحنات املتجهة للمركز الفالحي".
* ممنوع املرور على الشاحنات بالزنقة الرابطة بين زنقة إفران وزنقة
املنصور الذهبي.
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* منع املرور بزنقة البرج ابتداء من ملتقاها بشارع ابن الهيثم في
اتجاه الجنوب.
تنصب عالمة ممنوع املرور على اليسارات بشارع محمد الخامس
اتجاه القنطرة عند ملتقاه بزنقة اسيف.
ي
تنصب عالمات االتجاه اإلجبار :
* بشارع محمد الخامس عند ملتقاه بشارع الحسن الثاني.
* بشارع محمد الخامس عند ملتقاه بزنقة الحنصالي.
* بشارع ابن العربي عند ملتقاه بشارع القاض ي عياض من كلتا
الجهتين.
* بالزنقة رقم  3بتجزئة القدس عند ملتقاها بشارع الحسن الثاني
من كلتا الجهتين.
* بشارع عبد الكريم الخطابي عند ملتقاها بشارع مراكش.
الفصل الثامن:
يسمح للمؤسسات البنكية باملدينة بوضع عالمات منع
الوقوف أمام مقراتها االجتماعية.
يتم وضع خط متصل على طول شارع محمد الخامس مع
ترك منافذ عند مداخل األزقة.
إقامة سياجات خاصة أمام مدارس ادار ،اللة
سكينة،وتكاديرت
الفصل التاسع:
يحتوي هذا القرار على عشرة فصول وطبع في تسع صفحات.
يعدل ويغير هذا القرار مقتضيات كل من قرار السير والجوالن
رقم  29بتاريخ  2011/08/16وامللحق رقم  ،2012/01ويسري مفعول
هذا القرار إبتداءا من تاريخ املصادقة عليه من طرف رئيس املجلس
الجماعي.
كل تغيير أو تعديل يمكن أن يكون سواء بمقتض ى ملحق لهذا
القرار أو قرار جديد معدل.
الفصل العاشر:
يعهد إلى رئيس مصلحة الشرطة اإلدارية بوضع جميع عالمات
التشوير التي ينص عليها القرار في األماكن املحددة لها.
ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطة املحلية ،مصالح األمن الوطني
وجميع املصالح العمومية املعنية كل حسب اختصاصه.
إمنتانوت في 26 :ابريل 2017
توقيع رئيس املجلس الجماعي إلمنتـانوت ابراهيم يحيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعة:
هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
قرار رئيس املجلس الجماعي المنتانوت رقم  39يتعلق بإحداث لجنة
املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
رئيس املجلس الجماعي امنتانوت
طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة  120منه .
بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس و خاصة املادة 49
منه.
بناء على مقرر املجلس الجماعي المنتانوت خالل دورته العادية
لشهر مايو .2016
و تجسيدا للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن املحلي بين املجلس
الجماعي المنتانوت و فعاليات املجتمع املدني باملدينة.
يقرر ما يلي ::
الفصل االول :تحدث لدى مجلس جماعة إمنتانوت هيئة املساواة
و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ،و تتألف من السادة :

 رئيس املجلس الجماعي أو من ينوب عنه رئيسا. املهدي االدريس ي  :عضو خديجة أمنتاك  :عضو عبد الحكيم إمغارن  :عضو :عضو
 رشيد أركمان عصام بدري :عضو
 عمر أيت عمر  :عضو :عضو
 رضوان أنزيم سعيدة أيت بهي  :عضو طه حسين بوروى  :عضو مصطفى العجان  :عضوالفصل الثاني :تختص هذه اللجنة بدراسة القضايا املتعلقة
بتفعيل مبادئ املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
الفصل الثالث :يسري العمل ههذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
وحرر بامنتانوت في  20غشت 2016
رئيس املجلس الجماعي المنتانوت :ابراهيم يحيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
الحالة املدنية
ق ــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  03بتاريخ 05 :دجنبر
 2016خاص بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
ملوظف جماعي مرسم
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية للجماعة الترابية أوالد
سلمان.
 بمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في  20منرمضان  1436ه ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم -14
 113املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  102منه.
 بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 .02 .239الصادر في  25رجب 03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون رقم  37 -99املتعلق بالحالة
املدنية.
 بناء على املرسوم رقم 2 .99 .665 :الصادر في  2شعبان 1423( 09أكتوبر  )2002لتطبيق القانون رقم  37-99 :املتعلق بالحالة املدنية –
املادة األولى من الباب األول-
يقرر ما يلي:
الفصل األول:
يفوض للسيد :عبد الرزاق غبري
الصف ــة  :النائب الثاني للرئيس
كضابط الحالة املدنية بالتفويض باملكتب املركزي للحالة املدنية
ليقوم ههذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني :
يسري العمل ههذا القرار ابتداء من 05 :دجنبر 2016
حرر بأوالد سلمان في  05 :دجنبر 2016
تأشيرة القابض رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان إمضاء  :ربيع شعود
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 .النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات االترابية ملتواجدة بنفوذ جهة  .:درعة تافياللت
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و األقاليم و رؤسائها
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء ؛
قرار لرئيس املجلس االقليمي لورزازات عدد 5بتاريخ  28يونيو 2016
يقض ي بالتفويض في قطاع األمالك واملرافق
رئيس املجلس اإلقليمي لورزازات :
إيمانا منه بقواعد التدبير الحديث واملرتكز على املشاركة في تنفيذ
الصالحيات ،واعتبارا لحجم الصالحيات املمنوحة لرؤساء املجالس
اإلقليمية وأهميتها،
 وبناء على القانون التنظيمي رقم  112-14املتعلق بتنظيمالعماالت واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.84بتاريخ
 20رمضان  1436املوافق ل  7يوليو ،2015
قرر ما يلي :
ل
ن
الفصل األو  :تطبيقا للمادة  101من القانو التنظيمي رقم
 14.112املتعلق بالعماالت واألقاليم ،يفوض إلى حجوب باش النائب األول
لرئيس املجلس اإلقليمي لورزازات صالحية تدبير قطاع :املمتلكات واملرافق.
وألجل ذلك ،يسهر على املهام التالية:
 يدبر األمالك العقارية للمجلس اإلقليمي واملحافظة عليها، يمسك ويحين سجل محتويات األمالك وتسوية وضعيتهاالقانونية،
 يقوم بجميع األعمال التحفظية املتعلقة بحقوق العمالة أواإلقليم،
 يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير املرافق العمومية التابعة لإلقليم، يمنح رخص االحتالل املؤقت للملك العمومي طبقا للقوانينالجاري هها العمل،
الفصل الثاني :هذا التفويض في الصالحيات يشمل التفويض في
اإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة باملجاالت املشار إليها في الفصل
السابق
الفصل الثالث :يعمل على تنفيذ هذا القرار حجوب باش النائب
األول لرئيس املجلس اإلقليمي ،املدير العام للمصالح ،واالقسام واملصالح
ذات االختصاص.
الفصل الرابع يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 01
غشت .2016
الفصل الخامس :طبقا للمادة  107من القانون التنظيمي رقم
 14.112املتعلق بالعماالت واألقاليم ،يبلغ هذا القرار إلى عامل اإلقليم،
وكذا إلى الخازن اإلقليمي لورزازات.
وحرر بورزا زات في  28يونيو 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس اإلقليمي سعيد افروخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس االقليمي لورزازات عدد  6بتاريخ  28يونيو 2016
يقض ي بالتفويض في قطاع  :التنمية االجتماعية والشراكة والتكوين
رئيس املجلس اإلقليمي لورزازات :
إيمانا منه بقواعد التدبير الحديث واملرتكز على املشاركة في تنفيذ
الصالحيات ،واعتبارا لحجم الصالحيات املمنوحة لرؤساء املجالس
اإلقليمية وأهميتها،
وبناء على القانون التنظيمي رقم  112-14املتعلق بتنظيم العماالت
واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.84بتاريخ  20رمضان
 1436املوافق ل  7يوليو ،2015

قرر ما يلي :
الفصل األول :تطبيقا للمادة  101من القانون التنظيمي رقم
 14.112املتعلق بالعماالت واألقاليم ،يفوض إلى لحسن ايت موح النائب
الثاني لرئيس املجلس اإلقليمي لورزازات صالحية تدبير قطاع :التنمية
االجتماعية والشراكة والتكوين..
وألجل ذلك ،يسهر على املهام التالية:
 يسهر على تتبع إعداد وانجاز وتنفيذ برنامج تنمية اإلقليم، يبرم ويتتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقاملقتضيات املادة  85من القانون التنظيمي رقم  14.112املتعلق بالعماالت
واألقاليم،
 يتخذ اإلجراءات املتعلقة بتعبئة الشراكات ،خاصة في املجالاالجتماعي،
 يضع ويقترح ويسهر على تنفيذ برامج للتكوين بشراكة مع الجهاتاملختصة،
الفصل الثاني :هذا التفويض في الصالحيات يشمل التفويض في
اإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة باملجاالت املشار إليها في الفصل
السابق.
الفصل الثالث :يعمل على تنفيذ هذا القرار لحسن ايت موح
النائب الثاني لرئيس املجلس اإلقليمي،
ن
الفصل الرابع :طبقا للمادة  107من القانو التنظيمي رقم
 14.112املتعلق بالعماالت واألقاليم ،يبلغ هذا القرار إلى عامل اإلقليم،
وكذا إلى الخازن اإلقليمي لورزازات.
وحرر بورزا زات في  28يونيو 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس االقليمي سعيد افروخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس االقليمي لورزازات عدد  7بتاريخ  28يونيو 2016
يقض ي بالتفويض في قطاع النقل املدرس ي والتنمية القروية
رئيس املجلس اإلقليمي لورزازات :
إيمانا منه بقواعد التدبير الحديث واملرتكز على املشاركة في تنفيذ
الصالحيات ،واعتبارا لحجم الصالحيات املمنوحة لرؤساء املجالس
اإلقليمية وأهميتها،
وبناء على القانون التنظيمي رقم  112-14املتعلق بتنظيم
العماالت واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.84بتاريخ
 20رمضان  1436املوافق ل  7يوليو ،2015
قرر ما يلي :
الفصل األول :تطبيقا للمادة  101من القانون التنظيمي رقم
 14.112املتعلق بالعماالت واألقاليم ،يفوض إلى ابو القاسم الحسني
النائب الثالث لرئيس املجلس اإلقليمي لورزازات صالحية تدبير قطاع النقل
املدرس ي والتنمية القروية.
وألجل ذلك ،يسهر على املهام التالية:
 تتبع املشاريع التنموية للمجلس اإلقليمي في املجال القروي، تتبع إعداد وتنفيذ مشاريع النقل املدرس ي.الفصل الثاني :هذا التفويض في الصالحيات يشمل التفويض في
اإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة باملجاالت املشار إليها في الفصل
السابق.
الفصل الثالث :يعمل على تنفيذ هذا القرار ابو القاسم الحسني
النائب الثالث لرئيس املجلس اإلقليمي،
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الفصل الرابع :طبقا للمادة  107من القانون التنظيمي رقم
 14.112املتعلق بالعماالت واألقاليم ،يبلغ هذا القرار إلى عامل اإلقليم،
وكذا إلى الخازن اإلقليمي لورزازات.
وحرر بورزا زات في  28يونيو 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس االقليمي سعيد افروخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس االقليمي لورزازات عدد  8بتاريخ  28يونيو 2016
يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري واملالي
رئيس املجلس اإلقليمي لورزازات :
إيمانا منه بقواعد التدبير الحديث واملرتكز على املشاركة في تنفيذ
الصالحيات ،واعتبارا لحجم الصالحيات املمنوحة لرؤساء املجالس
اإلقليمية وأهميتها،
ن
وبناء على القانو التنظيمي رقم  112-14املتعلق بتنظيم
العماالت واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.84بتاريخ
 20رمضان  1436املوافق ل  7يوليو ،2015
قرر ما يلي :
ل
 الفصل األو :تطبيقا للمادتين  102و  103من القانون التنظيمي رقم 112.14
املتعلق بالعماالت واألقاليم ،يفوض إلى شكيري محمد املدير العام
للمصالح باملجلس اإلقليمي لورزازات صالحية التوقيع على الوثائق املتعلقة
بالتسيير اإلداري ،وكذا على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل ميزانية
املجلس اإلقليمي وصرف نفقاتها.
 الفصل الثاني:يعمل على تنفيذ هذا القرار شكيري محمد املدير العام للمصالح.
 الفصل الثالث:طبقا للمادة  107من القانون التنظيمي رقم  14.112املتعلق
بالعماالت واألقاليم ،يبلغ هذا القرار إلى عامل اإلقليم ،وكذا إلى الخازن
اإلقليمي لورزازات.
وحرر بورزا زات في  28يونيو 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس االقليمي سعيد افروخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الحماعات و رؤسائها
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء ؛
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة ورزازات عدد  115بتاريخ  10يوليو
 2017يقض ي بإلغاء تفويض مهام .
رئيس املجلس الجماعي ملدينة ورزازات
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات.
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب 1423
موافق  03اكتوبر  2002الصادر بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية.
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
موافق  09اكتوبر  2002لتطبيق القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية.
قرر ما يلي
الفصل األول:
يلغى قرار التفويض رقم  107الصادر بتاريخ  12يونيو 2017
القاض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية املركزي
لعبد العزيز النقراش ي.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

الفصل الثاني :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
وحرر بورزا زات في  10يوليو 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي عبد الرحمن الدريس ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لخزامة عدد  3بتاريخ  10اكتوبر 2017
يقض ي بالتفويض في املهام.
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة خزامة
القروية.
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات.
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب 1423
موافق  03اكتوبر  2002الصادر بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية وخاصة املادة  5منه.
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
موافق  09اكتوبر  2002لتطبيق القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية.
قرر ما يلي
فصل فريد :
يفوض لجمال ايتموح متصرف من الدرجة الثالثة بجماعة خزامة
مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة خزامة ليقوم
ههذه املهمة مقام رئيس املجلس وباملشاركة معه.
وحرر بخزامة في  10اكتوبر 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ابراهيم الشرحبلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة تيدلي اقليم ورزازات عدد  5بتاريخ
 1فبراير  2018يقض ي بالتفويض في مجال التدبير املالي
رئيس مجلس جمـاعــة تيــدل ــي؛
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  ،)2015وخاصة املادة  105منه؛
ق ـ ــرر ما يـل ـ ــي:
الفصل األول:
يسند إلى رشيـ ــد ك ـ ــرود ،املولود بتاريخ  04ابريل  1980بجماعة
تيدلي اقليم ورزازات ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم،P206836 :
بصفته مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املصال ـ ـ ــح بالجماعة ،تفويضا في اإلمضاء  ،نيابة عني ،على
الوثائق املتعلقة بالتدبير املالي واملحددة كما يأتي:
 .1الوثائق املتعلقة بقبض املداخيل:
التوقيع على األوامر باملداخيل املرتبطة بالرسوم املؤداة عن
الخدمات املقدمة من طرف الجماعة.
األمر بالدفع.
اإلعالم بالضريبة.
الئحة الباقي استخالصه.
 .2الوثائق املتعلقة بصرف النفقات:
النفقات االجبارية كالرواتب والتعويضات واقساط التأمين.
مساهمات الجماعة في هيئات االحتياط االجتماعي وصناديق
التقاعد.
املصاريف املتعلقة باستهالك املاء والكهرباء.
االلتزامات الناتجة عن االتفاقيات والعقود املبرمة من طرف
الجماعة.
النفقات املتعلقة بتنفيذ القرارات واألحكام القضائية الصادرة
ضد الجماعة.
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الفصل الثاني:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
الفصل الثالث:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية ،كما يعلق
ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
الفصل الرابع:
ينسخ القرار رقم  08الصادر بتاريخ  22يونيو  2016املتعلق بقبض
املداخيل والقرار رقم  06الصادر بتاريخ  03ماي  2017املتعلق بصرف
النفقات.
وحرر بتيدلي في  1فبراير 2018
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي عزيز الكراعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لتيدلي عدد  6بتاريخ  1فبراير  2018يقض ي
بالتفويض في مجال التدبير االداري.
رئيس مجلس جمـاعــة تيــدل ــي؛
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  ،)2015وخاصة املادة  105منه؛
ق ـ ــرر ما يـل ـ ــي:
الفصل األول:
يفوض لرشيد كرود ،املولود بتاريخ  04ابريل  1980بجماعة تيدلي
اقليم ورزازات ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ،P206836 :بصفته
مدي ــر املصالح بالجماعة ،تحت مسؤوليتي ومراقبتي ،اإلمضاء في املجاالت
اآلتية:
 القرارات املتعلقة باملوظفين وتحديد مهامهم وتنقيلهم وتنقيطهم وتدبيرمسارهم املنهي باستثناء قرارات التوظيف والعزل.
 توقيع كافة املراسالت واالرساليات املتعلقة باملوظفين سواء في العالقةمع سلطة املراقبة اإلدارية أو املصالح املركزية.
 توقيع كافة املراسالت واالرساليات املتعلقة بالتدبير اإلداري للجماعة. تنظيم اإلدارة والتنسيق بين مصالحها واتخاذ كافة القرارات والتدابيرالالزمة في هذا اإلطار.
 استدعاء اللجان املتساوية األعضاء. اإلشراف وتعيين لجان امتحانات الكفاءة املهنية ومباريات التوظيف. امكانية اقتراح تفويض املدير اإلشراف على الصادرات والواردات ومراقبتها. التأشير على مختلف املراسالت و الوثائق اإلدارية ههدف مراقبةاملشروعية واملالأمة.
 تنظيم اإلدارة وفق الهيكل التنظيمي املعتمد. قرارات التعويض عن األعمال الشاقة والساعات االضافية.الفصل الثاني:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
الفصل الثالث:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية ،كما يعلق
ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
الفصل الرابع:
ينسخ القرار رقم  07الصادر بتاريخ  22يونيو  2016املتعلق
بالتفويض في مجال التدبير اإلداري.
وحرر بتيدلي في  1فبراير 2018
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي عزيز الكراعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

التفويض في الحالة املدنية؛
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة سكورة اهل الوسط عدد 44
بتاريخ  03مارس  2017يقض ي بتفويض التوقيع في مجال الحالة
املدنية.
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة سكورة اهل

الوسط.
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة  102منه.
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب 1423
موافق  03اكتوبر  2002الصادر بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية.
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
موافق  09اكتوبر  2002لتطبيق القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية وخاصة املادة االولى منه.
قرر ما يلي :
ل
الفصل االو :
يعين احمد زعيم ،مساعد تقني الدرجة الثالثة ،ضابطا للحالة
املدنية بالتفويض في مكتب الحالة املدنية لجماعة سكورة اهل الوسط
.ليقوم ههذه املهمة مقام رئيس الجماعة وباملشاركة معه.
الفصل الثاني:
يبدا سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
وحرر بسكورة اهل الوسط في  03مارس 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي كمال مساوي
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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 .النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة بنفوذ جهة سوس .ماسة
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها املتواجدة
بنفوذ جهة سوس .ماسة



السير والجوالن
تنظيم السير والجوالن
قرار لرئيس املجلس الجماعي إلنزكان عدد  12بتاريخ  2017يتعلق
بتنظيم السير والجوالن بإنزكان















رئيس املجلس الجماعي ملدينة إنزكان
بناء عـ ــلى القانـ ــون التنظيمي رقم 14ـ 113املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85ـ15ـ 1الصادر في  20من
رمضان  7 (1436يوليو )2015
بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  03جمادى األولى  1372ه ( 19
يناير  )1953املتعلق باملحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير
والجوالن كما وقع تغييره وتتميمه
بناء على الظهير الشريف رقم  1.63.260املؤرخ في  24جمادى
الثانية  1383ه ( 12نونبر  ) 1963املتعلق بالنقل بواسطة العربات
عبر الطرقات كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم . 99 – 16
بناء على املرسوم رقم  2.78.157بتاريخ  11رجب  1400هـ (26
ماي  ) 1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا
التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة املرور والصحة
واملحافظة على الصحة العمومية
بناء على املرسوم رقم  198.69.2الصادر في  29محرم  1390هـ (
 16ابريل  ) 1970املتعلق بشرطة السير والجوالن.
بناء على القرار الوزاري املشترك رقم  291.1الصادر في  18ماي
 1961املتعلق بإشارات الطرق .
بناء على محضر اجتماع لجنة السير والجوالن باملدينة بتاريخ 14
يونيو .2017
بناء على محضر اجتماع لجنة السير والجوالن باملدينة بتاريخ 26
شتنبر .2017
بناء على تقرير اللجنة املكلفة باملرافق العمومية والخدمات بتاريخ
 03أكتوبر 2017
بناء على املقرر املتخذ من طرف مجلس جماعة انزكان خالل
دورته العادية لشهر اكتوبر في الجلسة االولى بتاريخ  06أكتوبر
2017

قرر ما يلي









املادة األولى :
وضع عالمة ممنوع الوقوف والتوقف لحافالت النقل الحضري
وحافالت نقل املسافرين بموقف السيارات الخاص بسوق الحرية
انزكان .
املادة الثانية :
وضع عالمة ممر الراجلين أمام مؤسسة معهد إتقان السياقة املهنية
بحي الرمل.
املادة الثالثة :
وضع عالمة خاص بنقل االموال امام وكالة البنك الشعبي بشارع
محمد بوتقورت بحي الرمل تراست.
وضع عالمة خاص بوقوف سيارات نقل االموال امام مدخل وكالة
القرض الفالحي الكائن بزاوية شارع محمد الخامس وزنقة القصبة
انزكان.
املادة الرابعة :
وضع عالمة قف بالنسبة للعربات االتية من جهة مسجد عاشر
رمضان جهة ملتقى الطرق قرب مؤسسة الفالي دور للتعليم الخاص.











املادة الخامسة :
وضع االضواء الثالثية على مستوى مدارة الشالي بين شارع الجيش
امللكي وشارع موالي عبد هللا امام مؤسسة التعليم الخاص املالك
الصغير .
املادة السادسة:
تقليص في قطر املدارة املتواجدة قرب شهرزاد.
املادة السابعة:
إلغاء عالمة الوقوف والتوقف على كلتا الجهتين بشارع مراكش من
مركب سوق العمران الحي الحسني املحادي لحمام أزدو في اتجاه
املنطقة األمنية إلنزكان.
املادة الثامنة :
وضع عالمات ممنوع وقوف الشاحنات على طول شارع محمد
بوتقورت (ابن طفيل سابقا).
وضع عالمات منع شاحنات االفراغ الخاصة بالفواكه والخضر بشارع
املختار السوس ي.
وضع عالمة قف بالزاوية اليمنى ملقر الجماعة في اتجاه مدخلها
الخلفي انطالقا من موقف السيارات الخاص باملحكمة االبتدائية
بإنزكان على مستوى تتمة شارع الحسن الثاني .
وضع عالمة قف بالزاوية اليمنى ملقر امللحقة اإلدارية األولى بإنزكان
على مستوى امتداد شارع الحسن الثاني بالجهة الجنوبية للعمالة في
اتجاه املحكمة االبتدائية بإنزكان
وضع عالمة قف بملتقى شارع الحسيمة الرابط بين سوق الخضر
والفواكه باملنطقة الجنوبية الشرقية إلنزكان و شارع الجيش امللكي
قرب محطة الوقود النخيل
املادة التاسعة:
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار الى السيد رئيس قسم األشغال
والشؤون التقنية ،رئيس منطقة امن انزكان والسلطات املحلية كل
في حدود اختصاصاته.
اإلمضاء النائب الرابع لرئيس املجلس الجماعي
الحسن بوهوش
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تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعات ؛
تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس الجماعي إلنزكان رقم  2017/1بتاريخ 2017/02/27
يقض ي بتنظيم إدارة جماعة انزكان وتحديد اختصاصاتها
رئيس املجلس الجماعي إلنزكان.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113. 14
املتعلق بالجماعات ،والسيما املواد .126-118-94-92 :
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر بتاريخ 4
شعبان  24( 1377فبراير  )1958في شأن النظام األساس ي العام
للوظيفة العمومية ،كما وقع تغييره وتتميمه.
بناء على املرسوم رقم  2.77.738بتاريخ  13شوال 27( 1379
شتنبر  )1977بمثابة النظام األساس ي ملوظفي الجماعات ،كما تم
تعديله وتتميمه باملرسوم رقم  2.80.255بتاريخ  31اكتوبر 1980
واملرسوم  2.85.265بتاريخ  2دجنبر .1986
بناء على الدورية الوزارية عدد  43بتاريخ  28يوليوز 2016
املتعلقة بتنظيم إدارات الجماعات.
بناء على مقرر املجلس الجماعي املتخذ خالل الدورة العادية
لشهر فبراير  ،2017القاض ي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد
اختصاصاتها.
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قرر ما يلي
الفصل األول :
تتكون إدارة جماعة انزكان من ثالث مستويات تنظيمية،
املستوى األول يتمثل في رئاسة املجلس والوحدات التابعة لها ،املستوى
الثاني يتكون من مديرية املصالح واملكاتب التابعة لها بينما يتمثل
املستوى الثالث من األقسام واملصالح املتفرعة عنها.
الفصل الثاني :
سعيا إلى تحقيق الفعالية والنجاعة والتنظيم املحكم داخل
اإلدارة الجماعية وانسجاما مع النصوص التنظيمية املحددة ألدوار
واختصاصات الجماعات وتماشيا مع منشور وزارة الداخلية عدد 43
بتاريخ  28يوليوز  2016املتعلق بإدارة الجماعات ،عملنا على هيكلة
إدارة الجماعة على الشكل التالي :
الرئاسة  :وتضم مصلحتين وكتابة خاصة
 الكتابة الخاصة مصلحة االفتحاص الداخلي مصلحة التواصل والعالقات العامة واإلعالم.الفصل الثالث :
مديرية املصالح  :وتتكون من أربعة مكاتب
 االستقبال واإلرشادات مكتب النظم املعلوماتية مكتب الضبط مكتب حفظ األرشيفالفصل الرابع :
ستة أقسام وتتفرع عنها ثمانية عشر مصلحة في
تنظيم متكامل ومتوازن
 قسم الشؤون االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية مصلحة الشؤون االجتماعية واملبادرة الوطنية للتنميةالبشرية
 مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية مصلحة التخطيط االقتصادي والشراكة قسم التعمير والبيئة واملمتلكات مصلحة املمتلكات مصلحة التعمير مصلحة املحافظة على البيئة قسم األشغال والشؤون التقنية مصلحة الدراسات واألشغال مصلحة خدمات القرب مصلحة العتاد واآلليات قسم حفظ الصحة والبيطرة مصلحة حفظ الصحة والوقاية مصلحة البيطرة والسالمة الصحية قسم الشؤون املالية مصلحة املوارد املالية مصلحة امليزانية واملحاسبة مصلحة الصفقات قسم الشؤون اإلدارية والقانونية مصلحة املوارد البشرية مصلحة الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق مصلحة الشؤون القانونية وشؤون املجلس واللجان مصلحة الشرطة االدارية والسير والجوالنالفصل الخامس :
تحدد اختصاصات إدارة جماعة انزكان كما يلي :
رئاسة املجلس
الكتابة الخاصة
 مسك وضبط أجندة الرئيس وتنظيم املواعيد و االستقباالت ... -إطالع الرئيس على املراسالت الواردة

-

-

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 تحرير املراسالت الخاصة بالرئاسة تنظيم االتصاالت الخاصة بالرئيس ترتيب ومسك املراسالت في أرشيف كتابة الرئاسة التنسيق بين املكاتب املرتبطة مباشرة برئاسة املجلس إرسال واستقبال رسائل الفاكس وتسجيلها. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مصلحة التواصل والعالقات العامة واإلعالم
إعداد التقارير والبالغات الصحفية حول أنشطة املجلس وانجازاته.
تتبع املقاالت التي تنشر في الصحف حول املواضيع واألمور التي تهم -
املجلس الجماعي ،وتجميعها والتعقيب عليها إن اقتض ى األمر ذلك.
تنسيق وتطوير املعلومات داخل الجماعة.
إعداد النشرات الدورية للمجلس.
إعالم الساكنة حول التظاهرات واألحداث املتعلقة بالجماعة .
خلق استراتيجية التواصل داخل وخارج الجماعة.
اإلشراف على املوقع االلكتروني الخاص بالجماعة وصفحته على مواقع
التواصل االجتماعي و تحيين معطياتهما.
التواصل مع وسائل اإلعالم السمعية والبصرية حول انجازات املجلس
ومختلف أنشطته.
التوثيق بواسطة الوسائل السمعية البصرية ملختلف أنشطة املجلس
الجماعي .
إعداد تقارير دورية حول سير املصلحة.
استقراء آراء الساكنة حول الجماعة وخدماتها.
التعريف باملؤهالت االقتصادية و السياحية و االجتماعية للمدينة في
إطار مقاربة التسويق الترابي .
إعداد تقرير إخباري حول أنشطة رئيس املجلس الجماعي .
تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.
مصلحة االفتحاص الداخلي
تتكلف باملراقبة الداخلية ،ومدى تنفيذ دليل املساطر من طرف كافة
األقسام واملصالح ومكاتب اإلدارة ،كما يعهد إليه باالفتحاص الداخلي
وتدقيق جميع العمليات املالية واإلدارية التي تنجزها الجماعة وإعداد
تقارير دورية عنها ويمكن تفصيل اختصاصاته كما يلي :
مساعدة الرئيس على وضع مشروع االفتحاص الداخلي
تنفيذ برنامج االفتحاص املنتظم لكل مصالح الجماعة ههدف تقييم
مدى احترام دليل املساطر بمختلف املصالح.
تتبع املصالح وتقييم مدى تنفيذها لتوصيات املراقبة والتدقيق
الداخلي.
مصاحبة جميع املصالح وتقوية القدرات للوصول إلى األهداف
املبرمجة.
إعداد تقارير عن التغيبات عن العمل وعدم احترام الوقت وآثارها على
جودة الخدمات وفعالية اإلدارة.
تتبع وتقييم جودة و طريقة انجاز برنامج عمل الجماعة.
تقييم االختيارات االستراتيجية في تدبير الشأن املحلي.
تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.
مديرية املصالح
ضبط املراسالت الواردة على الجماعة وإحالتها على املصالح
املختصة.
تتبع مآل املراسالت الواردة على الجماعة و السهر على البت فيها من
طرف األقسام و املصالح املعنية.
يقوم بصفة عامة بجميع املهام و األعمال املفوضة له من طرف
الرئيس .
التنسيق بين مختلف األقسام و املصالح التابعة للجماعة.
إعداد تقرير حول السير العام ألقسام الجماعة.
تنسيق أعمال املجلس واللجان
دراسة وتحليل التقارير الدورية ملصالح الجماعة وتقييمها.
مساعدة الرئيس على اإلشراف وتسيير املصالح اإلدارية للجماعة
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مساعدة الرئيس على تدبير املوارد البشرية من خالل التنظيم ،املتابعة
واملراقبة.
املساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
املساهمة في وضع استراتيجية تواصلية داخلية للجماعة وتنفيذها.
مساعدة الرئيس في وضع وتحيين النظام الداخلي للمجلس.
مساعدة الرئيس في وضع منظام الجماعة وتحديد املهام املنوطة
باألقسام واملصالح.
مساعدة الرئيس في وضع دالئل املساطر املتعلق بخدمات القرب.
مكتب االستقبال واإلرشادات
تقديم اإلرشادات الالزمة لتسهيل مأمورية املرتفقين.
حسن استقبال املرتفقين وتقديم املعلومات حول األقسام واملرافق
الجماعية والخدمات املقدمة هها.
توجيه املرتفقين نحو املصالح املعنية بطلباتهم واستفساراتهم.
تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.
مكتب النظم املعلوماتية
خلق شبكة داخلية للجماعة والسهر على صيانتها
السهر على انجاز وصياغة النظم املعلوماتية ملختلف املصالح
ل
ضبط عملية الولوج وتحديد املستوى املسموح به للحصو على
املعلومة بمختلف األقسام واملصالح التابعة للجماعة
ضبط الخادم مع استخراج نسخ جميع العمليات املنجزة واملتعلقة
بالجماعة .
مكتب الضبط
 ضبط جميع الواردات و الصادرات و مسك سجل خاصبكل منهما.
 عرض الواردات على مديرية املصالح. العمل على توجيه الواردات ملختلف األقسام املعنية. العمل على توجيه الصادرات ملختلف املصالح الخارجية . تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مكتب حفظ االرشيف
مسك والحفاظ على أرشيف الجماعة الترابية إلنزكان.
قسم الشؤون االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية
مصلحة الشؤون االجتماعية واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تتبع وتدبير ملف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة في مجال التنمية
البشرية و االجتماعية و تتبع تنفيذه.
إعداد البرامج ذات الطابع اإلجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات.
دراسة طلبات الحصول على الدعم املقدم لفائدة الجمعيات و
املنظمات العاملة في امليدان االجتماعي.
تدبير و تسيير املركبات االجتماعية.
تفعيل الشراكة مع الجمعيات ومتابعة العمل الجمعوي السيما
في مجال التنمية البشرية.
تتبع مقتضيات االتفاقيات املبرمة مع الجمعيات واملصالح
الخارجية على الصعيد االجتماعي.
تتبع أعمال ونشاطات لجنة تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
االجتماعي وتوثيقها.
تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.
مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية
إعداد استراتيجية حول العمل الثقافي و الرياض ي و الفني
باملدينة و وضع خطط عمل بتنسيق مع الجهات الحكومية ذات
الصلة لتحقيق األهداف املسطرة.
تطوير الفعل الثقافي و الرياض ي والفني في إطار مقاربة تشاركية
مع فعاليات املجتمع املدني.
تنسيق العمل مع املبادرات الثقافية ،الفنية و الرياضية باملدينة
بشراكة وتعاون مع الجماعة.
دراسة طلبات الحصول على الدعم املقدم لفائدة الجمعيات و
املنظمات العاملة في امليدان الثقافي والرياض ي.

-
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تدبير و تسيير الخزانة البلدية.
تنسيق األنشطة مع الجمعيات و األندية الرياضية بشراكة و
تعاون مع الجماعة.
اإلعداد واإلشراف واملشاركة في املهرجانات.
تدبير و تسيير املرافق الثقافية و الرياضية التابعة للجماعة.
إعداد مقترح االعتمادات املالية الكفيلة بتنفيذ قرارات املجلس
وسياسته في املجال الثقافي.
اعداد مقترح مقتنيات الخزانات الجماعية.
اعداد رخص استغالل املرافق الثقافية والرياضية.
تتبع ومراقبة املرافق الثقافية والرياضية وإعداد تقارير عنها.
اعداد تقارير حول السير العادي للمرافق الثقافية والرياضية.
اعداد البرامج االسبوعية والشهرية ملختلف املرافق.
اعداد تقارير عن االنشطة التي تحتضنها املرافق الثقافية
والرياضية.
تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.
 مصلحة التنشيط االقتصادي والشراكة استقبال طلبات الرخص التجارية و الصناعية و املهنية. إعداد الجدولة الزمنية ملعاينة األماكن موضوع طلباتالترخيص.
 إعداد الوثائق ذات الصلة بأشغال اللجنة املكلفة بدراسة رخصاالستغالل.
 إعداد محاضر املعاينات. إعداد رخص االستغالل. إعداد عناصر الجواب بالنسبة لطالبي الرخص. معالجة الشكايات الواردة على املصلحة بالتنسيق مع مصلحةالشرطة اإلدارية.
 إعداد التقارير الشهرية و النصف سنوية و السنوية للمصلحة. تزويد مصلحة املوارد املالية بكل الرخص ذات العالقة باملقاهيو املجابن.
 املشاركة في اللجان الخاصة الستصدار رخص االستغالل. تتبع وتجميع النشرات الدورية الصادرة عن املندوبية الجهويةللتخطيط الخاصة بالجماعة وكذا جميع اإلصدارات والنشرات
التي تحتوي على معطيات تتعلق بالجانب االقتصادي للمدينة.
 اعداد قرارات الغاء الرخص اعداد مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة في مختلف املجاالت اعداد مشاريع الشراكة مع جماعات. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.قسم التعمير والبيئة واملمتلكات
مصلحة املمتلكات
 إعداد و تحيين السجل العام للممتلكات الجماعية. تتبع عمليات اقتناء العقارات. إعداد وتتبع عملية نزع امللكية. إعداد ملفات إيجار املرافق الجماعية. إعداد ملفات إيجار بعض البنايات لالستعمال اإلداريللجماعة.
 بيع املحجوزات املستوفية ألجل الحجز و األدوات املستغنىعنها.
 إعداد ملفات إعادة ترتيب بعض األمالك. تتبع امللفات املتعلقة بالتعويض عن االمالك املشمولةبارتفاقات عمومية حسب تصميم التهيئة
 إعداد قرارات االحتالل املؤقت. تتبع ،مراقبة ،تسيير وتدبير جميع املمتلكات التابعة للجماعة. التنسيق مع املصالح الخارجية واالدارات العمومية ذاتالصلة قصد تدبير امثل للممتلكات الجماعية.
 مساعدة الرئيس على إعداد خطة عمل لتنظيم األمالكالجماعية السيما قواعد تنظيم االشهار باملدينة واحتالل امللك
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العمومي وتنظيم االسواق واألرصفة والساحات واملرابد
العمومية والحدائق واملرافق الصحية العمومية وغيرها.
 تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مصلحة التعمير
التعمير والرخص
-1
ي
 تتبع املخطط املدير للتهيئة الحضرية. تتبع تصميم التهيئة للجماعة في طور اإلعداد والتنفيذ. املساهمة في إعداد تصاميم إعادة الهيكلة. املساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة. إعداد الشواهد اإلدارية. إعداد شواهد مطابقة العنوان . دراسة شكايات مختلفة بالتنسيق مع مصلحة مراقبة البناء. تسلم ودراسة ملفات طلبات رخص البناء و التجزئة العقاريةواملجموعات السكنية وتقسيم العقارات الخاصة باملسطرة
السريعة و العادية.
 تيهئ رسوم البناء. إعداد اإلحصائيات. إعداد وتسليم رخص البناء الخاصة باألشغال الكبرى. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مراقبة البناء
-2
 مراقبة رخص و أوراش البناء. إنجاز وتتبع محاضر مخالفات البناء. إحصاء املنازل اآليلة للسقوط واملهجورة واملهملة. تجديد الرخص. اعداد وتسليم رخص السكن و املطابقة. السهر على تطبيق الشرطة اإلدارية في مجال التعمير. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة. تدبير الشكايات بالتنسيق مع مصلحة الشرطة اإلدارية إعداد وتسليم رخص األشغال الصغرى. عملية التصفيف. إعداد وتسليم رخص الربط بالتيار الكهربائي. إعداد وتسليم رخص الربط باملاء الصالح للشرب. ترقيم األزقة بتنسيق مع قسم الشؤون التقنية. املساهمة في إحصاء األراض ي غير املبنية بتنسيق مع مصلحةاملوارد املالية.
مصلحة املحافظة على البيئة
 -1حماية الصحة العامة واملحافظة على النظافة بالطرق
والساحات العمومية
 منع رمي االزبال والنفايات بالطرق والساحات العمومية منع مزاولة بعض الحرف على الطريق العام (مكانيك ،التلحيم......الخ) وكل ما من شأنه تلويث الطريق العام.
السهر على نظافة الفضاءات املفتوحة.
إزالة املستنقعات والبرك املائية الراكدة.
منع إقامة املحالت لتربية املواش ي والدواجن وإزالة اإلسطبالت
بالقرب من التجمعات السكنية.
منع إقامة املنشآت الصناعية والتجارية املضرة بصحة
اإلنسان باألحياء السكنية
مراقبة املحالت واملؤسسات ذات الطابع الغير الغذائي.
محاربة تلوث املاء والهواء الناتج عن مدخنات املؤسسات
الصناعية والعربات.
محاربة السكن العشوائي ودور الصفيح وأي بناية من شأنها
تهديد سالمة وصحة الساكنة.
صحة السكن
-2
ل
 مراقبة سالمة وشروط الصحة باملناز في طور البناء مع
املشاركة ضمن اللجنة املختلطة الخاصة برخص السكن.
 -3تدبير الشكايات بالتنسيق مع مصلحة الشرطة اإلدارية.

-
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تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.
-4
قسم األشغال والشؤون التقنية
مصلحة الدراسات واألشغال
-1الدراسات
 إعداد مختلف الدراسات التابعة للقسم. إعداد دفاتر التحمالت الخاصة بالدراسات ( املعمارية،التقنية ،الطبوغرافية.)...
 إعداد البرنامج التوقعي السنوي. إعداد بيان تفصيلي لجميع الصفقات. التنسيق مع جميع املصالح التابعة للقسم لتحديد املشاريعاملزمع انجازها.
 إعداد مقترح البرمجة من ميزانية الجزء الثاني( الفائضالتقديري و الفائض الحقيقي ).
ل
 إعداد مقترح إعادة برمجة بعض فصو ميزانية التجهيز والتسيير.
 إعداد و تتبع ملفات القروض. املساهمة في إعداد و تتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.-2األشغال
 تتبع أشغال األوراش ابتداء من تسليم اآلمر بالخدمة.انجاز تقرير افتتاح الورش .
 انجاز تقارير دورية لتقدم نسبة األشغال . انجاز أوراق االرتباط الخاصة باألشغال املنجزة. انجاز محضر التسليم املؤقت بعد انتهاء األشغال وتسليممحضر التسليم النهائي بعد انتهاء مدة الضمانة.
 إعداد وتسليم رخص الحفر( بعد دراسة دقيقة للملفات). تتبع و مراقبة وضعية البنايات اإلدارية. وضع برنامج سنوي خاص بالصيانة االعتيادية للبناياتواملرافق الجماعية.
 تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مصلحة خدمات القرب
-1املناطق الخضراء :
 إعداد الدراسات التقنية ودفاتر التحمالت الخاصة باملناطقالخضراء بتنسيق مع مصلحة الدراسات
 وضع تصور لتنمية املجال األخضر باملدينة. تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات املتعلقة باملجال األخضر. تسيير مصلحة املناطق الخضراء و تدبير آلياتها ومواردهاالبشرية.
 تتبع و مراقبة صيانة املناطق الخضراء. انجاز أشغال صيانة األغراس و الفضاءات الخضراء التي لمتدرج ببرنامج صفقات الصيانة.
-2اإلنارة العمومية:
 إعداد الدراسات التقنية ودفاتر التحمالت الخاصة باإلنارةالعمومية.
وضع تصور عام حول وضعية اإلنارة العمومية وسبل
تطوير هذا القطاع باملدينة
 تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات املتعلقة باإلنارة العمومية صيانة األضواء الثالثية باملدينة. تحديد حاجيات اإلنارة العمومية باملدينة. صيانة شبكة اإلنارة العمومية داخل املدار الحضري للمدينة. تتبع إ نجاز أشغال تجديد ,توسيع ,و تقوية شبكة اإلنارةالعمومية.
مصلحة العتاد واآلليات
تسلم جميع املشتريات واملقتنيات من اللجنة التي أشرفت على
تسليمها.
وضع سجل لجميع املشتريات واملقتنيات.

-
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جرد سنوي لوضعية املشتريات واملقتنيات.
تدبير املخزون.
تدبير قطاع النظافة.
تدبير و توزيع اليد العاملة ومراقبة حالة السيارات و
الشاحنات و اآلليات و توزيع عملها.
صباغة أرصفة الشوارع و املدارات و ممرات الراجلين.
تزيين املدينة و املساجد واملصليات بمناسبة األعياد الدينية
والوطنية.
تزويد اآلليات و السيارات التابعة للجماعة بالوقود و الزيوت و
قطاع الغيار وإصالح اعطاهها.
تعليق وإزالة الالفتات.
وضع عالمات التشوير و التوجيه.
مساعدة الرئيس في تدبير اللوجستيك داخل الجماعة وترشيد
استعماله .ملا يحقق الخدمات واألهداف.
صيانة البنايات اإلدارية الجماعية.
قسم حفظ الصحة والبيطرية
مصلحة حفظ الصحة والوقاية
-1
مراقبة جودة املاء الصالح للشرب
مراقبة تركيز مادة الكلور
أخد عينات املاء قصد التحاليل املخبرية.
مراقبة املحالت التجارية ذات الطابع الغذائي
-2
مراقبة املواد الغذائية املعروضة للبيع وأماكن عرضها
واملتاجرين فيها
أخد عينات إلجراء تحاليل مخبرية.
-3
املساهمة في دراسة ملفات رخص االستغالل
تسيير مركز محاربة داء السعر :
-4
تلقيح املعرضين لعضات الكالب والقطط وحيوانات أخرى.
-5
معاينة الوفيات :
معاينة امليت
الترخيص بالدفن.
تطهير مكان الوفاة
-6
حفظ صحة الوسط والبيئة
محاربة ناقالت العدوى (الحشرات – الجرذان.)..
محاربة األمراض واألوبئة املتفشية في اإلنسان.
محاربة األمراض واألوبئة املتفشية في الحيوانات األليفة.
الوقاية من األمراض املعدية والتصريح هها.
-7تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.
مصلحة البيطرة والسالمة الصحية
 التفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية واملنتوجاتالحيوانية وذات األصل الحيواني
 تنظيم وتدبير أسواق الجملة والدواجن تنظيم وتدبير أسواق الجملة لألسماك تدبير املجازر وامللحقات التابعة لها تعيين القصابين بالجملة بالتنسيق مع املصالح األخرى املعنية مراقبة عملية تنظيف وصيانة املجازر تنظيم عملية نقل اللحوم داخل تراب الجماعة السهر على تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالوقاية الصحية طبقاللقوانين الجاري هها العمل
 محاربة الحيوانات الضالة داخل تراب الجماعة وحجزهاباملحجز الجماعي من اجل إبادتها.
 الدراسة اإلدارية للملفات املتعلقة بإحداث مصالح عموميةوخصوصية ملناولة وتخزين ومعالجة وتحويل أو بيع املنتوجات
الحيوانية أو ذات األصل الحيواني.
قسم الشؤون املالية
مصلحة املوارد املالية
 -إعداد مشاريع القرارات الجبائية.

-

-

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 اإلحصاء املنتظم للمادة الضريبية. تتبع امللفات املعروضة على اللجنة التحيين الدوري لقاعدة املعطيات املتعلقة باإلقرارات املدلىهها من طرف امللزمين فيما يخص الرسوم االقرارية.
 العمل على تيهئ الوثائق و البيانات من طرف مكتب التحصيلو خصوصا املتعلقة بعدم األداء.
 تمكين اآلمر بالصرف من االطالع بصورة منتظمة علىاإلحصائيات املتعلقة ب :املادة الضريبية – املداخيل حسب
طبيعة كل رسم.
 تحيين القرار الجبائي. إعداد أوامر االستخالص و مراقبتها. اعداد إشعارات األداء. تبليغ اإلشعارات للملزمين مع تضمينه املبالغ املستحقة . السهر على تطبيق الجزاءات املتعلقة بالوعاء. تتبع امللفات املعروضة على اللجنة املحلية للضرائب. املشاركة في الحمالت الخاصة بالتحصيل. تتبع شكاية امللزمين. إعداد قوائم امللزمين بالضريبة بالتنسيق مع األقسام املعنية. التحقق من صحة البيانات املضمنة ألوامر التحصيل الفرديةو الجماعية.
 تتبع عمليات االستخالص املنجزة من طرف املحصلينالخارجيين.
 مسك محاسبة الصندوق. مساعدة الرئيس في تنفيذ وتتبع االتفاقيات املبرمة عن طريقحق االمتياز أو بواسطة طلب العروض .
 القيام بعملية االستخالص و استيفاء الرسوم و الضرائب. اإلشراف على جميع معطيات التحصيل للمداخيل التيتستخلص عن طريق كل من وكيل املداخيل او القابض املالي.
 حصر البيانات الشهرية و الدورية و السنوية الخاصةباملداخيل.
 معالجة املعطيات من اجل تيهئ التقارير او اإلجابة علىاملراسالت الخاصة باملداخيل.
 تقييم و مقارنة املعطيات ما بين الفترات. حصر امليزانية ،الشق املتعلق باملداخيل. إعداد قوائم للباقي استخالصه. املراقبة و اإلشراف و اإلعداد و التحقق من صحة املعلومةاملحاسبتية داخل األجل املحدد.
 اإلشراف على عملية التتبع واملراقبة. االشراف على عمليات اعداد وتحيين الوعاء الضريبي. تدبير وتنظيم والحفاظ على ارشيف املصلحة.مصلحة امليزانية واملحاسبة
امليزانية تحضير وإعداد مشروع امليزانية مع دراسة تقديرات املداخيلوالنفقات.
 إعداد و تتبع حسابات مرصودة ألمور خصوصية. إعداد و تتبع حسابات النفقات من املخصصات. املساهمة في برمجة الفائض التقديري. املساهمة في عرض مشروع امليزانية على اللجنة املكلفة بامليزانيةوالشؤون املالية والبرمجة.
 عرض امليزانية مرفقة بالوثائق للتأشيرة. إعداد امللفات املتعلقة بتحويل ترحيل وتخصيص االعتمادات. برمجة اإلعتمادات الخاصة بتسديد الدين املترتب عن القروض . إعداد و تطبيق الترخيصات وتتبعها. إعداد و تطبيق الترخيصات في البرامج وتتبعها. تطبيق جميع العمليات املتعلقة بامليزانية على مستوى نظامالتدبير املندمج للنفقات.
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 حصر العمليات امليزانيات. إعداد التصفية النهائية للعمليات امليزانيات. إعداد بيان تفصيلي لالعتمادات املنقولة ملصاريف التسييروالتجهيز والحسابات الخصوصية.
 إعداد بيان تفصيلي لالعتمادات امللغاة. تتبع تنفيذ امليزانية. املساهمة في إعداد و تتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.-2املحاسبة
 إعداد الرواتب األساسية الشهرية. تسوية الوضعيات املالية للموظفين سواء كانت ترقية في الرتبةأو في الدرجة.
 إعداد مختلف التعويضات وتسويتها. إعداد االقتطاعات الخاصة باملساهمات في الصناديق. إعداد مقترحات نفقات امليزانية و الحسابات الخصوصية. مراقبة التزام بالنفقة في حدود ترخيصات امليزانية. تصفية و صرف النفقة. أداء األقساط السنوية لالقتراض. أداء النفقات بعد اإلطالع على املستندات. تتبع تنفيذ امليزانية. تسجيل وتتبع عمليات االلتزام بالنفقات في السجالت املعدةلهذا الغرض.
 تسجيل وتتبع عمليات صرف النفقات في السجالت املعدة لهذاالغرض.
 ترتيب مستندات النفقات حسب تبويب امليزانية. أداء عن طريق الشيات للنفقات الخاصة باستهالك املاء,الكهرباء ,املواصالت الالسلكية ,املحروقات ،الزيوت ,إصالح
العربات وقطع الغيار والنقل عبر الطرقات.
ى
 تطبيق جميع العمليات املحاسبتية على مستو نظام التدبيراملندمج للنفقات.
 تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مصلحة الصفقات
-1
الصفقات
 إعداد ملف طلبات العروض. عرض ملفات طلبات العروض على لجنة فتح األظرفة قصدابداء الرأي.
 اإلعالن عن طلبات العروض في الجرائد و عبر البوابةااللكترونية للصفقات العمومية.
 استدعاء أعضاء لجنة فتح العروض. التحضير لجلسات فتح األظرفة. استقبال وتسجيل عروض الشركات املتنافسة. تحرير جلسات فتح األظرفة (األولى الثانية .....حسب الحاالت) تحرير محاضر جلسات فتح األظرفة تحرير محاضر فحص العينات او الوثائق الوصفية االعالن عن النتائج النهائية لطلبات العروض عبر البوابةااللكترونية للصفقات العمومية.
 مراسالت جميع الشركات املشاركة واخبارها بالنتائج. إعداد ملفات املصادقة على الصفقة بدءا من اعداد وثائقالتأشيرة املالية..
 تبليغ املصادقة على الصفقة يليها القيام باإلجراءات االداريةمع الشركة نائلة الصفقة (الضمان النهائي ،وثائق التأمين،
التسجيل والتنبرة).
 التصفية املالية واالدارية للصفقة. مسطرة اعداد ملحق للصفقة عند االقتضاء (االلتزام بالنفقةثم املصادقة).

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 إعداد وثائق التصفية املالية للمشاريع (البيانات الكشفيةلألشغال)
-2سندات الطلب :
 مسطرة اختيار الشركة اعداد ملف التأشيرة املالية للسند التصفية املالية للسند. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.قسم الشؤون االدارية والقانونية
مصلحة املوارد البشرية
 -1التوظيف والترقية
 التوظيف عن طريق املباراة او التعاقد. ترسيم املوظفين. فتح وتنظيم امتحانات الكفاءة املهنية بالنسبة للموظفين الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة املهنية أواالختيار.
 الترقية في الرتبة أو الدرجة ملوظفي وزارة الداخلية امللحقينههذه الجماعة.
 اقتراح الترقية في الدرجة عن طريق االختيار بالنسبةللموظفين.
 الترقية في الرتبة بالنسبة للموظفين املستوفين للشروطالنظامية للترقي.
 إنجاز البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة باملوظفين انجازبطاقات التنقيط الخاصة باملوظفين امللحقين الى مصالح
الوزارة او الى مصالح جماعات اخرى.
 اقتراح الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر العليا.الرخص االدارية
3
 إنجاز قرارات رخص اإلجازات االدارية للموظفين و الرخصاالستثنائية (ازدياد مولود ،زواج املوظف ،التعويض).....
 إنجاز قرارات االستفادة من الرخص املرضية (القصيرة،املتوسطة والطويلة األمد).
 اعداد مسطرة االستفادة من رخص االستيداع (تدبير جميعمراحل االستيداع).
 الفحوصات الطبية املضادة. 4حركية املوظفين
 اعداد مسطرة اإللحاق. نقل املوظفين املنتمين الى الهيئات املشتركة بين الوزارات. وضع رهن اإلشارة. تتبع الوضعية اإلدارية للموظفين التابعين للجماعة وامللحقينلدى جماعات أخرى.
 5اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
 تنظيم انتخاب أعضاء اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء إنجاز قرارات تعيين ممثلي اإلدارة و املوظفين. استدعاء أعضاء اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء لعقدمختلف االجتماعات اإلدارية و التأديبية.
 القرارات التأديبية. 6التكوين والتكوين املستمر
 توجيه املتدربين الوافدين من املعاهد و املدارس إلجراء تدريبتطبيقي بإحدى مصالح الجماعة.
 تحديد الحاجيات من التكوين. اعداد اتفاقيات الشراكة في مجال التكوين تيهئ برنامج عمل لتأهيل العاملين بالجماعة حسب أولويةاإلدارة.
 تحديد حاجيات الجماعة من األطر و الكفاءات حسبمختلف أقسامها.
 7التقاعد
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 اإلحالة على التقاعد بجميع أنواعه مع تتبع وضعياتهم اتجاهالصندوق املغربي للتقاعد.
 مواكبة وضعيات املوظفين اإلدارية سواء املمارسين ملهامهم اواملتقاعدين ذوي الحقوق.
 8مهام أخرى
 إنجاز قرار االستفادة من التعويضات عن األعمال الشاقة وامللوثة.
 تتبع مستجدات القوانين التنظيمية عبر االنترنت. ترتيب املراسالت الواردة و الصادرة عن املصلحة. ضبط املراسالت اإلدارية والرد عليها. إنجاز الشواهد اإلدارية (شواهد العمل و شواهد التدريب). إنجاز امللف الخاص بحوادث الشغل. ترتيب جميع الوثائق اإلدارية بملفات املوظفين. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مصلحة الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق
 -1الحالة املدنية :
 ضبط سجالت الوالدات و الوفيات و نظيريهما و تحيينهماحسب املعطيات الواردة من املصالح ذات الصلة.
 تتبع و مراقبة نشاط املكاتب الفرعية الخاصة بالحالة املدنيةبشأن الوالدات والوفيات و الشواهد و اإلحصائيات.
 تمكين املواطنين من الوثائق والخدمات التي يحددها قانونالحالة املدنية.
 تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة. -2تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
 ضبط سجل تصحيح اإلمضاء ات و نظيره. ضبط الوثائق الخاضعة لإلشهاد على صحة اإلمضاء اتومطابقة نسخ الوثائق ألصولها..
 تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مصلحة الشؤون القانونية وشؤون املجلس واللجان
الشؤون القانونية .
 إعداد ملفات الدفاع بالتنسيق مع املصالح الجماعية ذاتالصلة و محامي الجماعة.
 إعداد جداول مختلف املنازعات القضائية سنويا و إحالتهاعلى مصالح وزارة الداخلية.
 تيهئ امللفات املحكومة و املشمولة بالنفاذ املعجل للقيامباملتعين بتنسيق مع املصلحة املختصة.
 إعداد ملفات القضايا املحكومة و التي بلغت مرحلة التنفيذ وإحالتها على القسم املعني.
 إحالة كل امللفات و االستدعاء لحضور الجلسات بمختلفاملحاكم على محامي الجماعة ،بعد تيهئ الوثائق الضرورية
لتعزيز موقف الجماعة و ضمان حقوقها.
 التنسيق مع مختلف مصالح الجماعة في تيهئ ملفات الدفاع. ضبط مختلف املنازعات القضائية التي تكون فيها الجماعةإما مدعية أو مدعى عليها.
 حضور إنجاز الخبرات و جلسات البحث بتمثيلية املصالح ذاتالصلة بامللف وبتنسيق مع محامي الجماعة.
 اإلشراف القانوني على جميع االتفاقيات و العقود اإلدارية وصفقات اإليجار و محاضر الدورات و القرارات الفردية
والتنظيمية و بصفة عامة جميع الوثائق اإلدارية التي تصدرها
الجماعة أو تكون طرفا فيها.
 تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.شؤون املجلس واللجان
 اإلعداد للدورات و اجتماعات لجان املجلس و مسك سجلالدورات.
 -اإلشراف على إعداد جداول أعمال دورات املجلس

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 السهر على تيهئ مختلف الوثائق املتعلقة بالنقط املدرجةبجداول األعمال.
 إعداد املحاضر و توجيه ملف املقررات املتخذة إلى املصالحاملعنية و تتبع تنفيذ مقررات املجلس.
 السهر على احترام اآلجال القانونية فيما يتعلق بانعقادالدورات و توجيه الدعوات ههذا الشأن .
 جمع االقتراحات من املستشارين ورؤساء األقسام واملصالحوالعرائض التي تم قبولها بخصوص إدراج نقط بجدول أعمال
الدورات.
 اإلعداد لالجتماعات الخارجة عن نطاق الدورات. إعداد قرارات التفويض في مهام ضابط الحالة املدنية. إعداد قرارات التفويض لإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقةالنسخ ألصولها.
 إعداد التفويضات الخاصة بالسادة نواب السيد رئيساملجلس .
 إعداد التفويضات الخاصة بالسيد مدير مديرية املصالح. تعليق جدول أعمال الدورات وتواريخ انعقادها وكذا مقرراتاملجلس بمقر املجلس .
 حضور اجتماعات اللجان وتوثيق أشغالها. اعداد محاضر اللجان ورفعها للرئيس ورؤساء اللجان . تسليم محاضر الدورات للسادة اعضاء املجلس. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.مصلحة الشرطة االدارية والسير والجوالن
 اتخاذ كافة االجراءات الالزمة قصد مراقبة ومتابعة كلالقرارات التنظيمية الجماعية املتخذة في ميادين الوقاية
الصحية والنظافة وحماية البيئة والسكينة العمومية وسالمة
املرور طبقا للقرار التنظيمي الجماعي املتعلق بإحداث فرقة
املراقبين بزي رسمي وتحديد مهامهم في مجال الشرطة
االدارية.
 اتخاذ كافة االجراءات الالزمة قصد تنفيذ القرارات الفرديةالتي يتخذها رئيس املجلس الجماعي داخل نفوذ تراب املدار
الحضري لجماعة انزكان باعتبارها تدابير شرطة فردية.
 السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة عنالجماعة بتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالشرطة اإلدارية.
 مسك سجل للشكايات وتدبيرها ومعالجتها والبث فيهابالتنسيق مع مختلف املصالح الجماعية ذات الصلة وتحرير
محاضر بشأنها.
 جرد جميع عالمات التشوير األفقية و العمودية باملدينة. تحيين جميع القرارات املتعلقة بالتشوير . تجميع القرارات التنظيمية املتعلقة بالسير و الجوالن بالسجلاملعد لهذه الغاية.
السهر على توجيه االستدعاءات للمصالح ذات الصلة بقطاع
السير و الجوالن.
 إعداد القرارات املتعلقة بالسير و الجوالن سواء املؤقتة أو التيستعرض على أنظار املجلس للتداول بشأنها.
 توجيه القرارات إلى املصالح ذات الصلة قصد التنفيذ. تدبير وتنظيم والحفاظ على أرشيف املصلحة.الفصل السادس :
إن االختصاصات واملهام الواردة أعاله جاءت على سبيل املثال ال
الحصر ،ويمكن للرئيس إضافة أو حذف أو تغيير أو نقل اختصاص من
وحدة إلى أخرى كلما دعت إلى ذلك ضرورة تدبير شؤون الجماعة.
الفصل السابع :
تناط برئيس القسم مهام اإلشراف املباشر على مختلف املصالح
التابعة له وكذا تتبع ومراقبة والتدقيق في جميع األعمال والوثائق الصادرة
عن القسم.
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الفصل الثامن :
تناط برئيس املصلحة مهام اإلشراف على املصلحة وتتبع ومراقبة
والتدقيق في جميع األعمال والوثائق الصادرة عن املصلحة.
الفصل التاسع :
قيام األقسام واملصالح باملهام املسندة إليها وفق ما يقتضيه
الواجب املنهي وتقيدا بضوابط القواعد القانونية ،ومستلزماتها املسطرية.
الفصل العاشر :
يعهد لرؤساء األقسام بإعداد برنامج عمل للوحدات التي يشرفون
عليها وإحالتها على مديرية املصالح.
وحرر بإنزكان في  27فبراير 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي احمد ادراق
اشر على القرار الكاتب العام للعمالة عبد القادر سليماني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  3599بتاريخ  16فبراير
 2017يقض ي بالتفويض في املهام
رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة  103منه.
قرر ما يلي
الفصل االول
يفوض لسعيد السعدوني النائب الثاني للرئيس القيام بممارسة
الصالحيات املرتبطة بقطاع االشغال والدراسات املحددة في املجاالت
التالية
التخطيط والدراسات ومراقبة املشاريع الكبرى
االشغال الكبرى
توقيع جميع الوثائق واملراسالت االدارية الصادرة عن قسم
االشغال والدراسات
الفصل الثاني
يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات وممارسة املهام مع ما
يترتب عن ذلك من مسؤولية املفوض له في ما ينتج قانونا عن ممارسة
املهام املذكورة طبقا للقوانين واالنظمة الجاري هها العمل بما في ذلك عدم
جواز ممارسة رئيس املجلس للصالحيات موضوع هذا القرار.
الفصل الثالث
يستثنى من هذا التفويض املهام التي تدخل في اطار التسيير
االداري واالمر بالصرف وذلك طبقا للفقرة االولى من املادة  103من
القانون التنظيمي للجماعة.
الفصل الرابع
يشرع في تنفيذ مقتضيات هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره
ويلغي ويعوض القرار رقم  4125املؤرخ في  22شتنبر . 2015
وحرر بأكادير في  16فبراير 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح املالوكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألكادير عدد  3600بتاريخ  16فبراير 2017
يقض ي بتفويض الصالحيات
رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة  103منه.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

قرر ما يلي
الفصل االول
يفوض ملحمد بن فقيه النائب السابع للرئيس القيام مقام رئيس
املجلس بممارسة الصالحيات املرتبطة بقطاع الشؤون االقتصادية
والشرطة االدارية والشؤون القانونية وتدبير املمتلكات الجماعية واملحددة
في املجاالت التالية
الشرطة االدارية والتنظيم
مراقبة االنشطة التجارية والخدمات
املرافق املحلية
التدبير املفوض وشركات التنمية املحلية
املحافظة على االمالك الجماعية وتدبير امللك الجماعي العام
العمليات العقارية وتدبير امللك الجماعي الخاص
املنازعات والتتبع القضائي
االشراف على خدمات الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق
شؤون املجلس واللجان
توقيع جميع الوثائق واملراسالت االدارية الصادرة عن قسم
الشؤون االقتصادية والشرطة االدارية وقسم املمتلكات الجماعية وقسم
الشؤون القانونية واالدارية
الفصل الثاني
يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات وممارسة املهام مع ما
يترتب عن ذلك من مسؤولية املفوض له في ما ينتج قانونا عن ممارسته
للمهام املذكورة طبقا للقوانين واالنظمة الجاري هها العمل بما في ذلك عدم
جواز ممارسة رئيس املجلس شخصيا للصالحيات موضوع هذا القرار
الفصل الثالث
يستثنى من هذا التفويض املهام التي تدخل في اطار التسيير
االداري واالمر بالصرف وذلك طبقا للفقرة االولى من املادة  103من
القانون التنظيمي
الفصل الرابع
يشرع في تنفيذ مقتضيات هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره
ويلغي ويعوض القرار رقم  4120املؤرخ في  22شتنبر 2015
وحرر بأكادير في  16فبراير 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح املالوكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  8013بتاريخ  14ابريل
 2017يقض ي بالتفويض في املهام
رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات .
بناء على الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15ذي الحجة
 17( 1412يونيو  )1992القاض ي بتنفيذ القانون رقم  12.90املتعلق
بالتعمير
بناء على الظهير الشريف رقم  1.92.7صادر في  15ذي الحجة
 17( 1412يونيو  ) 1992بتنفيذ القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات
العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات
قرر ما يلي
الفصل االول
يفوض لبوجمعة عزام مهندس ،بصفته رئيس قسم التعمير
،التوقيع على الوثائق التالية
االستدعاءات املوجهة الى الجهات املعنية لحضور لجنة املشاريع
الكبرى
ورقة االرسال الخاصة بتوزيع امللفات الخاضعة للبت فيها في اطار
لجنة املشاريع الكبرى
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ارساليات التصاميم املوجهة الى مصالح الوقاية املدنية قصد
الدراسة وابداء الرأي
احالة بعض الشكايات واملراسالت على املصالح الخارجية او
املصالح الجماعية
املراسالت املتعلقة برخص السكن ورخص املطابقة املوجهة الى
املصالح الخارجية او املصالح الجماعية
املراسالت املتعلقة باملعاينات في اطار طلبات رخص الربط بالتيار
الكهربائي واملاء الصالح للشرب املوجهة الى املصالح الخارجية او املصالح
الجماعية
املراسالت املتعلقة بمعاينة البنايات اآليلة للسقوط املوجهة الى
املصالح الخارجية او املصالح الجماعية
املراسالت املتعلقة باملعاينات ودراسة الشكايات في اطار اللجنة
التقنية املشتركة املوجهة الى املصالح الخارجية او املصالح الجماعية
املراسالت املتعلقة بالزيارات امليدانية بناء على توصيات لجنة
املشاريع الكبرى املوجهة الى املصالح الخارجية او املصالح الجماعية
املراسالت املتعلقة بإحصائيات رخص البناء والتجزئات ورخص
االصالح ورخص السكن ورخص الربط بمختلف الشبكات
الفصل الثاني
يشرع في تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره
وحرر بأكادير في  14ابريل 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح املالوكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  8014بتاريخ  14ابريل
 2017يقض ي بالتفويض في املهام رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات .
قرر ما يلي
الفصل األول
يفوض لرشيد امسكين ،بصفته رئيس قسم الشؤون االقتصادية
والشرطة اإلدارية ،التوقيع على الوثائق التالية
املراسالت املتعلقة (بإبداء الراي)
االستدعاءات املتعلقة بمهام قسم الشؤون االقتصادية والشرطة
االدارية
االرساليات املوجهة الى مختلف االقسام واملصالح
الوثائق املتعلقة بمسطرة االعالن عن (املنافع واملضار؟)
الفصل الثاني
يشرع في تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره
وحرر بأكادير في  14ابريل 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح املالوكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  8015بتاريخ  14ابريل
 2017يقض ي بالتفويض في املهام رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات .
قرر ما يلي
الفصل االول
يفوض لبلعيد بوبريك بصفته رئيس قسم الشؤون القانونية
واالدارية واملنازعات بالجماعة التوقيع على الوثائق التالية

الجماعة

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

املراسالت املوجهة الى محامي الجماعة للدفاع عن مصالح

املراسالت املوجهة الى مختلف املصالح واالقسام للحصول على
عناصر الجواب
االرساليات االدارية
االستدعاءات املتعلقة باختصاصات قسم الشؤون القانونية
الفصل الثاني
يشرع في تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره
وحرر بأكادير في  14ابريل 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح املالوكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  4182بتاريخ  27فبراير
 2017يقض ي بالتفويض في املهام.
رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة  104منه.
قرر ما يلي
الفصل االول
يفوض لسعيد مادي مهندس دولة رئيس مصلحة الوعاء
واملنازعات الضريبية بالجماعة اإلمضاء مع رئيس الجماعة على الوثائق
التالية
الشواهد الجبائية
املراسالت املتعلقة بالرسوم والضرائب املوجهة الى كل امللزمين
اشعار بأداء امللزمين املتعلقة بالرسوم االتاوات الحقوق الواجبات
والضمانات
املراسالت واالرساليات املوجهة الى الخزينة االقليمية والقباضات
واملديرية الجهوية للضرائب والوكالة الحضرية واملحافظة العقارية.
بيانات االداء املتعلقة باملداخيل املحتفظ هها مؤقتا.
بيانات االداء املتعلقة بالضمانات املؤقتة والنهائية.
الفصل الثاني
يلغي هذا القرار املقرر السابق عدد  4249املؤرخ في  05اكتوبر
 2015املتعلق بتفويض اإلمضاء على بعض الوثائق لسعيد مادي.
الفصل الثالث
يشرع في تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
وحرر بأكادير في  27فبراير 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح املالوكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  4183بتاريخ  27فبراير
 2017يقض ي بالتفويض في املهام.
رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة  104منه.
قرر ما يلي
الفصل األول
يفوض ألحمد البتوري رئيس فسم امليزانية والصفقات بالجماعة
التوقيع مع رئيس املجلس على الوثائق التالية
املراسالت املتعلقة بدراسة امللفات طلب العروض بمختلف
انواعها
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املراسالت املوجهة للجرائد لنشر االعالنات املتعلقة بطلبات
العروض بمختلف انواعها
اعالنات النشر املتعلقة بطلبات العروض بمختلف أنواعها
مراسالت الدعوة لحضور اجتماعات لجنة فحص طلبات
العروض بمختلف انواعها
املراسالت املوجهة للشركات لطلب تأكيد عروضها او توضيحها او
تبرير االثمان
املراسالت املوجهة للمتنافسين لتمديد اجال عروضهم
املراسالت املوجهة ملصالح الجماعة واملصالح الخارجية في اطار
اعداد وحصر امليزانية
الشواهد الجبائية
املراسالت املتعلقة بالرسوم والضرائب املوجهة الى كل امللزمين
بيانات االداء املتعلقة باملداخيل املحتفظ هها مؤقتا
بيانات االداء املتعلقة بالضمانات املؤقتة والنهائية
الفصل الثاني
يلغي هذا القرار املقرر السابق عدد  1863املؤرخ في  08فبراير
 2016املتعلق بتفويض اإلمضاء ألحمد البتوري.
الفصل الثالث
يشرع في تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
وحرر بأكادير في  17فبراير 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح املالوكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير عدد  4185بتاريخ  27فبراير
 2017يقض ي بالتفويض في املهام
رئيس املجلس الجماعي ملدينة اكادير
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة  104منه.
قرر ما يلي
الفصل االول
يفوض لفوزي اللب ،مدير املصالح بالجماعة ،اإلمضاء والتوقيع
مع رئيس املجلس الجماعي على الوثائق التالية
املداخيل
االوامر بالدخل
ورقة االصدار
مقترحات االلتزامات
بيان املبالغ املستحقة عن مصاريف التنقل
بيان الساعات االضافية
قرارات منح التعويضات عن االشغال الشاقة وامللوثة
بيان املصاريف الدائمة
الجداول السنوية التكميلية لالقتطاعات لفائدة الصندوق املغربي
للتقاعد
الحواالت
الشواهد الفردية إلثبات االداءات
االوامر بمهمة
التكفل بقروض االستهالك
االتفاقية املتعلقة بمنح القروض
شواهد االجرة
قرارات التعويض عن الوالدة
مختلف البيانات املتعلقة باالقتطاع من االجور
شواهد ايقاف االداءات
قرارات تصفية رصيد الوفاة
البيانات الربع السنوية املتعلقة بالنظام الجماعي ملنح رواتب
التقاعد
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الوثائق املالية واالدارية للموظفين واملستخدمين وكذا العمال
العرضيين التابعين للجماعة
التوقيع على االتفاقية املتعلقة بقروض االستهالك
التوقيع على الشواهد الجبائية
قرارات منح الجمعيات
القرارات املتعلقة بتنفيذ وحصر امليزانية
املراسالت املوجهة الى الخزينة ومختلف املصالح الخارجية
البيانات املالية للميزانية قرارات التحويل
البينات باختتام السنة املالية
الوثائق االدارية املرتبطة بتنفيذ النفقات
العقود وجميع الوثائق املتعلقة بالنفقات املؤداة عن طريق
الشيات '(استهالك املاء الكهرباء االتصاالت املحروقات قطع الغيار)....
الفصل الثاني.
يلغي هذا القرار املقرر السابق عدد  4248املؤرخ في  05اكتوبر
 2015املتعلق بتفويض اإلمضاء على بعض الوثائق لفوزي اللب
الفصل الثالث
يشرع في تنفيذ بنود هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره
وحرر بأكادير في  27فبراير 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح املالوكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة أسايس عدد  80بتاريخ 14
سبتمبر  2017يقض ي بالتفويض في املهام.
رئيس املجلس الجماعي ألسايس
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات والسيما املواد 102و 104و 105منه.
بناء على قرار التعيين املؤقت في منصب مدير املصالح لجماعة
أسايس املؤرخ في  6ابريل  2017واملؤشر عليه من طرف وزير الداخلية
بتاريخ  1يونيو . 2017
قرر ما يلي :
الفصل االول
يفوض لعمر حمتي ،مدير املصالح لجماعة اسايس بصفة مؤقتة،
التوقيع ،في مجال التدبير االداري ،على الوثائق التالية:.
قرارات الرخص االدارية للموظفين
االوامر بمهمة
قرارات الترقية للموظفين
املراسالت االدارية
اوراق االرسال
باستثناء العقوبات االدارية للموظفين.
الفصل الثاني
يسري مفعول هذا القرار إبتداء من تاريخ التوقيع عليه.
الفصل الثالث
يعهد للخازن الجماعي لتالوين بتنفيذ هذا القرار.
الفصل الرابع
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
وحرر بأسايس في  14سبتمبر 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي محمد باسعيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار لرئيس املجالس الجماعي للكدية البيضاء ،اقليم تارودانت ،رقم 16
بتاريخ  13شتنبر  2017يقض ي بالتفويض في املهام.
رئيس املجلس الجماعي للكدية البيضاء
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات وخصوصا املادة  105و 104منه.
قرر ما يلي :
الفصل االول
يفوض إلبراهيم الرامي ،مدير مصالح جماعة الكدية البيضاء،
مهام تدبير شؤون املوظفين ،رواتب واجور وتعويضات املوظفين ،الوثائق
االدارية والدوريات والحسابات الخصوصية املتعلقة باملداخيل.
الفصل الثاني
يبدا سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ونشره.
وحرر بالكدية البيضاء في  13شتنبر 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي صالح الدين املتوكيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتزنيت عدد  53بتاريخ  18غشت 2017
يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي لتزنيت
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20من رمضان
 07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  14.113املتعلق
بالجماعات والسيما املادة  102منه.
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب 1423
موافق  03اكتوبر  2002الصادر بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية وخاصة املادة  5منه.
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
موافق  09اكتوبر  2002لتطبيق القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية ،السيما الفصل االول منه.
قرر ما يلي
فصل فريد
يفوض لعبد الرحمن بن محمد  ،مساعد اداري من الدرجة
الثالثة ،مهمة ضابط الحالة املدنية باملكتب املركزي للحالة املدنية الكائن
بمقر الجماعة ،ليقوم ههذه املهمة مقام رئيس الجماعة وباملشاركة معه.
وحرر بتزنيت في  18غشت 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ابراهيم بوغضن
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 .النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترالبية املتواجدة بنفوذ جهة كلميم – واد نون:
املقررات و القرارات الصادرة عن مجلس و رئيس الجهة
تنظيم و تحديد اختصاصات الجهة ؛
تنظيم إدارة الجهة و تحديد اختصاصاتها؛

باإلض ـ ــافة إل ـ ــى املكلف ـ ــين بامله ـ ــام وخلي ـ ــة العالق ـ ــات العام ـ ــة
و التواصل.
يدخل هذا القرار حيـز التنفيـذ ابتـداء مـن تـاريخ التأشـير عليـه مـن طـرف
السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

مقرر عدد  2016/12بتاريخ 14يونيو 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النقطة املتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها.
 إن مجلس جهة كلميم – وادنون املجتمع في دورته العادية
املنعقدة يوم  14يوليوز  2016في جلسة علنية.
 وطبقا ملقتضيات القانون رقم  111-14املتعلق بتنظيم الجهات
والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-15-83بتاريخ  20رمضان 1436
هجرية املوافق ل  07يوليوز . 2015
 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني التخاذ مقرر يقض ي بتنظيم
إدارة الجهة و تحديد اختصاصاتها .
 وحيث أسفرت عملية التصويت على ما يلي:
 عدد األعضاء املزاولين مهامهم39 :
39 :
 عدد األعضاء الحاضرين
 عدد األعضاء املوافقين (نعم) 39 :
 عدد األعضاء الرافضين (ال)  :ال أحد
 :ال أحد
 عدد األعضاء املمتنعين
يقرر ما يلي ::
صادق مجلس جهة كلميم -وادنون بإجماع السادة األعضاء
الحاضرين على املقرر املتعلق بتنظيم إدارة الجهة و تحديد اختصاصاتها
كما يلي:
االختصاصات:
تتحدد اختصاصات الهياكل اإلدارية بالجهة على الشكل التالي:
* املديري ـ ــة العام ـ ــة للمص ـ ــالح  :تتكـ ـ ــون م ـ ــن  4أقس ـ ــام و  17مص ـ ــلحة
مقسمة كالتالي :
 قسم الشؤون القانونية و املالية ويتكون من : مصلحة املوارد البشرية و التكوين. مصلحة الشؤون القانونية و التعاون و الشراكة. مصلحة الشؤون املالية و امليزانية. مصلحة املحاسبة و الصفقات. مصلحة منظومة املعلوميات. قسم إعداد التراب و التنمية القروية ويتكون من : مصلحة استراتيجية إعداد التراب. مصلحة البيئة و الطاقات املتجددة. مصلحة الشؤون الثقافية و املحافظة على التراث. مصلحة التنمية القروية.ن
 قسم شؤون التنمية الجهوية ويتكو من : مصلحة التنشيط اإلقتصادي وانعاش الشغل. مصلحة تشجيع اإلستثمار ودعم املقاوالت. مصلحة التكوين وتطوير الكفاءات. مصلحة خدمات النقل داخل الجهة. قسم التجهيزات و املرافق الجهوية ويتكون من : مصلحة املمتلكات الجهوية. مصلحة املنقوالت و اآلليات. مصلحة تدبير املرافق الجهوية. مصلحة تتبع برنامج التنمية الجهوية.باإلضافة إلى خليتي تقييم األداء و التدقيق الداخلي.
* مديرية شؤون الرئاسة وتحتوي على مصلحتين و هما :
 مصلحة الشؤون اإلدارية للمنتخبين. -مصلحة أجهزة املجلس.

التسيير و إسناد املهام:
قرار رقم  24بتاريخ  01مارس 2017
رئيــس جهــة كلميـم-وادنــون
بناء على القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.83بتاريخ  20من رمضان 7( 1436
يوليوز  )2015والسيما املادة  56منه .
بناء على املرسوم رقم  2.16.297صادر في  23من رمضان 1437
(29يونيو  )2016بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين املستمر لفائدة
أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط االستفادة منها
ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها .
يقرر ما يلي ::

املادة :1
تحدث لجنة جهوية للتكوين املستمر .
املادة : 2
تتألف اللجنة الجهوية للتكوين املستمر من األعضاء التالي بيانهم :
رؤساء مجالس العماالت واألقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابيللجهة أو من ينوب عنهم.
رئيسا الجماعتين اللتين تضمان أكبر عدد من السكان علىالعماالت أو األقاليم املكونة للجهة.
مستوى كل عمالة أو إقليم من ٌ
ممثلو عمال العماالت واألقاليم بالجهة .رئيس اللجنة الدائمة التابعة ملجلس الجهة التي يدخل التكويناملستمر ضمن صالحياتها.
ممثل عن والي الجهة .املسؤول عن التكوين املستمر بإدارة الجهة .أي شخص آخر تكون فائدة في حضوره .املادة : 3
تشتغل اللجنة املشار إليها في املادة الثانية من هذا القرار وفقا
ملقتضيات املرسوم رقم  2.16.297صادر في  23من رمضان 29( 1437
يونيو  )2016واملشار إليه أعاله .
حرر بكلميم في  01 :مارس 2017
الرئيس :بنبعيدة عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـرار رقم  35صادر بتاريخ  27أكتوبر  2017يتعلق بتعيين
رئيس مجلس جهة كلميم  -وادنون
ً
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.83الصادر في  20رمضان
 1436املوافق )  07يوليوز  (2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم111.14
املتعلق بالجهات .
ً
بناء على مقتضيات املادة  132من القانون التنظيمي رقم
 111.14املتعلق بالجهات.
يق ــرر ما ي ــلي
املادة األولى:
يعـ ـ ــين السـ ـ ــيد أحمـ ـ ــد املتوكـ ـ ــل  ،بصـ ـ ــفته النائـ ـ ــب الثـ ـ ــاني ل ـ ـ ـرئيس
مجلـ ـ ــس جهـ ـ ــة كلمـ ـ ــيم وادنـ ـ ــون ،عضـ ـ ــوا بلجنـ ـ ــة اإلش ـ ـ ـراف و املراقبـ ـ ــة التـ ـ ــي
تدبر وكالة تنفيذ املشاريع لدى مجلس جهة كلميم-وادنون.
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املادة الثانية:
ً
ي ـ ــدخل ه ـ ــذا القـ ـ ـرار حي ـ ــز التنفي ـ ــذ ابت ـ ــداء م ـ ــن ت ـ ــاريخ توقيع ـ ــه و ال
يلغى إال بقرار مماثل.
و حرر بكلميم في  27 :أكتوبر 2017
رئيس مجلس جهة كلميم – وادنون :عبد الرحيم بنبعيدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  36صادر بتاريخ  27اكتوبر  2017يتعلق بتعيين
رئيس مجلس جهة كلميم  -وادنون
ً
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.83الصادر في  20رمضان
 1436املوافق )  07يوليوز  (2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم111.14
املتعلق بالجهات .
ً
بناء على مقتضيات املادة  132من القانون التنظيمي رقم
 111.14املتعلق بالجهات.
يق ــرر ما ي ــلي:
املادة األولى:
يعـ ـ ـ ــين السـ ـ ـ ــيد محمـ ـ ـ ــد أوبرك ـ ـ ـ ــى ،بصـ ـ ـ ــفته النائـ ـ ـ ــب األول ل ـ ـ ـ ـرئيس
مجل ـ ــس جهـ ـ ــة كلم ـ ــيم واد ن ـ ــون ،عضـ ـ ــوا بلجنـ ـ ــة اإلشـ ـ ـراف و املراقب ـ ــة الت ـ ــي
تدبر وكالة تنفيذ املشاريع لدى مجلس جهة كلميم-وادنون.
املادة الثانية:
يـ ــدخل هـ ــذا القـ ـرار حيـ ــز التنفي ــذ ابتـ ـ ً
ـداء م ــن ت ــاريخ توقيع ــه و ال
يلغى إال بقرار مماثل.
و حرر بكلميم في  27اكتوبر .2017
رئيس مجلس جهة كلميم – وادنون :بنبعيدة عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض:التفويض في املهام و اإلمضاء ؛
ق ــرار رقم  29صادر بتاريخ  22يونيو  2017بشـأن بتفويض اإلمضاء
رئيس مجلس جهة كلميم – وادنون
ً
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.83الصادر في  20رمضان
ن
 1436املوافق )  07يوليوز  (2015بتنفيذ القانو التنظيمي رقم111.14
املتعلق بالجهات والسيما املواد  108و 109منه.
 ًبناء على مقتضيات املادة  43من النظام الداخلي ملجلس الجهة.
 ًبناء على قرار رئيس الجهة رقم  10بتاريخ  05يوليوز  2016بخصوص
تعيين السيد ياسين املوتشو في منصب املدير العام للمصالح.
ً
وبناء على قرار تفويض اإلمضاء عدد  16بتاريخ  30دجنبر ،2016
والذي لم تتمكن وزارة الداخلية من نشره في الجريدة الرسمية للجماعات
املحلية نظرا ألسباب تقنية.
يق ــرر ما ي ــلي:
املـ ـ ـ ــادة األول ـ ـ ــى :يفـ ـ ـ ــوض للسـ ـ ـ ــيد ياسـ ـ ـ ــين املوتشـ ـ ـ ــو بصـ ـ ـ ــفته املـ ـ ـ ــدير العـ ـ ـ ــام
للمص ـ ـ ـ ـ ــالح بجه ـ ـ ـ ـ ــة كلم ـ ـ ـ ـ ــيم  -وادن ـ ـ ـ ـ ــون ،تح ـ ـ ـ ـ ــت مس ـ ـ ـ ـ ــؤوليته ومراقبت ـ ـ ـ ـ ــه،
اإلمض ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى الوث ـ ـ ــائق املتعلق ـ ـ ــة بالت ـ ـ ــدبير اإلداري وامل ـ ـ ــالي ملجل ـ ـ ــس جه ـ ـ ــة
كلميم  -وادنون وهي كالتالي:
 شواهد األجرة. شواهد العمل. النشرات الشخصية للتنقيط السنوي. مطابقة الوثائق اإلدارية للجهة ألصولها. أوامر القيام بمهمة داخل الوطن للموظفين. املراسالت اإلدارية واملالية. عقـ ـ ـ ـ ـ ــود أو اتفاقـ ـ ـ ـ ـ ــات القـ ـ ـ ـ ـ ــانون العـ ـ ـ ـ ـ ــادي املتعلقـ ـ ـ ـ ـ ــة باقتنـ ـ ـ ـ ـ ــاءالصويرات ،وجميع النفقات املؤداة عن طريقها.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 الوث ـ ـ ـ ـ ــائق املتعلق ـ ـ ـ ـ ــة بص ـ ـ ـ ـ ــرف أج ـ ـ ـ ـ ــور امل ـ ـ ـ ـ ــوظفين وتعويض ـ ـ ـ ـ ــاتاملنتخبين.
املادة الثانية:
تـ ـ ـ ــدخل أحكـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ـرار حيـ ـ ـ ــز التنفيـ ـ ـ ــذ ابتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ــاريخ
التوقيع عليه.
املادة الثالثة:
يلغ ـ ــي ه ـ ــذا القـ ـ ـرار أحكـ ـ ــام القـ ـ ـرار رقـ ـ ــم  16املـ ـ ــؤرخ فـ ـ ــي  30دجنب ـ ــر
.2016
وحرر بكلميم في 22 :يونيو 2017
رئيس مجلس جهة كلميم – وادنون :بنبعيدة عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها:
االتفاقيات و العقود املبرمة مع الجماعات
اتفاقيات الشراكة و التعاون الداخلي:
مقرر عدد  15بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة ب ـ :
التداول بشأن ملحق اتفاقية التدبير املفوض ملرفق التطهير السائل
لجماعة كلميم .
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر
أكتوبر  2017خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر
2017
وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ07
يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  :التداول بشأن ملحق
اتفاقية التدبير املفوض ملرفق التطهير السائل لجماعة كلميم .
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
 املصوتون35 :عضوا وهم السادة:الحسن اديحي
محمد بلفقيه
البشير أبيشمو
مبارك الهديلي
اعلي قتاد
محمد المين حنانة
امحمد ابو ناشيط
مصطفى وراغي
الحبيب بيروك
امبارك احسين
الحسين بوشايت
عبد الرحمان غيات
عائشة حنانة
علي حميص
ابراهيم حيدرا
بوبكر أيت بيه
عبد اللطيف بنمر
اللة مليكة االدريس ي
الحسين مروان
الغالية نظيف
لحسن حاميد
علي شاي
ي
خطر شويعار
محمد بوزغبات
عمر املهداوي
البشير انذار
الحسين فطوش
سعدية بوهروشان
المين سهل
امبارك ارباع
عبد هالب
محمد الصرايدي
سالمة هوين
امبارك بوعيدة
لحسن حمنا
يقرر ما يلي ::
 صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على ملحق اتفاقيةالتدبير املفوض ملرفق التطهير السائل لجماعة كلميم كما يلي :
تطبيقا للمقتضيات التالية :
 .بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ 20 :منرمضان  07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات.
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 بناء على القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجماعات املحليةالصادر بموجب الظهير الشريف رقم  1.07.195الصادر في  19ذي القعدة
 1428املوافق لـ  30نونبر . 2007
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.06.15الصادر ب  15محرم 1427الصادر بتطبيق القانون رقم  54.05املتعلق بالتدبير املفوض
للمرافق العمومية .
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.103الصادر في  18من صفر 3 ( 1392أبريل  )1972بشأن املكتب الوطني للماء الصالح للشرب كما
وقع تغييره بالقانون رقم  31.00بتاريخ  1سبتمبر  2000خاصة الفقرة 3
من املادة  2التي تنص على أن املكتب الوطني للماء الصالح للشرب مكلف
بتسيير مرافق التطهير السائل بالجماعات ،عندما تمنح له هذه الصالحية
بموجب مداوالت املجلس الجماعي املعني ،مصادق عليها من طرف
السلطات املختصة.
ن
 بناء على القانو رقم  40.09املتعلق باملكتب الوطني للكهرباءواملاء الصالح للشرب الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.160
بتاريخ  01ذي قعدة  29( 1432شتنبر .)2011
 بناء على اتفاقية التدبير املفوض ملصلحة التطهير السائللجماعة كلميم املوقعة من طرف رئيس املجلس الجماعي لكلميم  ،واملدير
العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  ،والي جهة كلميم
السمارة عامل إقليم كلميم واملصادق عليها من طرف وزير الداخلية بتاريخ
 21مارس . 2014
 بين املوقعين :جماعة كلميم التي قررت خالل مداولة املجلس بتاريخ 20دجنبر
 2013إسناد تدبير مصلحة التطهير السائل لجماعة كلميم في إطار التدبير
املفوض إلى املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب الذي وافق على
ذلك .
جماعة كلميم ممثلة بالسيد محمد بلفقيه بصفته رئيس
املجلس املخول له إمضاء ملحق اتفاقية التدبير املفوض ملصلحة التطهير
من جهة
السائل لجماعة كلميم.
واملكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب املشار إليه بعده
باملكتب (م.و.ك.م.ص.ش) واملمثل من طرف مديره العام السيد عالي
الفاس ي الفهري اعتبارا للصالحيات املفوضة له .من جهة أخرى
وقع االتفاق والتراض ي على ما يلي :
الفصل األول :
موضوع امللحق
يهدف هذا امللحق إلى تحديد الشطر االستعجالي من الشطر الثالث
من مشروع التطهير السائل ملدينة كلميم واملتعلق بأشغال تجديد و توسيع
شبكة التطهير السائل وإنجاز شبكة صرف مياه األمطار.
الفصل الثاني :
مكونات استثمارات الشطر االستعجالي من الشطر الثالث ذات
التكلفة اإلجمالية 110مليون درهم
 : 1-2استثمارات منجزة :
يتعلق األمر باملشاريع الثالثة التالية يعدون جزءا من الشطر
الثالث تم انجازهم باستثمار بلغ  9.72مليون درهم وهم:
تجديد القناة  P2املتواجدة بشارع محمد الخامس (الشطر
األول) باستثمار بلغ  3.532مليون درهم .
تجديد القناة  P2و طويقات الزيارة (الشطر الثاني) باستثمار بلغ
 3.605مليون درهم .
تأهيل وتجديد قنوات التطهير السائل باستثمار بلغ 2.583
مليون درهم .
 : 2-2استثمارات مبرمجة :
االستثمارات املبرمجة بالنسبة للشطر االستعجالي من الشطر
الثالث تقدر ب 100.28مليون درهم .هذه االستثمارات ناتجة عن دراسة
تحيين التصميم املديري للتطهير السائل ملدينة كلميم و تنقسم إلى التالي:
(هذا التقسيم و التكلفة على سبيل االستئناس ويمكن أن يتغيرا حسب
ظروف اإلنجاز وكل ما يرتبط بحصر التكلفة الحقيقية لألشغال)

تحديد األشغال

التجديد
1تجهيز األحياء غير
املجهزة
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االستثمارات
املحتويات

طول  8.2كلم – قطر يتراوح
بين  315و 1400مم
طول  1.3كلم  -قطر  315مم

الكلفة بمليون
درهم باحتساب
الضريبة على
القيمة املضافة

33.00
3.00

طول  6كلم قطر يترواح بين
 315و 1200مم
17.28
1توسيع الشبكة
إنجاز  5مفارغ لحموالت
األمطار
طول  13.3كلم – قطر يتراوح
2مياه األمطار :
34
قنوات تصريف مياه بين  315مم و 1400مم
األمطار
3
1وسائل االستغالل
1الدراسة واملواكبة
10
التقنية واألمور غير
املتوقعة
100.28
املجموع العام
 : 3-2برنامج انجاز األشغال :
2020-2018
الفصل الثالث :
البرمجة املالية
الكلفة املالية التكميلية هي  110مليون درهم مع احتساب
الرسوم.
التركيبة املالية التكميلية هي كالتالي:
%50من كلفة املشروع أي  55مليون درهم من طرف املكتب
الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب
ن
 %50من كلفة املشروع أي  55مليو درهم من طرف الجماعة
(حصة الجماعة سيتم تمويلها عن طريق البرنامج الوطني للتطهير السائل).
كل تغيير في املشاريع أو تحيين للتكاليف من طرف املكتب الوطني
للكهرباء و املاء الصالح للشرب يجب املصادقة عليه من طرف لجنة برمجة
البرنامج الوطني للتطهير السائل قبل الشروع في األشغال.
األراض ي الالزمة إلنجاز منشآت التطهير (محطة التصفية،محطات الضخ ،قنوات التحويل )...،تتحملها أيضا الجماعة .إن الشروع في
جميع قسمات األشغال رهين باقتناء األراض ي.
ال يتحمل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب أيةمسؤولية لتعويض مالك األراض ي املخصصة إلنجاز األشغال في حالة
شكايتهم .
الفصل الرابع :
تنظيم تحويل مساهمة الجماعة
يتم تحويل مساهمة الجماعة عبر البرنامج الوطني للتطهير السائل
(املقدرة ب  55مليون درهم) إلى الحساب املفتوح باسم املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب  :قطاع املاء املفتوح بالخزينة العامة للمملكة
بالرباط تحت رقم . 310.810.100.012.400.050.990.187
التحويالت ستتم تدريجيا حسب التمويل السنوي املرصود من
طرف البرنامج الوطني للتطهير السائل.
الفصل الخامس:
حل الخالفات
الخالفات التي تقع بين الجماعة واملكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح
للشرب يتم حلها بالتراض ي بين رئيس مجلس الجماعة و املدير العام
للمكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.
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وفي حالة استمرار الخالف يتم إخبار الوزارات الوصية من قبل األطراف
املعنية  ،و إن تعذر الحل يتم اللجوء إلى املحاكم اإلدارية.
الفصل السادس:
فصول و مرفقات االتفاقية األصلية .
إن جميع فصول وبنود االتفاقية األصلية تبقى صالحة وسارية املفعول
دون تغيير باستثناء الفصل الخامس واملتعلق بالكلفة والتركيبة املالية
للمشروع.
 -الرئيس :

-

الكاتبة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر عدد  16بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة ب ـ :
التداول بشأن اتفاقية شراكة تتعلق بكهربة الجزء الغربي من حي
الرحمة بمدينة كلميم .
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر أكتوبر
 2017خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر 2017
 وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ  07يوليوز 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  :التداول بشأن اتفاقية شراكةتتعلق بكهربة الجزء الغربي من حي الرحمة بمدينة كلميم.
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
 املصوتون35 :عضوا وهم السادة :الحسن اديحي
البشير أبيشمو
اعلي قتاد
امحمد ابو ناشيط
الحبيب بيروك
الحسين بوشايت
عائشة حنانة
ابراهيم حيدرا
عبد اللطيف بنمر
الحسين مروان
لحسن حاميد
خطري شويعار
عمر املهداوي
الحسين فطوش
المين سهل
عبد هالب
سالمة هوين

محمد بلفقيه
مبارك الهديلي
محمد المين حنانة
مصطفى وراغي
امبارك احسين
عبد الرحمان غيات
علي حميص
بوبكر أيت بيه
اللة مليكة االدريس ي
الغالية نظيف
علي شاي
محمد بوزغبات
البشير انذار
سعدية بوهروشان
امبارك ارباع
محمد الصرايدي
امبارك بوعيدة
لحسن حمنا
يقرر ما يلي ::
صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
تتعلق بكهربة الجنوب الغربي من حي الرحمة بمدينة كلميم كما يلي :
تمهيـ ــد
 تنفيذا للتعليمات امللكية السامية الواردة في الخطاب امللكيلصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بتاريخ  18ماي 2005
الذي حدد أهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 وتطبيقا ملخطط عمل الحكومة الهادف إلى تنفيذ املبادرةالوطنية للتنمية البشرية.
 واعتبارا لكون املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجسد الرغبة فيمحاربة الفقر واإلقصاء والتهميش االجتماعي وترسيخ دينامية لفائدة تنمية
بشرية مستدامة.
 وانطالقا من مبادئ الشراكة والتعاقدية واملسؤولية والشفافيةالتي تقوم عليها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 وبناء على الظهير املتعلق باختصاصات السادة العمال كما تمتتميمه وتغييره .
 وبناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في  20رمضان 7( 1436يوليوز  ، )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.
 و بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في  20منرمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14
املتعلق بالعماالت و األقاليم.
 وبناء على املرسوم رقم  2 – 05-1016الصادر بتاريخ  12جمادىالثانية  1426املوافق ل 19يوليوز  2005املحدث للحساب الخصوص ي
املسمى "صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
 وبناء على املرسوم رقم  2 – 05- 1017الصادر بتاريخ 12جمادىالثانية  1426املوافق ل 19يوليوز  2005املتعلق بمساطر تنفيذ النفقات
املدرجة في إطار الحساب الخصوص ي ل"صندوق دعم املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية".
 وبناء على املرسوم رقم  2-05-1450الصادر بتاريخ  04ذوالقعدة  1426املوافق ل  06دجنبر  2005املتعلق بمساطر تنفيذ االداءات
املدرجة في إطار الحساب الخصوص ي املسمى " صندوق دعم املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية".
 وبناء على القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير املاليةوالخوصصة املوقع بتاريخ  10أكتوبر  2005واملتعلق بإحداث الحساب
الخصوص ي بميزانيات الجماعات املحلية املسمى "صندوق دعم املبادرة
املحلية للتنمية البشرية".
 بناء على مرسوم رقم  2/09/441الصادر في  17من محرم 1431( 03يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات املحلية و
مجموعاتها.
 وبناء على محضر اجتماع اللجنة املحلية للتنمية البشرية بتاريخ 24غشت.2017
 وبناء على محضر اجتماع اللجنة اإلقليمية للتنمية البشريةبتاريخ  19شتنبر . 2017
 بناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم خالل دورته العاديةلشهر أكتوبر املنعقدة بتاريخ  05أكتوبر 2017
تم االتفاق بين:
والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم
رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية
و رئيس املجلس االقليمي لكلميم
و رئيس جماعة كلميم
رئيس اللجنة املحلية للتنمية البشرية
و
املدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب:
قطاع الكهرباء
على ما يلي :
الباب األول  :مقتضيات عامة
املادة األولى :
موضوع االتفاقية
تتوخى هذه االتفاقية تحديد شروط إنجاز وتمويل ومواكبة
مشروع كهربة الجزء الغربي من حي الرحمة-بمدينة كلميم املقترح من
طرف اللجنة املحلية للتنمية البشرية لجماعة كلميم في إطار برنامج محاربة
اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري  2017و املصادق عليه من طرف
اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية بتاريخ  19شتنبر . 2017
املادة الثانية :
مكونات املشروع
أشغال تمديد الخطوط الكهربائية،أعمدة  ،محول كهربائي ،
باإلضافة الى املصاريف املتعلقة باإلعالنات الخاصة باملشروع اذا دعت
الضرورة إلى ذلك.
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.املادة الثالثة :
مكان ومدة املشروع:
يتم انجاز املشروع بجماعة كلميم  ،ويتم العمل ههذه االتفاقية
طيلة مدة إنجاز املشروع وتدخل بنودها حيز التنفيذ مباشرة بعد تاريخ
التوقيع عليها من قبل الشركاء .
املادة الرابعة :
األهداف
يهدف املشروع موضوع االتفاقية إلى تعزيز الولوج للخدمات
األساسية و تمكين السكان من االستفادة من شبكة الكهرباء بشكل جيد.
الباب الثاني :
التمويل والتزامات األطراف
املادة الخامسة:
الشركاء ومساهمتهم
تبين هذه االتفاقية األطراف املعنية وكذا مساهماتها املالية التي
سترصد إلنجاز املشروع والذي تقدر تكلفته اإلجمالية ب 1.230.642,30 :
درهم (مليون ومائتان وثالثون ألف و ستمائة و اثنان و أربعون درهم و
ثالثون سنتيما ) موزعة على الشكل التالي:
 مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ( 800.000,00 :ثمانمائةألف )درهم.
 مساهمة املجلس اإلقليمي  ( 300.000,00 :ثالث مائة ألف ) درهم. مساهمة جماعة كلميم  :توفير العقار الالزم النجاز املشروع.ونظرا ألهداف هذا املشروع املحددة في املادة الرابعة من
االتفاقية ،فقد ساهم املكتب الوطني للكهرباء و املاء :قطاع الكهرباء ،بناء
على طلب السيد رئيس جماعة كلميم ،بإعفاء الجماعة من أتعاب املكتب
الوطني للكهرباء و املاء :قطاع الكهرباء و التي تقدر ب 130.642,30 :درهم
،دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة .
ويجب إحاطة رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية بكل
مساهمة إضافية وكيفما كان نوعها وكذا الحصول على موافقته في هذا
الشأن.
املادة السادسة :
صرف املساهمات املالية
يتم تحويل مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية املقدرة ب :
 ( 800.000,00ثمانمائة ألف ) درهم إلى الحساب الخصوص ي للمبادرة
املحلية للتنمية البشرية املفتوح بميزانية جماعة كلميم.
كما يقوم املجلس اإلقليمي لكلميم بتحويل مساهمته املقدرة بمبلغ
 ( 300.000,00ثالث مائة ألف ) درهم إلى الحساب الخصوص ي للمبادرة
املحلية للتنمية البشرية املفتوح بميزانية جماعة كلميم .
املادة السابعة :
التزامات األطراف املوقعة على االتفاقية :
تلتزم األطراف املوقعة على االتفاقية بالعمل جماعيا على إنجاز
املشروع مع مراعاة أهداف ومقاربة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وخطة ومنهجية عملها.
* جماعة كلميم :
تلتزم جماعة كلميم بالقيام بما يلي :
 تنفيذ املشروع عبر إعداد االستشارات و إعالن الصفقة الخاصةباملشروع بتنسيق مع الشركاء و كذا مصالح املكتب الوطني للكهرباء و املاء
الصالح للشرب،قطاع الكهرباء.
 توفير العقار الالزم النجاز املشروع و التكفل بتسوية وضعيتهالقانونية.
 تقديم تقرير للجنة اإلقليمية عن تقدم املشاريع بعد انتهاء كلمرحلة أو شطر ،إلى جانب تقرير مالي مصحوب بوضعية النفقات وكل
وثائق اإلثبات الالزمة.
 الحفاظ ،حسب الترتيب الزمني ،على جميع الوثائق . تسهيل عمليات املراقبة التي تقوم هها األطر املكلفة بعمليةالتقييم والتتبع بخصوص انجاز املشروع ،وتمكينهم من الوثائق اإلدارية
ووثائق املحاسبة وكل وثائق اإلثبات األخرى.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 الحرص على مراسلة و إبالغ أطراف االتفاقية فيما يخصالحضور للعمليات املتعلقة باملشروع داخل اجل أسبوع على األقل قبل
التاريخ املحدد لهذه العمليات.
 اإلشارة في العقود املبرمة إلى ضرورة االهتمام الالزم بسالمةاألشخاص وحراسة األمالك وحماية البيئة خالل جميع مراحل انجاز
وتدبير املشاريع .
 صيانة املشروع بعد االنجاز وتدبيره وفق مختلف السبلالقانونية املتاحة.
* الوالية :
 تلتزم الوالية بتعبئة مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشريةفي املشروع وفق املادتين الخامسة و السادسة عبر برنامج محاربة اإلقصاء
بالوسط الحضري برسم سنة  ، 2017كما تلتزم الوالية  -قسم
التجهيزات  -باملواكبة التقنية وتتبع عملية االنجاز بتنسيق مع الجماعة و
املجلس اإلقليمي و كذا مصالح املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح
للشرب،قطاع الكهرباء.
*املجلس االقليمي لكلميم :
 يلتزم املجلس اإلقليمي بتعبئة مساهمته املالية في املشروع وفقاملادتين الخامسة و السادسة كما يلتزم باملساهمة في املواكبة و التتبع
التقني لجميع مراحل انجاز املشروع .
* املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  :قطاع الكهرباء
يلتزم املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  :قطاع
الكهرباء بإعفاء الجماعة من أتعاب املكتب الوطني للكهرباء و املاء :قطاع
الكهرباء و التي تقدر ب130.642,30 :درهم  .واملساهمة في املواكبة والتتبع
التقني لجميع مراحل إنجاز املشروع .
الباب الثالث  :التتبع و التقييم واملراقبة
املادة الثامنة :
املراقبة البعدي ــة
تخضع كل العمليات املرتبطة بإنجاز املشروع للمراقبة من طرف
هيئات متخصصة باإلدارة ،خاصة مراقبة اللجان املشتركة بين املفتشية
العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة الترابية أو غيرها من الهيئات
املختصة حسب القوانين الجاري هها العمل ،ويلتزم حامل املشروع بالتعاون
مع لجان املراقبة ،ووضع كل الوثائق واملعلومات الضرورية رهن إشارتها
للقيام بمهامها.
املادة التاسعة :
التتب ــع
تحدث لجنة للتتبع برئاسة والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم
كلميم أو من ينوب عنه تضم في عضويتها ممثلين عن املجلس اإلقليمي و
جماعة كلميم و مصالح املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح
للشرب،قطاع الكهرباء  ،وتعقد اجتماعات عند الضرورة للتأكد من حسن
سير املشروع ،ووضع الحلول املمكنة للمشاكل التي تعترضه واقتراح
اإلجراءات التي تسهل إنجازه .ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص
يرى أن حضوره مفيد الجتماعاتها.
املادة العاشرة :
استالم املشروع
يتم إثبات استالم املشروع في محضر بعد أن يتأكد الشركاء من
جودة األشغال والخدمات .وتجري العملية طبقا للمساطر العامة املعمول
هها في هذا املجال.
الباب الرابع :
مقتضيات نهائية
املادة الحادية عشر :
تعديل اتفاقية الشراكة
بناء على طلب من احد األطراف املوقعة ،يجوز تعديل اتفاقية
الشراكة بالتراض ي ،ويتم هذا التعديل إما :
* في شكل اتفاقية جديدة مكتوبة تلغي وتقوم مقام هذه االتفاقية.
* أو في شكل ملحق موقع بشكل قانوني من قبل األطراف و مؤشر عليه
يذكر صراحة تاريخ تحريره وتاريخ شروع العمل به.
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املادة الثانية عشر :
فض النزاعات:
كل نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ هذه االتفاقية يحال على اللجنة
اإلقليمية للتنمية البشرية  ،لدراسته وإيجاد الحلول املالئمة له  ،وفي حال
عدم التوصل إلى حل مالئم يعرض ملف النزاع على أنظار الهيئات
املختصة .
الباب الخامس :
مقتضيات خاصة
املادة الثالثة عشر :
العالمة
كل األنشطة املتعلقة باملشروع من أشغال و معامالت تجارية
وإدارية يجب أن تحمل عالمة (  ( Logoاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية
طبق النموذج املوجود بالصفحة األولى لهذه االتفاقية .
 -الرئيس :

-

الكاتبة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر عدد  17بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة ب ـ :
التداول بشأن اتفاقية شراكة تتعلق بتكسية مالعب للقرب بالعشب
االصطناعي بمدينة كلميم .
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر
أكتوبر  2017خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر
2017
 وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  :التداول بشأناتفاقية شراكة تتعلق بتكسية مالعب للقرب بالعشب االصطناعي بمدينة
كلميم .
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
-

املصوتون 35 :عضوا وهم السادة :
الحسن اديحي
البشير أبيشمو
اعلي قتاد
امحمد ابو ناشيط
الحبيب بيروك
الحسين بوشايت
عائشة حنانة
ابراهيم حيدرا
عبد اللطيف بنمر
الحسين مروان
لحسن حاميد
خطري شويعار
عمر املهداوي
الحسين فطوش
المين سهل
عبد هالب
سالمة هوين

محمد بلفقيه
مبارك الهديلي
محمد المين حنانة
مصطفى وراغي
امبارك احسين
عبد الرحمان غيات
علي حميص
بوبكر أيت بيه
اللة مليكة االدريس ي
الغالية نظيف
علي شاي
محمد بوزغبات
البشير انذار
سعدية بوهروشان
امبارك ارباع
محمد الصرايدي
امبارك بوعيدة
لحسن حمنا
يقرر ما يلي ::
صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
تتعلق بتكسية مالعب للقرب بالعشب االصطناعي بمدينة كلميم كما يلي :
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تمهيـ ــد
 تنفيذا للتعليمات امللكية السامية الواردة في الخطاب امللكيلصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بتاريخ  18ماي 2005
الذي حدد أهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 وتطبيقا ملخطط عمل الحكومة الهادف إلى تنفيذ املبادرةالوطنية للتنمية البشرية.
 واعتبارا لكون املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجسد الرغبة فيمحاربة الفقر واإلقصاء والتهميش االجتماعي وترسيخ دينامية لفائدة تنمية
بشرية مستدامة.
 وانطالقا من مبادئ الشراكة والتعاقدية واملسؤولية والشفافيةالتي تقوم عليها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 وبناء على الظهير املتعلق باختصاصات السادة العمال كما تمتتميمه وتغييره .
 وبناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في  20رمضان 7( 1436يوليوز  ، )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.
 وبناء على املرسوم رقم  2 – 05-1016الصادر بتاريخ  12جمادىالثانية  1426املوافق ل 19يوليوز  2005املحدث للحساب الخصوص ي
املسمى "صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
 وبناء على املرسوم رقم  2 – 05- 1017الصادر بتاريخ 12جمادىالثانية  1426املوافق ل 19يوليوز  2005املتعلق بمساطر تنفيذ النفقات
املدرجة في إطار الحساب الخصوص ي ل"صندوق دعم املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية".
 وبناء على املرسوم رقم  2-05-1450الصادر بتاريخ  04ذوالقعدة  1426املوافق ل  06دجنبر  2005املتعلق بمساطر تنفيذ االداءات
املدرجة في إطار الحساب الخصوص ي املسمى " صندوق دعم املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية".
 بناء على القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير املالية والخوصصةاملوقع بتاريخ  10أكتوبر  2005واملتعلق بإحداث الحساب الخصوص ي
بميزانيات الجماعات املحلية املسمى "صندوق دعم املبادرة املحلية للتنمية
البشرية".
 بناء على مرسوم رقم  2/09/441الصادر في  17من محرم 1431( 03يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات املحلية و
مجموعاتها.
 وبناء على محضر اجتماع اللجنة املحلية للتنمية البشرية بتاريخ 24غشت 2017
 وبناء على محضر اجتماع اللجنة اإلقليمية للتنمية البشريةبتاريخ  19شتنبر 2017
 وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم خالل دورته العاديةلشهر أكتوبر املنعقدة بتاريخ  05أكتوبر 2017
تم االتفاق بين :
والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم
رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية
و
رئيس جماعة كلميم
رئيس اللجنة املحلية للتنمية البشرية
و
وزير الشباب و الرياضة
على ما يلي :
الباب األول  :مقتضيات عامة
املادة األولى :
موضوع االتفاقية
تتوخى هذه االتفاقية تحديد شروط إنجاز وتمويل ومواكبة مشروع تكسية
مالعب للقرب بالعشب االصطناعي باألحياء التالية  :املسيرة – القدس –
تيرت – النوادر – املوحدين – املصلى بجماعة كلميم املقترح من طرف
اللجنة املحلية للتنمية البشرية في برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي
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بالوسط الحضري  2017و املصادق عليه من طرف اللجنة الإلقليمية
للتنمية البشرية بتاريخ  19شتنبر . 2017
املادة الثانية :
مكونات املشروع
تكسية ستة مالعب للقرب بالعشب االصطناعي بجماعة كلميم .
.املادة الثالثة :
مكان ومدة املشروع
يتم انجاز املشروع بجماعة كلميم ،ويتم العمل ههذه االتفاقية
طيلة مدة إنجاز املشروع وتدخل بنودها حيز التنفيذ مباشرة بعد تاريخ
التوقيع عليها من قبل الشركاء.
املادة الرابعة:
األهداف
يهدف املشروع موضوع االتفاقية إلى تعزيز الولوج للخدمات
األساسية و تشجيع وتحسين شروط ممارسة الرياضة .
الباب الثاني :
التمويل والتزامات األطراف
املادة الخامسة:
الشركاء ومساهمتهم
تبين هذه االتفاقية األطراف املعنية وكذا مساهماتها املالية التي
سترصد إلنجاز املشروع موضوع االتفاقية والذي تقدر تكلفته اإلجمالية ب
 8.869.600,00 :درهم موزعة على الشكل التالي :
 مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 6.000.000,00 :درهم.
 مساهمة وزارة الشباب والرياضة  2.869.600,00 :درهم مخصصةلتكسية ملعبي القرب بالعشب االصطناعي بكل من حي املسيرة و حي
القدس .
ويجب إحاطة رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية بكل
مساهمة إضافية وكيفما كان نوعها وكذا الحصول على موافقته في هذا
الشأن.
املادة السادسة :
صرف املساهمات املالية
تقوم مصالح الشباب و الرياضة بإنجاز أشغال تكسية ملعبي
القرب بالعشب االصطناعي بكل من حي املسيرة و حي القدس في حدود
مساهمتها املالية في املشروع و املقدرة ب  2.869.600,00 :درهم  .في حين
ستخصص مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية النجاز أشغال
تكسية األربعة مالعب للقرب بالعشب االصطناعي و املتواجدة باألحياء
التالية :تيرت – النوادر – املوحدين واملصلى .
املادة السابعة :
التزامات األطراف املوقعة على االتفاقية:
تلتزم األطراف املوقعة على االتفاقية بالعمل جماعيا على إنجاز
املشروع مع مراعاة أهداف ومقاربة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وخطة ومنهجية عملها.
* الوالية :
 تلتزم الوالية بصرف مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية –برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري  2017املشار إليها في
املادة الخامسة أعاله ،في انجاز أشغال تكسية أربعة مالعب للقرب
بالعشب االصطناعي باألحياء التالية  :تيرت – النوادر – املوحدين –
املصلى بجماعة كلميم  ،وفق املعايير املعتمدة من قبل مصالح وزارة
الشباب و الرياضة.
* جماعة كلميم :
 تلتزم جماعة كلميم بتسهيل الحصول على التراخيص اإلداريةالالزمة إلنجاز املشروع
 دعم املشروع وفق كل السبل املمكنة.* وزارة الشباب و الرياضة :
 تلتزم وزارة الشباب و الرياضة باملساهمة في انجاز املشروع فيحدود مساهمتها املشار إليها في املادة الخامسة أعاله وذلك بإنجاز أشغال

تكسية ملعبي القرب بالعشب االصطناعي بكل من حي املسيرة و حي
القدس.
باإلضافة إلى:
 املواكبة و التتبع التقني لجميع مراحل انجاز املشروع عبر فريقتقني مركزي مختص في هذا النوع من املشاريع .
 صيانة املالعب بعد االنجاز وتدبيرها وفق مختلف السبلالقانونية املتاحة.
الباب الثالث:
التتبع و التقييم واملراقبة
املادة الثامنة :
املراقبة البعدي ــة
تخضع كل العمليات املرتبطة بإنجاز املشروع للمراقبة من طرف
الهيئات املختصة باإلدارة ،خاصة مراقبة اللجان املشتركة بين املفتشية
العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة الترابية أو غيرها من الهيئات
املختصة حسب القوانين الجاري هها العمل  ،ويلتزم حامل املشروع
بالتعاون مع لجان املراقبة ،ووضع كل الوثائق واملعلومات الضرورية رهن
إشارتها للقيام بمهامها.
املادة التاسعة :
التتب ــع
تحدث لجنة للتتبع برئاسة والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم
كلميم أو من ينوب عنه تضم في عضويتها جميع أطراف االتفاقية وتعقد
اجتماعات عند الضرورة للتأكد من حسن سير املشروع ،ووضع الحلول
املمكنة للمشاكل التي تعترضه واقتراح اإلجراءات التي تسهل إنجازه .ويمكن
لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص يرى أن حضوره مفيد الجتماعاتها.
املادة العاشرة :
استالم املشروع
يتم إثبات استالم املشروع في محضر يوقعه الشركاء بعد التأكد
من جودة األشغال والخدمات .وتجري العملية طبقا للمساطر العامة
املعمول هها في هذا املجال.
الباب الرابع :
مقتضيات نهائية
املادة الحادية عشر :
تعديل اتفاقية الشراكة
بناء على طلب من احد األطراف املوقعة ،يجوز تعديل اتفاقية
الشراكة بالتراض ي ،ويتم هذا التعديل إما:
* في شكل اتفاقية جديدة مكتوبة تلغي وتقوم مقام هذه
االتفاقية.
* أو في شكل ملحق موقع بشكل قانوني من قبل األطراف و مؤشر
عليه يذكر صراحة تاريخ تحريره وتاريخ شروع العمل به.
املادة الثانية عشر:
فض النزاعات:
كل نزاع ناتج عن تأويل وتنفيذ هذه االتفاقية يحال على اللجنة
اإلقليمية للتنمية البشرية لدراسته وإيجاد الحلول املالئمة له  ،وفي حالة
عدم التوصل إلى حل مالئم يعرض على أنظار الهيئات املختصة ..
الباب الثالث:
مقتضيات خاصة
املادة الثالثة عشر :
العالمة
كل األنشطة املتعلقة باملشروع من أشغال و معامالت تجارية
وإدارية يجب أن تحمل عالمة (  ( Logoاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية
طبق النموذج املوجود بالصفحة األولى لهذه االتفاقية .
 -الرئيس :

-
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مقرر عدد  18بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة ب ـ :
التداول بشأن اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية جوهرة الصحراء لكرة
القدم وجماعة كلميم .
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر
أكتوبر  2017خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر
2017
 وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  :التداول بشأناتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية جوهرة الصحراء لكرة القدم وجماعة
كلميم .
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
 املصوتون 35 :عضوا وهم السادة :محمد بلفقيه
مبارك الهديلي
محمد المين حنانة
مصطفى وراغي
امبارك احسين
عبد الرحمان غيات
علي حميص
بوبكر أيت بيه
اللة مليكة االدريس ي
الغالية نظيف
علي شاي
محمد بوزغبات
البشير انذار
سعدية بوهروشان
امبارك ارباع
محمد الصرايدي
امبارك بوعيدة
لحسن حمنا

الحسن اديحي
البشير أبيشمو
اعلي قتاد
امحمد ابو ناشيط
الحبيب بيروك
الحسين بوشايت
عائشة حنانة
ابراهيم حيدرا
عبد اللطيف بنمر
الحسين مروان
لحسن حاميد
خطري شويعار
عمر املهداوي
الحسين فطوش
المين سهل
عبد هالب
سالمة هوين

يقرر ما يلي ::
صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
وتعاون بين جمعية جوهرة الصحراء لكرة القدم وجماعة كلميم كما يلي :
** الديباجـ ـ ـ ــة **
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436ه املوافق لـ  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات .
 وبناء على الرسالة السامية امللكية املوجهة إلى املناظرة الوطنيةللرياضة املنظمة بالصخيرات بتاريخ  23شوال  1429املوافق ل  23أكتوبر
.2008
 بناء على القانون رقم  06.87 :املتعلق بالتربية البدنية والرياضةالصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 :بتاريخ /19 :ماي 1989/م
املوافق ل /13 :شوال 1409/هـ والسيما املادة  22منه.
 بناء على القانون رقم  06.87:املتعلق بالتربية البدنية والرياضةالصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 :بتاريخ /19 :ماي 1989/م
املوافق لـ /13 :شوال 1409/هـ والسيما املادة  22منه .
 بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.93.764 :بتاريخ :/29أكتوبر 1993/املوافق لـ  13 :من جمادى األولى  1414بتطبيق القانون
رقم  87.06 :املشار إليه أعاله .
 بناء على املرسوم رقم  95.443 :بتاريخ /22 :صفر 1416/املوافقلـ  /27 :يوليوز 1995 /بسن األنظمة األساسية النموذجية للجمعيات
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الرياضية للهواة أو العصب والجامعات امللكية املغربية لكرة القدم
واللجنة الوطنية األوملبية املغربية .
 بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم  31 :بتاريخ :/11مارس 1997/حول التنشيط الرياض ي للجماعات ومساهمة هذه األخيرة
في التنمية الرياضية .
 ونظرا للدور الذي تلعبه الرياضة والتربية البدنية من أجل تنميةاملجتمع .
 وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته العاديةلشهر أكتوبر . 2017
فإن :
 جماعة كلميم ممثلة في شخص رئيسها السيد محمد بلفقيهواملشار إليها في كل مواد هذه االتفاقية ب ـ " الجماعة "
من جهة
 وجمعية جوهرة الصحراء كلميم لكرة القدم ممثلة في شخصرئيسها أو من ينوب عنه واملشار إليها في كل مواد هذه االتفاقية بـ "
الجمعية " من جهة أخرى
اتفقا على ما يلي :
موضوع االتفاقية :
 املادة األولى :تهدف هذه االتفاقية إلى تنسيق الجهود بين جماعة كلميم و
جمعية جوهرة الصحراء لكرة القدم بكلميم لدعم مشاركة فريق كرة
القدم التابع للجمعية في البطولة الوطنية للقسم الوطني الثاني هواة .
التزامات الجماعة
 املادة الثانية :تتم التحويالت املالية في الحساب البنكي رقم املفتوح بمؤسسة
الخزينة اإلقليمية بكلميم وتتم هذه التحويالت عن طريق السيد الخازن
اإلقليمي لكلميم .
وابتداء من املوسم الرياض ي  2019-2018سيكون الدعم
مشروطا بما يلي :
 أن يكون ترتيب فريق كرة القدم التابع للنادي ضمن الفرقالخمسة األوائل برسم املوسم الرياض ي  2018-2017وفي هذه الحالة
سيحتفظ بنفس املبلغ املخصص للجمعية  - .في حالة عدم تحقيق الرتبة
املتفق عليها ضمن الخمسة األوائل برسم املوسم الرياض ي 2018-2017
سيتم خصم مبلغ من املساهمة املالية املخصصة للجمعية وسيتم فقط
تحويل مبلغ  250.000.00درهما برسم املوسم الرياض ي . 2019-2018
 في حالة تحقيق الصعود للقسم الوطني األول هواة ستزداد قيمةالدعم املخصصة للنادي لتصبح  450.000.00درهما.
 في حالة سقوط فريق كرة القدم وخروجه من منافسات القسمالوطني الثاني هواة  ،سيتم إلغاء هذا الدعم كليا .
التزامات جمعية جوهرة الصحراء كلميم .
 املادة الثالثة :تلتزم جمعية جوهرة الصحراء كلميم بالعمل على تخصيص الدعم املقدم
لها من الجماعة لتسيير فريق كرة القدم وضمان حضور متميز له على
مستوى املنافسات الرياضية املنظمة من طرف الجامعة امللكية لكرة القدم
والعصب التابعة لها .
كما تلتزم بتطبيق الشروط املذكورة في املادة الثانية أعاله
واملحددة لصيغة الدعم .
املادة الرابعة :
يلتزم املكتب املسير للجمعية بتقديم تقرير مالي سنوي عن صرف
االعتمادات املالية املخصصة له من طرف الجماعة مصادق عليه من
طرف خبير الحسابات .
مقتضيات مشتركة .
 املادة الخامسة :يعتبر رئيس الجمعية أو من ينوب عنه املخاطبالرئيس ي لدى جماعة كلميم في كل ما يتعلق ببنود هذه االتفاقية .
املادة السادسة :تبرم اتفاقية الشراكة هذه ملدة ثالث سنواتقابلة للتجديد .
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* يشرع في تنفيذ هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ التأشير عليها من
قبل سلطات الوصاية .
* كل تعديل أو تغيير في بنود أو أهداف االتفاقية ينبغي أن يكون
محل توافق بين األطراف املوقعة وأن يضمن في مالحق .
 التتبع و التقييم و املراقبة. املادة السابعة :تحدث لجنة مشتركة مكونة من عضوين منمكتب الجمعية وممثلين اثنين عن جماعة كلميم يعينهما الرئيس يعهد إليها
بالسهر على تنفيذ ما تم االتفاق عليه وتتبعه وتقييمه .
 املادة الثامنة :تخضع جميع املعامالت اإلدارية واملالية املتعلقةبتنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية إلمكانية املراقبة والتدقيق من طرف
مصالح جماعة كلميم والسلطات املختصة .
مقتضيات ختامية .
 املادة التاسعة :يحق للمجلس الجماعي فسخ هذه االتفاقية فيحالة عدم تنفيذ الجمعية اللتزاماتها املحددة في االتفاقية أو متى اقتضت
املصلحة العامة للجماعة ذلك  ،بعد تكوين املجلس للجنة مختصة يعهد
إليها بتدقيق صرف االعتمادات املحولة لحساب الجمعية  ،ويتم إشعارها
كتابة بذلك في أجل  30يوما .
وفي حالة الفسخ أو الحل يلزم رئيس الجمعية بتحويل االعتمادات
املتبقية لحساب جمعية مماثلة يتم اقتراحها بناء على تقرير اللجنة
املشتركة للتتبع وذلك بعد إخبار السلطات املختصة .
 املادة العاشرة :يتم حل كل خالف أو نزاع ناتج عن تأويل أوتنفيذ أحد بنود هذه االتفاقية بشكل توافقي بين الطرفين وإذا لم يتم
التوصل إلى حل يتم اللجوء إلى تحكيم السيد والي جهة كلميم  /واد نون
عامل إقليم كلميم الذي يكون قراره ملزما للجميع .
 املادة الحادية عشر :تعمل الجمعية على إشهار هذه االتفاقيةبكل الوسائل املتاحة بما في ذلك وسائل اإلعالم كما أن جميع األنشطة
املنظمة في إطار هذه االتفاقية يجب أن يشار فيها إلى الشركاء .
 الكاتبة: -الرئيس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر عدد  19بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة
املتعلقة ب ـ  :التداول بشأن اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية مولودية
كلميم لكرة القدم النسوية وجماعة كلميم
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر
أكتوبر  2017خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر
2017
 وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ07يوليوز 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  : :التداول بشأناتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية مولودية كلميم لكرة القدم النسوية
وجماعة كلميم
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
املصوتون 35 :عضوا وهم السادة :
محمد بلفقيه
مبارك الهديلي
محمد المين حنانة
مصطفى وراغي
امبارك احسين
عبد الرحمان غيات
علي حميص
بوبكر أيت بيه
اللة مليكة االدريس ي
الغالية نظيف
علي شاي

الحسن اديحي
البشير أبيشمو
اعلي قتاد
امحمد ابو ناشيط
الحبيب بيروك
الحسين بوشايت
عائشة حنانة
ابراهيم حيدرا
عبد اللطيف بنمر
الحسين مروان
لحسن حاميد

محمد بوزغبات
البشير انذار
سعدية بوهروشان
امبارك ارباع
محمد الصرايدي
امبارك بوعيدة
لحسن حمنا
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خطري شويعار
عمر املهداوي
الحسين فطوش
المين سهل
عبد هالب
سالمة هوين

يقرر ما يلي ::
صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
وتعاون بين جمعية مولودية كلميم لكرة القدم النسوية وجماعة كلميم
كما يلي :
الديباجـ ـ ـ ــة
 وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436ه املوافق لـ  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات .
 وبناء على الرسالة السامية امللكية املوجهة إلى املناظرة الوطنيةللرياضة املنظمة بالصخيرات بتاريخ  23شوال  1429املوافق ل  23أكتوبر
.2008
 بناء على القانون رقم  06.87 :املتعلق بالتربية البدنية والرياضةالصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 :بتاريخ /19 :ماي 1989/م
املوافق ل /13 :شوال 1409/هـ والسيما املادة  22منه.
 بناء على القانون رقم  06.87:املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادربتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 :بتاريخ /19 :ماي 1989/م املوافق
لـ /13 :شوال 1409/هـ والسيما املادة  22منه .
 بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.93.764 :بتاريخ /29 :أكتوبر1993/املوافق لـ  13 :من جمادى األولى  1414بتطبيق القانون رقم 87.06 :
املشار إليه أعاله .
 بناء على املرسوم رقم  95.443 :بتاريخ /22 :صفر 1416/املوافق لـ /27 :يوليوز 1995 /بسن األنظمة األساسية النموذجية للجمعيات الرياضية
للهواة أو العصب والجامعات امللكية املغربية لكرة القدم واللجنة الوطنية
األوملبية املغربية .
 بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم  31 :بتاريخ /11 :مارس1997/حول التنشيط الرياض ي للجماعات ومساهمة هذه األخيرة في التنمية
الرياضية .
 ونظرا للدور الذي تلعبه الرياضة والتربية البدنية من أجل تنمية املجتمع. وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته العادية لشهرأكتوبر . 2017
فإن :
 جماعة كلميم ممثلة في شخص رئيسها السيد محمد بلفقيه واملشارمن جهة
إليها في كل مواد هذه االتفاقية ب ـ " الجماعة "
 وجمعية مولودية كلميم لكرة القدم النسوية ممثلة في شخصرئيسها أو من ينوب عنه واملشار إليها في كل مواد هذه االتفاقية بـ "
من جهة أخرى
الجمعية "
اتفقا على ما يلي :
موضوع االتفاقية :
املادة األولى :
تهدف هذه االتفاقية إلى تنسيق الجهود بين جماعة كلميم و
جمعية مولودية كلميم لكرة القدم النسوية لدعم مشاركة فريق كرة
القدم التابع للجمعية في البطولة الوطنية للقسم الوطني الثاني .
التزامات الجماعة
املادة الثانية :
* تلتزم الجماعة برسم املوسم الرياض ي  2018 -2017بتحويل
مبلغ  100.000.00درهما لفائدة جمعية مولودية كلميم لكرة القدم
النسوي ويتم صرف املساهمة املاليةفي الحساب البنكي
رقم. ...............................................:املفتوح بمؤسسة الخزينة اإلقليمية
بكلميم وتتم هذه التحويالت عن طريق السيد الخازن اإلقليمي لكلميم .
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* وابتداء من املوسم الرياض ي  2019-2018سيكون الدعم
مشروطا بما يلي :
 أن يكونترتيب فريق كرة القدم التابع للجمعية ضمن الفرقالخمسة األوائل برسم املوسم الرياض ي  2018-2017وفي هذه الحالة
سيحتفظ بنفس املبلغ املخصص للجمعية .
 في حالة عدم تحقيقالرتبة املتفق عليها ضمن الخمسة األوائلبرسم املوسم الرياض ي  2018-2017سيتم تحويل فقط مبلغ
80.000.00درهما برسم املوسم الرياض ي . 2019-2018
 في حالة تحقيق الصعود للقسم الوطني األول ستزداد قيمةالدعم املخصصة للنادي لتصبح  150.000.00درهما.
في حالة سقوط فريق كرة القدم وخروجه من منافسات القسمالوطني الثاني  ،سيتم إلغاء هذا الدعم كليا .
التزامات جمعية مولودية كلميم لكرة القدم النسوية .
املادة الثالثة :
تلتزم جمعية مولودية كلميم لكرة القدم النسوية بالعمل على
تخصيص الدعم املقدم لها من الجماعة لتسيير فريق كرة القدم وضمان
حضور متميز له على مستوى املنافسات الرياضية املنظمة من طرف
الجامعة امللكية لكرة القدم والعصب التابعة لها .
كما تلتزم بتطبيق الشروط املذكورة في املادة الثانية أعاله
واملحددة لصيغة الدعم .
 املادة الرابعة :يلتزم املكتب املسير للجمعية بتقديم تقرير مالي سنوي عن صرف
االعتمادات املالية املخصصة له من طرف الجماعة مصادق عليه من
طرف خبير الحسابات .
مقتضيات مشتركة .
املادة الخامسة :
يعتبر رئيس الجمعية أو من ينوب عنه املخاطب الرئيس ي لدى
جماعة كلميم في كل ما يتعلق ببنود هذه االتفاقية .
املادة السادسة :
تبرم اتفاقية الشراكة هذه ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .
* يشرع في تنفيذ هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ التأشير عليها من قبل
سلطات الوصاية
* كل تعديل أو تغيير في بنود أو أهداف االتفاقية ينبغي أن يكون محل
توافق بين األطراف املوقعة وأن يضمن في مالحق .
 التتبع و التقييم و املراقبة.املادة السابعة :
تحدث لجنة مشتركة مكونة من عضوين من مكتب الجمعية و
ممثلين اثنين عن جماعة كلميم يعينهما الرئيس يعهد إليها بالسهر على
تنفيذ ما تم االتفاق عليه وتتبعه وتقييمه .
املادة الثامنة :
تخضع جميع املعامالت اإلدارية واملالية املتعلقة بتنفيذ مقتضيات
هذه االتفاقية إلمكانية املراقبة والتدقيق من طرف مصالح جماعة كلميم
والسلطات املختصة .
مقتضيات ختامية .
املادة التاسعة :
يحق للمجلس الجماعي فسخ هذه االتفاقية في حالة عدم تنفيذ
الجمعية اللتزاماتها املحددة في االتفاقية أو متى اقتضت املصلحة العامة
للجماعة ذلك  ،بعد تكوين املجلس للجنة مختصة يعهد إليها بتدقيق
صرف االعتمادات املحولة لحساب الجمعية  ،ويتم إشعارها كتابة بذلك في
أجل  30يوما .
وفي حالة الفسخ أو الحل يلزم رئيس الجمعية بتحويل االعتمادات
املتبقية لحساب جمعية مماثلة يتم اقتراحها بناء على تقرير اللجنة
املشتركة للتتبع وذلك بعد إخبار السلطات املختصة .
املادة العاشرة :
يتم حل كل خالف أو نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ أحد بنود هذه
االتفاقية بشكل توافقي بين الطرفين وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتم
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اللجوء إلى تحكيم السيد والي جهة كلميم  /واد نون عامل إقليم كلميم
الذي يكون قراره ملزما للجميع .
املادة الحادية عشر :
تعمل الجمعية على إشهار هذه االتفاقية بكل الوسائل املتاحة بما
في ذلك وسائل اإلعالم كما أن جميع األنشطة املنظمة في إطار هذه
االتفاقية يجب أن يشار فيها إلى الشركاء .
 الكاتبة: -الرئيس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر عدد  20بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة ب ـ :
التداول بشأن اتفاقية شراكة بين الجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة
القدم داخل القاعة بكلميم وجماعة كلميم.
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر
أكتوبر  2017خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر
2017
 وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ07يوليوز 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  :التداول بشأناتفاقية شراكة بين الجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة القدم داخل
القاعة بكلميم وجماعة كلميم.
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
 املصوتون 35 :عضوا وهم السادة :الحسن اديحي
البشير أبيشمو
اعلي قتاد
امحمد ابو ناشيط
الحبيب بيروك
الحسين بوشايت
عائشة حنانة
ابراهيم حيدرا
عبد اللطيف بنمر
الحسين مروان
لحسن حاميد
خطري شويعار
عمر املهداوي
الحسين فطوش
المين سهل
عبد هالب
سالمة هوين

محمد بلفقيه
مبارك الهديلي
محمد المين حنانة
مصطفى وراغي
امبارك احسين
عبد الرحمان غيات
علي حميص
بوبكر أيت بيه
اللة مليكة االدريس ي
الغالية نظيف
علي شاي
محمد بوزغبات
البشير انذار
سعدية بوهروشان
امبارك ارباع
محمد الصرايدي
امبارك بوعيدة
لحسن حمنا
يقرر ما يلي ::
صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
بين الجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة القدم داخل القاعة بكلميم
وجماعة كلميم كما يلي :
الديباجـ ـ ـ ــة
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436ه املوافق لـ  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات .
 وبناء على الرسالة السامية امللكية املوجهة إلى املناظرة الوطنيةللرياضة املنظمة بالصخيرات بتاريخ  23شوال  1429املوافق ل  23أكتوبر
.2008
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 بناء على القانون رقم  06.87 :املتعلق بالتربية البدنية والرياضةالصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 :بتاريخ /19 :ماي 1989/م
املوافق ل /13 :شوال 1409/هـ والسيما املادة  22منه.
 بناء على القانون رقم  06.87:املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادربتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 :بتاريخ /19 :ماي 1989/م املوافق
لـ /13 :شوال 1409/هـ والسيما املادة  22منه .
 بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.93.764 :بتاريخ /29 :أكتوبر1993/املوافق لـ  13 :من جمادى األولى  1414بتطبيق القانون رقم 87.06 :
املشار إليه أعاله .
 بناء على املرسوم رقم  95.443 :بتاريخ /22 :صفر 1416/املوافق لـ /27 :يوليوز 1995 /بسن األنظمة األساسية النموذجية للجمعيات الرياضية
للهواة أو العصب والجامعات امللكية املغربية لكرة القدم واللجنة الوطنية
األوملبية املغربية .
 بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم  31 :بتاريخ /11 :مارس1997/حول التنشيط الرياض ي للجماعات ومساهمة هذه األخيرة في التنمية
الرياضية .
 ونظرا للدور الذي تلعبه الرياضة والتربية البدنية من أجل تنمية املجتمع. وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته العادية لشهرأكتوبر . 2017
فإن :
 جماعة كلميم ممثلة في شخص رئيسها السيد محمد بلفقيه واملشارإليها في كل مواد هذه االتفاقية ب ـ " الجماعة " من جهة
 والجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة القدم داخل القاعة ممثلة فيشخص رئيسها أو من ينوب عنه واملشار إليها في كل مواد هذه االتفاقية
من جهة أخرى
بـ " الجمعية "
اتفقا على ما يلي :
موضوع االتفاقية :
املادة األولى :
تهدف هذه االتفاقية إلى تنسيق الجهود بين جماعة كلميم
والجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة القدم داخل القاعة لدعم مشاركة
فريق كرة القدم التابع للجمعية في التظاهرات الرياضية .
التزامات األطراف
املادة الثانية :
التزامات الجماعة
* تلتزم الجماعة برسم املوسم الرياض ي  2018 -2017بتحويل مبلغ
 150.000.00درهما لفائدة الجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة القدم
داخل القاعة ويتم صرف املساهمة املالية في الحساب البنكي
رقم ..........................................:املفتوح بمؤسسة الخزينة اإلقليمية بكلميم
وتتم هذه التحويالت عن طريق السيد الخازن اإلقليمي لكلميم .
* وابتداء من املوسم الرياض ي  2019-2018سيكون الدعم مشروطا بما
يلي :
 أن يكون ترتيب فريق كرة القدم التابع للجمعية ضمن الفرق الخمسةاألوائل برسم املوسم الرياض ي  2018-2017وفي هذه الحالة سيحتفظ
بنفس املبلغ املخصص للجمعية .
 في حالة عدم تحقيق الرتبة املتفق عليها ضمن الخمسة األوائل برسماملوسم الرياض ي  2018-2017سيتم تحويل فقط مبلغ  120.000.00درهما
برسم املوسم الرياض ي . 2019-2018
 في حالة تحقيق الصعود للقسم الوطني األول ستزداد قيمة الدعماملخصصة للنادي لتصبح  250.000.00درهما.
 في حالة سقوط فريق كرة القدم وخروجه من منافسات القسم الوطنيالثاني  ،سيتم إلغاء الدعم كليا .
 املادة الثالثة :التزامات الجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة القدم داخل القاعة.
تلتزم الجمعية الرياضية أمل كلميم لكرة القدم داخل القاعة
بالعمل على تخصيص الدعم املقدم لها من الجماعة لتسيير فريق كرة

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

القدم وضمان حضور متميز له على مستوى املنافسات الرياضية املنظمة
من طرف الجامعة امللكية لكرة القدم والعصب التابعة لها .
كما تلتزم بتطبيق الشروط املذكورة في املادة الثانية أعاله
واملحددة لصيغة الدعم .
املادة الرابعة :
يلتزم املكتب املسير للجمعية بتقديم تقرير مالي سنوي عن صرف
االعتمادات املالية املخصصة له من طرف الجماعة مصادق عليه من
طرف خبير الحسابات .
مقتضيات مشتركة .
املادة الخامسة :
يعتبر رئيس الجمعية أو من ينوب عنه املخاطب الرئيس ي لدى
جماعة كلميم في كل ما يتعلق ببنود هذه االتفاقية .
املادة السادسة :
تبرم اتفاقية الشراكة هذه ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .
* يشرع في تنفيذ هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ التأشير عليها من
قبل سلطات الوصاية .
* كل تعديل أو تغيير في بنود أو أهداف االتفاقية ينبغي أن يكون
محل توافق بين األطراف املوقعة وأن يضمن في مالحق .
التتبع و التقييم و املراقبة.
املادة السابعة :
تحدث لجنة مشتركة مكونة من عضوين من مكتب الجمعية و
ممثلين اثنين عن جماعة كلميم يعينهما الرئيس يعهد إليها بالسهر على
تنفيذ ما تم االتفاق عليه وتتبعه وتقييمه .
املادة الثامنة :
تخضع جميع املعامالت اإلدارية واملالية املتعلقة بتنفيذ مقتضيات
هذه االتفاقية إلمكانية املراقبة والتدقيق من طرف مصالح جماعة كلميم
والسلطات املختصة .
مقتضيات ختامية
 املادة التاسعة :يحق للمجلس الجماعي فسخ هذه االتفاقية في حالة عدم تنفيذ
الجمعية اللتزاماتها املحددة في االتفاقية أو متى اقتضت املصلحة العامة
للجماعة ذلك  ،بعد تكوين املجلس للجنة مختصة يعهد إليها بتدقيق
صرف االعتمادات املحولة لحساب الجمعية  ،ويتم إشعارها كتابة بذلك في
أجل  30يوما .
وفي حالة الفسخ أو الحل يلزم رئيس الجمعية بتحويل االعتمادات
املتبقية لحساب جمعية مماثلة يتم اقتراحها بناء على تقرير اللجنة
املشتركة للتتبع وذلك بعد إخبار السلطات املختصة .
املادة العاشرة :
يتم حل كل خالف أو نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ أحد بنود هذه
االتفاقية بشكل توافقي بين الطرفين وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتم
اللجوء إلى تحكيم السيد والي جهة كلميم  /واد نون عامل إقليم كلميم
الذي يكون قراره ملزما للجميع .
املادة الحادية عشر :
تعمل الجمعية على إشهار هذه االتفاقية بكل الوسائل املتاحة بما
في ذلك وسائل اإلعالم كما أن جميع األنشطة املنظمة في إطار هذه
االتفاقية يجب أن يشار فيها إلى الشركاء .
 الكاتبة: -الرئيس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر عدد  21بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة ب ـ :
التداول بشأن اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية نادي باب الصحراء
لكرة القدم داخل القاعة بكلميم وجماعة كلميم .
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017
خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر 2017
 وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ 07يوليوز 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
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 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  :التداول بشأن اتفاقية شراكةوتعاون بين جمعية نادي باب الصحراء لكرة القدم داخل القاعة بكلميم
وجماعة كلميم .
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
املصوتون 35 :عضوا وهم السادة :
الحسن اديحي
محمد بلفقيه
البشير أبيشمو
مبارك الهديلي
اعلي قتاد
محمد المين حنانة
امحمد ابو ناشيط
مصطفى وراغي
الحبيب بيروك
امبارك احسين
الحسين بوشايت
عبد الرحمان غيات
عائشة حنانة
علي حميص
ابراهيم حيدرا
بوبكر أيت بيه
عبد اللطيف بنمر
اللة مليكة االدريس ي
الحسين مروان
الغالية نظيف
لحسن حاميد
علي شاي
ي
خطر شويعار
محمد بوزغبات
عمر املهداوي
البشير انذار
الحسين فطوش
سعدية بوهروشان
المين سهل
امبارك ارباع
عبد هالب
محمد الصرايدي
سالمة هوين
امبارك بوعيدة
لحسن حمنا
يقرر ما يلي ::
صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة وتعاون بين
جمعية نادي باب الصحراء لكرة القدم داخل القاعة بكلميم وجماعة
كلميم كما يلي :
الديباجـ ـ ـ ــة
 بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436ه املوافق لـ  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات .
 وبناء على الرسالة السامية امللكية املوجهة إلى املناظرة الوطنيةللرياضة املنظمة بالصخيرات بتاريخ  23شوال  1429املوافق ل  23أكتوبر
.2008
 بناء على القانون رقم  06.87 :املتعلق بالتربية البدنية والرياضةالصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 :بتاريخ /19 :ماي 1989/م
املوافق ل /13 :شوال 1409/هـ والسيما املادة  22منه.
 بناء على القانون رقم  06.87:املتعلق بالتربية البدنية والرياضةالصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 :بتاريخ /19 :ماي 1989/م
املوافق لـ /13 :شوال 1409/هـ والسيما املادة  22منه .
 بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.93.764 :بتاريخ :/29أكتوبر 1993/املوافق لـ  13 :من جمادى األولى  1414بتطبيق القانون
رقم  87.06 :املشار إليه أعاله .
 بناء على املرسوم رقم  95.443 :بتاريخ /22 :صفر 1416/املوافقلـ  /27 :يوليوز 1995 /بسن األنظمة األساسية النموذجية للجمعيات
الرياضية للهواة أو العصب والجامعات امللكية املغربية لكرة القدم واللجنة
الوطنية األوملبية املغربية .
 بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم  31 :بتاريخ :/11مارس 1997/حول التنشيط الرياض ي للجماعات ومساهمة هذه األخيرة
في التنمية الرياضية .
 ونظرا للدور الذي تلعبه الرياضة والتربية البدنية من أجل تنميةاملجتمع .
 وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته العاديةلشهر أكتوبر . 2017

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

فإن :
 جماعة كلميم ممثلة في شخص رئيسها السيد محمد بلفقيه واملشارإليها في كل مواد هذه االتفاقية ب ـ " الجماعة "
من جهة
 وجمعية نادي باب الصحراء لكرة القدم داخل القاعة بكلميم ممثلةفي شخص رئيسها أو من ينوب عنه واملشار إليها في كل مواد هذه االتفاقية
بـ " الجمعية "
من جهة أخرى
اتفقا على ما يلي :
موضوع االتفاقية :
املادة األولى :تهدف هذه االتفاقية إلى تنسيق الجهود بين جماعة كلميم و
جمعية نادي باب الصحراء لكرة القدم داخل القاعة بكلميم لدعم
مشاركة فريق كرة القدم التابع للنادي في البطولة الوطنية للقسم الوطني
الثاني .
التزامات الجماعة
املادة الثانية :
* تلتزم الجماعة برسم املوسم الرياض ي  2018 -2017بتحويل
مبلغ  100.000.00درهما لفائدة جمعية نادي باب الصحراء لكرة القدم
داخل القاعة بكلميم ويتم صرف املساهمة املالية في الحساب البنكي
رقم ..............................:املفتوح بمؤسسة الخزينة اإلقليمية بكلميم وتتم
هذه التحويالت عن طريق السيد الخازن اإلقليمي لكلميم .
* وابتداء من املوسم الرياض ي  2019-2018سيكون الدعم
مشروطا بما يلي :
 أن يكون ترتيب فريق كرة القدم التابع للنادي ضمن الفرقالخمسة األوائل برسم املوسم الرياض ي  2018-2017وفي هذه الحالة
سيحتفظ بنفس املبلغ املخصص للجمعية .
 في حالة عدم تحقيق الرتبة املتفق عليها ضمن الخمسة األوائلبرسم املوسم الرياض ي  2018-2017سيتم تحويل فقط مبلغ 80.000.00
درهما برسم املوسم الرياض ي . 2019-2018
 في حالة تحقيق الصعود للقسم الوطني الثاني ستزداد قيمةالدعم املخصصة للنادي لتصبح  150.000.00درهما.
-في حالة سقوط فريق كرة القدم وخروجه من منافسات القسمالوطني الثالث ،سيتم إلغاء هذا الدعم كليا .
التزامات جمعية نادي الصحراء لكرة القدم داخل القاعة بكلميم .
 املادة الثالثة :تلتزم جمعية نادي باب الصحراء لكرة القدم داخل القاعة بكلميم
بالعمل على تخصيص الدعم املقدم لها من الجماعة لتسيير فريق كرة
القدم وضمان حضور متميز له على مستوى املنافسات الرياضية املنظمة
من طرف الجامعة امللكية لكرة القدم والعصب التابعة لها .
كما تلتزم بتطبيق الشروط املذكورة في املادة الثانية أعاله
واملحددة لصيغة الدعم .
املادة الرابعة :
يلتزم املكتب املسير للجمعية بتقديم تقرير مالي سنوي عن صرف
االعتمادات املالية املخصصة له من طرف الجماعة مصادق عليه من
طرف خبير الحسابات .
مقتضيات مشتركة .
املادة الخامسة :
يعتبر رئيس الجمعية أو من ينوب عنه املخاطب الرئيس ي لدى
جماعة كلميم في كل ما يتعلق ببنود هذه االتفاقية .
املادة السادسة :تبرم اتفاقية الشراكة هذه ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .
* يشرع في تنفيذ هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ التأشير عليها من قبل
سلطات الوصاية
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* كل تعديل أو تغيير في بنود أو أهداف االتفاقية ينبغي أن يكون محل
توافق بين األطراف املوقعة وأن يضمن في مالحق .
 التتبع و التقييم و املراقبة.املادة السابعة :
تحدث لجنة مشتركة مكونة من عضوين من مكتب الجمعية و
ممثلين اثنين عن جماعة كلميم يعينهما الرئيس يعهد إليها بالسهر على
تنفيذ ما تم االتفاق عليه وتتبعه وتقييمه .
املادة الثامنة :
تخضع جميع املعامالت اإلدارية واملالية املتعلقة بتنفيذ مقتضيات
هذه االتفاقية إلمكانية املراقبة والتدقيق من طرف مصالح جماعة كلميم
والسلطات املختصة .
مقتضيات ختامية .
املادة التاسعة :
يحق للمجلس الجماعي فسخ هذه االتفاقية في حالة عدم تنفيذ
الجمعية اللتزاماتها املحددة في االتفاقية أو متى اقتضت املصلحة العامة
للجماعة ذلك  ،بعد تكوين املجلس للجنة مختصة يعهد إليها بتدقيق
صرف االعتمادات املحولة لحساب الجمعية  ،ويتم إشعارها كتابة بذلك في
أجل  30يوما .
وفي حالة الفسخ أو الحل يلزم رئيس الجمعية بتحويل االعتمادات
املتبقية لحساب جمعية مماثلة يتم اقتراحها بناء على تقرير اللجنة
املشتركة للتتبع وذلك بعد إخبار السلطات املختصة .
املادة العاشرة :
يتم حل كل خالف أو نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ أحد بنود هذه
االتفاقية بشكل توافقي بين الطرفين وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتم
اللجوء إلى تحكيم السيد والي جهة كلميم  /واد نون عامل إقليم كلميم
الذي يكون قراره ملزما للجميع .
املادة الحادية عشر :
تعمل الجمعية على إشهار هذه االتفاقية بكل الوسائل املتاحة بما
في ذلك وسائل اإلعالم كما أن جميع األنشطة املنظمة في إطار هذه
االتفاقية يجب أن يشار فيها إلى الشركاء .
 الكاتبة: -الرئيس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالية الجماعات الترابية و الجبايات:
تعديل و تتميم القرارات الجبائية:
قرار جبائي تعديلي لرئيس جماعة افران األطلس الصغير رقم 01:بتاريخ
 14يوليوز  2017يحدد بموجبه نسب و أسعار الرسوم والواجبات
املستحقة لفائدة جماعة افران األطلس الصغير:
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85صادر في  20رمضان  1436موافق
 07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات .
بناء على الظهير الشريف رقم  1-07-195صادر في  19ذي القعدة 1428
موافق  30نونبر  2007بتنفيذ القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات
الجماعات املحلية.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-07-209صادر بتاريخ  16ذي الحجة 1428
موافق  27دجنبر  2007القاض ي بتنفيذ القانون رقم  39/07بسن احكام
انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق و املساهمات و االتاوى
املستحقة لفائدة الجماعات املحلية( بمواصلة تطبيق بعض مواد القانون
رقم  89/30املتعلق بنظام الضرائب املستحقة لفائدة الجماعات املحلية و
هيآتها).
بناء على املرسوم رقم  2-09-441صادر في  17من محرم  1431موافق 03
يناير  2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية و مجموعاتها.
بناء على القرار الجبائي رقم  2000/01بتاريخ  2000/02/01املتمم للقرار
الجبائي الجماعي املتعلق بمختلف الضرائب و الرسوم املستحقة لفائدة
جماعة افران االطلس الصغير.
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و نظرا ملداولة املجلس الجماعي الفران االطلس الصغير في دورته العادية
لشهر ماي ( 2017الجلسة األولى بتاريخ  02ماي.) 2017
قرر مايلي:
املادة األولى:
يعدل الفصالن :الخامس والسادس من القرار رقم 2000/01
بتاريخ  2000/02/01املتمم للقرار الجبائي الجماعي املتعلق بمختلف
الضرائب املستحقة لفائدة جماعة افران ا/ص على النحو التالي:
الفصل األول:
 الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراضالبناء.
يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا
ألغراض البناء في مبلغ ( )05خمسة دراهم للمتر املربع عن كل ربع سنة بدال
من درهمين( )02للمتر املربع عن كل ربع سنة املحدد في القرار رقم:
 2000/01بتاريخ  2000/02/01املتمم للقرار الجبائي الجماعي املتعلق
بمختلف الضرائب املستحقة لفائدة جماعة افران ا/ص.
الفصل الثاني:
 الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراضتجارية أو صناعية أو مهنية .
يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا
ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وفقا للجدول أسفله.
بدال من يقرا
نوع النشاط
املوقع
.50,00
الساحة الكائنة أمام إعدادية مختلط ( تجاري 3,00
درهم
– صناعي -منهي) دراهم
بئر انزران املرموز إليها ب :
حسب تصميم التهيئة
لجماعةPs1
افران ا/ص.
,003
الشارع الرئيس ي ماعدا مختلط ( تجاري 3,00
– صناعي -منهي)
الساحة Ps1.
السوق
,002
مختلط ( تجاري ,002
– صناعي -منهي)
1,00
مختلط ( تجاري ,001
خارج املواقع أعاله
– صناعي -منهي)
املادة الثانية:
تلغى املقتضيات املخالفة لهذا القرار التعديلي و يجري العمل به
ابتداء من تاريخ تأشيرة السيد والي جهة كلميم -واد نون ،عامل اقليم
كلميم عليه.
املادة الثالثة:
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من رئيس املجلس
الجماعي و القابض الجماعي و شسيعي املداخيل و املصالح التقنية و
االدارية و ذلك كل في دائرة اختصاصه.
افران في 02 :ماي 2017
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي الفران االطلس الصغير املحفوظ حجي
تأشيرة السيد والي جهة كلميم وادنون عامل اقليم كلميم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار جماعي تكميلي رقم 01 :بتاريخ 14:دجنبر  2016املتعلق
باستخالص الضرائب والرسوم والواجبات املحصل عليها لفائدة جماعة
تغجيجت
رئيس املجلس الجماعي لجماعة تغجيج ــت
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85 :الصادر في  20رمضان
 1436املوافـ ـ ــق ل  07يوليوز  2015بتنفيدالقانون  113.14املتعلق
بالجماعات.
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.07.195 :الصادر في  19ذي
القعدة  1428املوافـ ـ ــق ل  30نونبر  2007بتنفيدالقانون  47.06املتعلق
بجبايات الجماعات املحلية .
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بموجب املرسوم رقم 2.09.441 :بتاريخ  17محرم  1431املوافق
 03يناير  2010املتعلق بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات وهيئاتها.
بناء على القرار الجبائي التكميلي رقم  01:بتاريخ  18يونيو .2008
بناء على مداوالت املجلس الجماعي لتغجيجت في دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  10:اكتوبر 2016
* يقرر ما يلي * :
الفصل االول :
يتمم القرار الجبائي املتعلق بنظام الضرائب والرسوم والحقوق
والواجبات املحصل عليها لفائدة جماعة تغجيجت.
الفصل الثاني :
واجبات منتوج استغالل املاء:
تحدد اسعار وواجبات استغالل املاء لالستعمال املنزلي بدوار تينزرت
جماعة تغجيجت كما يلي :
الوعاء

عدد االمتار املكعبة

الشطر األول
الشطر الثاني
الشطر الثالث
الشطر الرابع
الشطر الخامس

من  0متر مكعب الى  6متر مكعب
من  6متر مكعب الى  12متر مكعب
من  12متر مكعب الى  20متر مكعب
من  20متر مكعب الى  35متر مكعب
من  35متر مكعب فما فوق ...

السعر املحدد
بالدرهم

 2,37درهم
 7,39درهم
 7,39درهم
 10,98درهم
 11,03درهم

و تؤدى الواجبات املترتبة عن استغالل املاء الى وكالة املداخيل
الجماعية آخر كل شهرالى غاية نهاية االسبوع األول من الشهر املوالي،
وتضاف واجبات اخرى كما يلي:
املبلغ املستحق بالدرهم
 6,00دراهم
 2,50درهم
 50,00درهم

نوع الواجبات
* األتاوة القارة الشهرية عن االستهالك املنزلي.
* الصيانة واملراقبة الدورية لكل عداد.
* واجب إعادة ايصال املاء بعد إغالقه
املترتب عن التأخير في األداء بعد شهرمن
تاريخ االداء
الفصل الثالث :
يعهد بتنفيذ محتوى هذا القرار الى كل من القابض و وكيل
املداخيل و املصالح اإلدارية الجماعية والتقنية و ذلك كل في دائرة
اختصاصه.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي محمد الزعيم
تاشيرة السيد والي جهة كلميم وادنون عامل اقليم كلميم محمد بنرباك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار جماعي تكميلي رقم 02 :بتاريخ  11يونيو  2017املتعلق
باستخالص الضرائب والرسوم و الواجبات املحصل عليها لفائدة
جماعة تغجيجت
رئيس املجلس الجماعي لجماعة تغجيج ــت
*بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85 :الصادر في  20رمضان
 1436املوافـ ـ ــق ل  07يوليوز  2015بتنفيد القانون  113.14املتعلق
بالجماعات.
* بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.07.195 :الصادر في  19ذي
القعدة  1428املوافـ ـ ــق ل  30نونبر  2007بتنفيذ القانون  47.06املتعلق
بجبايات الجماعات املحلية .
* بموجب املرسوم رقم 2.09.441 :بتاريخ  17محرم  1431املوافق
 03يناير  2010املتعلق بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات وهيئاتها.
* بناء على القرار الجبائي التكميلي رقم  01:بتاريخ  14دجنبر
.2016
* بناء على مداوالت املجلس الجماعي لتغجيجت في دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  05:ماي.2017

يقرر ما يلي :

الفصل االول :
يتمم القرار الجبائي املتعلق بنظام الضرائب والرسم والحقوق
والواجبات املحصل عليها لفائدة ميزانية جماعة تغجيجت.
الفصل الثاني :
واجبات الربط واالتصال بشبكة املاء الصالح للشرب :
تحدد اسعار الربط واالتصال بشبكة املاء الصالح للشرب
لالستعمال املنزلي بدوار تينزرت جماعة تغجيجت في  3000:درهم (ثالثة
آالف درهم) وتؤدى الواجبات املترتبة عن الربط واالتصال مسبقا وقبل
مباشرة األشغال الى وكالة املداخيل الجماعية.
الفصل الثالث :
يعهد بتنفيذ محتوى هذا القرار إلى كل من القابض ووكيل
املداخيل واملصالح اإلدارية والتقنية الجماعية وذلك كل في دائرة
اختصاصه.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي محمد الزعيم
تاشيرة السيد والي جهة كلميم وادنون عامل
اقليم كلميم محمد الناجم أههاي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار جماعي تكميلي رقم . 03 :بتاريخ 07 : :غشت  2017املتعلق
باستخالص الضرائب والرسوم والواجبات املحصل عليها لفائدة جماعة
تغجيجت
رئيس املجلس الجماعي لجماعة تغجيج ــت
* بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85 :الصادر في  20رمضان
 1436املوافـ ـ ــق ل  07يوليوز  2015بتنفيد القانون  113.14املتعلق
بالجماعات.
* بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.07.195 :الصادر في  19ذي
القعدة  1428املوافـ ـ ــق ل  30نونبر  2007بتنفيذ القانون  47.06املتعلق
بجبايات الجماعات املحلية .
* بموجب املرسوم رقم 2.09.441 :بتاريخ  17محرم 1431
املوافق  03يناير  2010املتعلق بسن نظام املحاسبة العمومية
للجماعات وهيئاتها.
* بناء على القرار الجبائي الجماعي رقم  01 :بتاريخ  01يناير
 1990وجميع القرارات التكميلية التي تلته .
* بناء على مداوالت املجلس الجماعي لتغجيجت في دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  04 :يوليوز 2017
يق ــرر ما يلي:
الفصل االول :
يتمم القرار الجبائي املتعلق بنظام الضرائب والرسم والحقوق
والواجبات املحصل عليها لفائدة ميزانية جماعة تغجيجت على الشكل
التالي:
الفصل الثاني :
منتوج استغالل مصلحة استغالل املياه (واجبات نقل املاء
بواسطة الشاحنة الصهريجية) و تحدد أسعار نقل وايصال املاء بواسطة
الشاحنة الصهريجية لفائدة ساكنة الرحل كما يلي :
* تغجيجت املركز والنواحي  130 :درهم للصهريج الواحد .
* قصبة ادموس ى جماعة تغجيجت والنواحـي  200 :درهم
للصهريج الواحد .
* دوار تركمايت جماعة تغجيجت والنواح ــي  200 :درهم للصهريج
الواحد .
* خارج النفوذ الترابي لجماعة تغجيجـت  250 :درهم للصهريج
الواحد .
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الفصل الثالث :
يعهد بتنفيذ محتوى هذا القرار الى كل من القابض ووكيل
املداخيل واملصالح اإلدارية والتقنية الجماعية  ،وذلك كل في دائرة
اختصاصه.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي محمد الزعيم
تاشيرة السيد والي جهة كلميم وادنون عامل اقليم كلميم
محمد الناجم أههاي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برمجة مداخيل امليزانية و إعادة تخصيص االعتمادات :
مقرر عدد  22بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة ب ـ :
التداول بشأن إعادة تخصيص اعتمادات
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر
أكتوبر  2017خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر
2017
 وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  :التداول بشأن إعادةتخصيص اعتمادات
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
 املصوتون بنعم  20 :عضوا وهم السادة :سهل المين
محمد بلفقيه
الحسن اديحي
مبارك الهديلي
البشير أبيشمو
محمد المين حنانة
امبارك أرباع
مصطفى وراغي
الحبيب بيروك
امبارك احسين
الحسين بوشايت
علي حميص
عائشة حنانة
عبد الرحمان غيات
ابراهيم حيدرا
بوبكر أيت بيه
اعلي قتاد
الغالية نظيف
لحسين فطوش
عبد هالب
 املصوتون بال  04 :أعضاء وهم السادة :لحسن حمنا
سالمة هوين
عمر املهداوي
لحسن حاميد
 املمتنعون عن التصويت  06 :أعضاء وهم السادة :الحسين مروان
عبد اللطيف بنمر
خطري شويعار
محمد الصرايدي
محمد بوزغبات
علي شاي
يقرر ما يلي ::
 صادق املجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على إعادة تخصيصاعتمادات كما يلي :
 10-10/11-20/22بناء مخزن
 200.000.00درهم
 40.000.00درهم
 10-10/11-20/22بناء مقر تقني على بئر
 10-10/11-20/22بناء قاعة األرشيف وتهيئة  101.526.87درهم
املرآب

 10-10/11-30/33تهيئة شبكة اإلنارة بمقر  90.000.00درهم
الجماعة
 167.900.00درهم
 10-10/12-10/17شراء عتاد التشوير
 229.260.00درهم
 30-20/23- 10/12بناء محول كهربائي
 150.000.00درهم
 40-30-30/35قنوات املياه الشتوية
 168.497.68درهم
 40-30-30/36األسواق املغطاة
 50-30 – 30/34تحويل لفائدة برنامج األمم  550.000.00درهم
املتحدة للتنمية مذكرة 21
 348.694.00درهم
 30-10/11-10/11الدراسات الطبوغرافية
 045.878.55.درهم
املجموع :


 بالفصل  30-10/11 -10/11 :الخاص بالدراسات العامة -الرئيس :

-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكاتبة:

مقرر عدد  23بتاريخ  05 :أكتوبر  2017في شأن النقطة املتعلقة ب ـ :
التداول بشأن برمجة مداخيل الجزء الثاني من امليزانية.
إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة العادية لشهر
أكتوبر  2017خالل جلسته األولى العلنية املنعقدة بتاريخ  05 :أكتوبر
2017
 وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات.
 وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ب  : :التداول بشأنبرمجة مداخيل الجزء الثاني من امليزانية.
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : املصوتون بنعم  20 :عضوا وهم السادة :سهل المين
محمد بلفقيه
الحسن اديحي
مبارك الهديلي
البشير أبيشمو
محمد المين حنانة
امبارك أرباع
مصطفى وراغي
الحبيب بيروك
امبارك احسين
الحسين بوشايت
علي حميص
عائشة حنانة
عبد الرحمان غيات
ابراهيم حيدرا
بوبكر أيت بيه
اعلي قتاد
الغالية نظيف
لحسين فطوش
عبد هالب
 املصوتون بال  04 :أعضاء وهم السادة :لحسن حمنا
سالمة هوين
عمر املهداوي
لحسن حاميد
 املمتنعون عن التصويت  06 :أعضاء وهم السادة :عبد اللطيف بنمر
محمد الصرايدي
علي شاي

الحسين مروان
خطري شويعار
محمد بوزغبات
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يقرر ما يلي ::
 صادق املجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على برمجة مداخيلالجزء الثاني من امليزانية كما يلي :
املساهمة في بناء أودية التطهير السائل
منتوج بيع األراض ي الغير مبنية
منتوج بيع البنايات
املجموع :

 1.124.340.00درهم
 55.800.00درهم
 1.475.500.00درهم
 2.655.640.00درهم

بالفصل  30-10/11 -10/11 :الخاص بالدراسات العامة
الكاتبة
الرئيس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء ؛
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  03بتاريخ  22 :شتنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام التوقيع على الوثائق اإلدارية والتقنية
الخاصة باملصلحة التقنية .
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 . 15 . 85:الصادر بتاريخ  20رجب
 1436املوافق ل  7يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم113 - 14:
املتعلق بالجماعات .
و بناء على املادة  103من القانون التنظيمي رقم 113 - 14:
املتعلق بالجماعات .
قـرر مايلـي
الفصل األول :
يفوض للسيد  :محمد أتسالمت النائب الثاني للرئيس املزداد
بتاريخ  10نونبر  1965بتكموت تغجيجت مهمة التوقيع على الوثائق
املتعلقة بالتعمير وجميع الرخص واملراسالت والشواهد الصادرة عن
املصلحة التقنية بالجماعة .
الفصل الثاني :
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه .
حرر بتغجيجت في  22 :شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس محمد الزعيم

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

وصرف نفقات الجماعة الترابية لتغجيجت تحت إشرافي ومراقبتي و
باملشاركة معي و املحددة كما يلي :
 جميع الوثائق املالية واملحاسبية ملصلحة تنمية املوارد املاليةللجماعة .
 نفقات املوظفين من التزامات بالنفقة و حواالت شهرية وتعويضات مختلفة مع جميع الوثائق الثبوتية املرفقة هها .
 تعويضات الرئيس وأعضاء املكتب وكاتب املجلس ورؤساء اللجانو نواههم.
الفصل الثاني :
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد القابض الجماعي و رؤساء
املصالح الجماعية املعنية
الفصل الثالث :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
تغجيجت في  04يناير 2018
رئيس جماعة تغجيجت محمد الزعيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفويض في الحالة املدنية؛

قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  01بتاريخ  22 :شتنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية ملوظف جماعي
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 . 15 . 85:الصادر بتاريخ  20رجب
 1436املوافق ل 7يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم113 - 14:
املتعلق بالجماعات .
بناء على املادة  5من القانون رقم  37 – 99 :املتعلق بالحالة
املدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1 . 02 . 239 :املؤرخ في 25
رجب  1423املوافق ل  03 :أكتوبر . 2002
قـرر مايلـي
الفصل األول :
يفوض للسيد  :محمد التروب املولود بتاريخ  27 :أبريل 1964
بتغجيجت  ،رتبته اإلدارية  :تقني الدرجة الثانية  ،املرسم العامل بمصالح
هذه الجماعة مهام ضابط الحالة املدنية بالتفويض باملكتب املركزي
للحالة املدنية الذي يقع بمركز تغجيجت ليقوم ههذه املهمة مقامي
وباملشاركة معي.
الفصل الثاني :
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حرر بتغجيجت في  22 :شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس محمد الزعيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت عدد  09بتاريخ  04يناير 2018
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء على الوثائق املتعلقة بقبض املداخيل
وصرف نفقات الجماعة الترابية لتغجيجت

قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  05بتاريخ  22شتنبر 2015
يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية للنائب الثاني للرئيس.

رئيس املجلس الجماعي لتغجيجت
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 1436املوافق ل  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات وخاصة املادتين  104و 105منه .
بناء على املنشور الوزاري عدد  51بتاريخ  31دجنبر  2015حول
تعيين املديرين العامين للمصالح و مديري املصالح بالجماعات الترابية.
بناء على قرار تعيين السيد  :الحسان إعيش في منصب مدير
املصالح بصفة مؤقتة لجماعة تغجيجت و املؤشر عليه من طرف وزير
الداخلية بتاريخ  05 :مايو . 2016
يقرر مايلي :
الفصل األول :
يفوض للسيد  :الحسان إعيش ,بصفته مدير للمصالح الجماعية
بصفة مؤقتة بجماعة تغجيجت مهام اإلمضاء على وثائق قبض املداخيل

بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 . 15 . 85:الصادر بتاريخ  20رجب
 1436املوافق ل 7يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113 - 14:
املتعلق بالجماعات .
بناء على املادة  5من القانون رقم  37 – 99 :املتعلق بالحالة
املدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1 . 02 . 239 :املؤرخ في 25
رجب  1423املوافق ل  03 :أكتوبر . 2002
قـرر مايلـي
ل
الفصل األو :
 يفوض للسيــد  :محماد الطاي املولود بتاريخ  31 :دجنبر  1959بتغجيجت -صفتـ ــه  :النائب الثاني للرئيس
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مهام ضابط الحالة املدنية بالتفويض باملكتب املركزي للحالة
املدنية الذي يقع مقره بمركز تغجيجت ليقوم ههذه املهمة مقامي
وباملشاركة معي..
الفصل الثاني :
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حرر بتغجيجت في  22 :شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس محمد الزعيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  08بتاريخ  14 :شتنبر
 2016يقض ي بالتفويض في املهام ضابط الحالة املدنية للنائب الثالث
للرئيس.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

املتعلقة باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
الصادرة عن املصلحة املختصة بالجماعة.
الفصل الثاني :
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه .
حرر بتغجيجت في  22 :شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس محمد الزعيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  06بتاريخ  22 :شتنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام توقيع الوثائق اإلدارية الخاصة
باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها للنائب
الثاني للرئيس.

 بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 . 15 . 85:الصادر بتاريخ  20رجب 1436املوافق ل 7يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14:
  113املتعلق بالجماعات . بناء على املادة  5من القانون رقم  37 – 99 :املتعلق بالحالةاملدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1 . 02 . 239 :املؤرخ
في  25رجب  1423املوافق ل  03 :أكتوبر . 2002

 بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1 . 15 . 85:الصادر بتاريخ  20رجب 1436املوافق ل 7يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم - 14:
 113املتعلق بالجماعات .
 بناء على املادة  5من القانون رقم  37 – 99 :املتعلق بالحالة املدنيةالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1 . 02 . 239 :املؤرخ في 25
رجب  1423املوافق ل 03:أكتوبر . 2002

قـرر مايلـي
الفصل األول :
 يفوض للسيــد  :ابراهيم بري املولود بتاريخ  1957 :بتغجيجت صفتـ ــه  :النائب الثالث للرئيسللتوقيع على الوثائق املتعلقة بالحالة املدنية باملكتب الفرعي للحالة املدنية
الذي يقع مقره بدوار تركمايت بالجماعة الترابية لتغجيجت ليقوم مقامي
وباملشاركة معي .
الفصل الثاني :
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه .
حرر بتغجيجت في  14 :شتنبر 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس محمد الزعيم

قـرر مايلـي
الفصل األول :
 يفوض للسيــد  :محماد الطاي املولود بتاريخ  31 :دجنبر  1959بتغجيجت صفتـ ــه  :النائب الثاني للرئيسللتوقيع على الوثائق اإلدارية الخاصة باإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ ألصولها باملكتب املركزي للحالة املدنية الذي يقع مقره
بالجماعة القروية لتغجيجت ليقوم مقامي وباملشاركة معي .
الفصل الثاني :
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حرر بتغجيجت في  22 :شتنبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس محمد الزعيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتغجيجت رقم  02بتاريخ  22 :شتنبر
 2015يقض ي بالتفويض في املهام توقيع الوثائق اإلدارية الخاصة
باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها .
بمقتض ى الظهير الشريف رقم 1 .15 .85:الصادر بتاريخ  20رجب
 1436املوافق ل 7يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113 - 14:
املتعلق بالجماعات .
بناء على املادة  5من القانون رقم 37 – 99 :املتعلق بالحالة
املدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 . 02 . 239 :املؤرخ في 25
رجب  1423املوافق ل 03 :أكتوبر .2002
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.58.008:الصادر في  04شعبان
 1377املوافق ل  24فيراير 1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة
العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
بناء على املرسوم عدد  2.77.738الصادر في  13من شوال 1397
املوافق ل  27شتنبر  1977بمثابة النظام األساس ي ملوظفي الجماعات املحلية
كما تم تغييره وتتميمه.
قـرر مايلـي :
الفصل األول :
يفوض للسيد  :علي تونفي املولود بتاريخ  01 :غشت  1962بتغجيجت،
رتبته اإلدارية  :مساعد إداري الدرجة الثالثة  ،املرسم العامل بمصالح هذه
الجماعة ليقوم مقامي وباملشاركة معي في التوقيع على الوثائق اإلدارية

ملخص مداوالت مجالس الجماعات:
ملخص محضر مداوالت املجلس الجماعي للزاك في إطار دورته
االستثنائية لشهر غشت 2017
اجتمع املجلس الجماعي للزاك في إطار دورته االستثنائية لشهر يوليوز
 2017املنعقدة بمقر الجماعة يوم الثالثاء  22غشت  2017طبقا
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في  20من رمضان 1436
املوافق  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات.
و تفعيال ملقتضيات الدورية الوزارية عدد  3886الصادرة بتاريخ  26ابريل
 2010بشأن مراقبة مشروعية مقررات املجالس الجماعية فقد صادق
املجلس بإجماع األعضاء الحاضرين على املقررات املتخذة بشأن النقط
املدرجة في جدول أعمال هذه الدورة كما هو مبين أسفله:
املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة األولى:
صادق املجلس الجماعي للزاك خالل دورته االستثنائية لشهر غشت 2017
املنعقدة بمقر الجماعة يوم الثالثاء  22غشت  2017بإجماع أعضائه
الحاضرين على مقرر النقطة املتعلقة ببنود و فصول االتفاقية املتعلقة
بالبرنامج املندمج لتنمية السياحة الطبيعية و القروية لبعض الجماعات
الترابية التابعة لجهة كلميم واد نون.
اإلمضاء ات رئيس املجلس حميدة مولود
كاتب املجلس املختار عبد الدائم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملخص محضر مداوالت املجلس الجماعي لعوينة يغمان في إطار دورته
العادية لشهر أكتوبر 2017
اجتمع املجلس الجماعي لعوينة ليغمان في إطار دورته العادية لشهر
أكتوبر  2017املنعقدة بمقر دار الخدمات بالجماعة يوم الخميس 05
أكتوبر  2017طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20
من رمضان  1436املوافق  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113-14املتعلق بالجماعات.
و تفعيال ملقتضيات الدورية الوزارية عدد  3886الصادرة بتاريخ  26أبريل
 2010بشان مراقبة مشروعية مقررات املجالس الجماعية فقد صادق
املجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين على املقررات املتخذة بشأن النقط
املدرجة في جدول اعمال هذه الدورة كما هو مبين أسفله:
املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة األولى:
صادق املجلس الجماعي لعوينة يغمان خالل دورته العادية لشهر أكتوبر
 2017املنعقدة بمقر دار الخدمات بالجماعة في جلسته ليوم الخميس 05
كتوبر  2017على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة املالية 2018
بأغلبية  08أعضاء مقابل رفض  07أعضاء.
اإلمضاء ات رئيس املجلس عياد بلوش
كاتب املجلس الحسين املكاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الثانية:
صادق املجلس الجماعي لعوينة يغمان خالل دورته العادية لشهر أكتوبر
 2017املنعقدة بمقر دار الخدمات بالجماعة ليوم الخميس  05أكتوبر
 2017على برمجة الفائض برسم السنة املالية  2016بأغلبية  08أعضاء
مقابل رفض  07أعضاء.
اإلمضاء ات :رئيس املجلس عياد بلوش
كاتب املجلس الحسين املكاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الثالثة:
صادق املجلس الجماعي لعوينة يغمان خالل دورته العادية لشهر أكتوبر
 2017املنعقدة بمقر دار الخدمات بالجماعة في جلسته ليوم الخميس 05
أكتوبر  2017بإجماع األعضاء الحاضرين على انتخاب السيد سعيد
اوشريح رئيسا للجنة الشؤون االجنماعية و األسرة.
اإلمضاء ات :رئيس املجلس عياد بلوش
كاتب املجلس الحسين املكاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الرابعة:
صادق املجلس الجماعي لعوينة يغمان خالل دورته العادية لشهر أكتوبر
 2017املنعقدة بمقر دار الخدمات بالجماعة في جلسته ليوم الخميس 05
أكتوبر  2017بإجماع األعضاء الحاضرين على املشاريع املبرمجة في إطار
برنامج محاربة الفوارق االجتماعية.
اإلمضاء ات :رئيس املجلس عياد بلوش
كاتب املجلس الحسين املكاوي

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية
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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لنفوذ جهة العيون الساقية الحمراء
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و األقاليم و رؤسائها
تنظيم و تحديد اختصاصات العماالت و األقاليم
تنظيم إدارة العماالت و األقاليم و تحديد اختصاصاتها:
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور رقم  2016/05يتعلق بتنظيم
إدارة املجلس اإلقليمي وتحديد اختصاصاتها.
رئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
7( 1436يوليوز ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112-14 :املتعلق
بالعماالت واألقاليم.
بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  32بتاريخ  22يونيو
 2016حول تنظيم إدارات العماالت و األقاليم.
بناء على مقرر املجلس اإلقليمي لبوجدور املتخذ خالل الدورة
العادية لشهر شتنبر املنعقدة بتاريخ  14شتنبر .2016
يقرر ما يلي:
الفصل األول:
يتكون الهيكل التنظيمي إلدارة املجلس اإلقليمي لبوجدور من
مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة واملجلس.
الفصل الثاني:
يعهد إلى املديرية العامة للمصالح اإلشراف على إدارة املجلس
وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها والسهر على حسن سيره وذلك تحت
مسؤولية الرئيس ومراقبته وتشتمل على :
 -1قسم الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية.
يشتمل هذا القسم على:
مصلحة املوارد البشرية والشؤون القانونية
مصلحة الشؤون املالية واملمتلكات
مصلحة التعاضد والتعاون واملجتمع املدني
 -2قسم التنمية والتجهيزات.
ويشتمل هذا القسم على:
مصلحة املسالك والنقل املدرس ي باملجال القروي وتأهيل املجال.
مصلحة تشخيص الحاجيات واألشغال واألليات.
الفصل الثالث:
تناط بمديرية شؤون الرئاسة واملجلس مهام السهر على الجوانب
اإلدارية املرتبطة باملنتخبين وسير أعمال املجلس ولجانه وتضم مكلفين
إثنين بمهمة.
الفصل الرابع :
يسري هذا القرار إبتداء من تاريخ التأشير عليه.
حرر ببوجدورفي  15شتنبر 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس اإلقليمي احمد خيار
تأشيرة السيد العامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االتسيير و إسناد املهام:
قـرار لـرئيس مجلـس إقليـم بوجـدور يقض ي بالتعيين في منصب
مدير عام للمصالح
بناء على الظهير رقم  1.58.008الصادر في 4 :شعبان  1377املوافق
(  24فبراير  ) 1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية كما
تم تعديله وتتميمه.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84الصادر في 20 :من رمضان
 1436املوافق (  7يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14
املتعلق بالعماالت واألقاليم وال سيما املواد  118 ،117و 119منه.
بناء على املنشور الوزاري عدد  51بتاريخ  31دجنبر  2015حول
تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري املصالح بالجماعات الترابية.
يقرر ما يلي:

الفصل األول
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين في منصب مدير عام
للمصالح يعين عبد هللا العروس ي متصرف مساعد بصفة مؤقتة في
منصب مدير عام للمصالح إلقليم بوجدور.
الفصل الثاني
يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه ،إلى غاية مرور ثالثة أشهر
على صدور املرسوم املشار إليه في الفصل األول بالجريدة الرسمية.
حرر في بوجدور بتاريخ  11فبراير 2016
اإلمضاء :رئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور احمد خيار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور رقم  2016/04يقض ي بإحداث
هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84الصادر في  20رمضان
 7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق
بالعماالت واألقاليم خصوصا املادة  111منه؛
بناء على األحكام الدستورية املؤسسة ملبدأ املساواة خاصة
الفصل  13و  19؛
بناء على مداوالت املجلس خالل دورته العادية لشهر شتنبر
املنعقدة بتاريخ  14شتنبر 2016؛
بناء على االستراتيجية و البرامج السياسية الوطنية املتعلقة
بإدماج مقاربة النوع االجتماعي ؛
بناء على النظام الداخلي للمجلس خاصة املواد  67 ،66 ،65و 68
منه .
يقرر ما يلي:
ل
الفصل األو :
تحدث لدى املجلس اإلقليمي لبوجدور هيئة استشارية تدعى
الهيئة املكلفة بتفعيل مبادئ املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع .
الفصل الثاني :
تتشكل هذه الهيئة باقتراح من الرئيس ،من شخصيات تنتمي إلى
جمعيات محلية و فعاليات من املجتمع املدني .على الشكل التالي :
الصفة

اسم الهيئة أو
الرقم
الشخصية
الترتيبي
سيدي العروص ي رئيس التعاونية الفالحية لتربية
01
املواش ي السالم ببوجدور
بوتنكيزة
رئيس الجمعية اإلقليمية إلنتاج وتسويق
ابراهيم اطريح
02
حليب اإلبل ببوجدور
رئيس جمعية دار الطالب ببوجدور
محمد خي
03
امبارك اهل بالل رئيس جمعية منار أللعاب القوى
04
ببوجدور
رئيس جمعية شمس لألعمال
الناجم اههاي
05
ي
االجتماعية وذو اإلعاقة ببوجدور
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نائب رئيس جمعية مفتاح الخير ألرباب قوارب
رضوان الزرهوني
06
الصيد التقليدي ببوجدور
النائب الثاني لرئيس جمعية مبادرة
هشام أوهها
07
فاعل خير ببوجدور
محمد الشيخ رئيس جمعية أصدقاء املرض ى للدعم
08
الطبي ببوجدور
يارا
رئيسة جمعية الزهراء للمرأة
الكنتاوية ابيه
09
والطفولة والشباب ببوجدور
الغالية ملباركيرئيسة التعاونية الحرفية االنبعاث ببوجدور
10
رئيسة جمعية ضع بصمتك لألعمال
11
االجتماعية والثقافية والرياضية
امباركة عينان
واالقتصادية ببوجدور
الفصل الثالث :
مقرر
ألشغالها و من
تقوم الهيئة باختيار رئيسا لها و من ينوب عنه و
ينوب عنه  ،كما يقوم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه بإعداد جدول أعمال
اجتماعاتها .
الفصل الرابع :
تبدي الهيئة رأيها في القضايا املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص و
مقاربة النوع االجتماعي .
الفصل الخامس:
تعد الهيئة نظامها الداخلي و يلتزم كل أعضاءها باحترام املقتضيات
التي جاءت فيه  ،ويسهر رئيسها على حسن تطبيقه بعد املوافقة عليه.
الفصل السادس :
يستمر عمل الهيئة طيلة انتداب املجلس اإلقليمي .
وحرر ببوجدور بتاريخ  15شتنبر 2016
رئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور :احمد خيار

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات و رؤسائها
برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة:
قرار لرئيـس املجلس الجماعـي للحكونيـة عدد  16/21املتعلق بإعداد
مشروع برنامج عمل الجماعة
رئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة :
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 1436املوافق ل  07يوليوز  2015القاض ي بتنفيذ القانون رقم 113.14
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  78منه .
بناء على املرسوم رقم  2.16.301الصادر في  23رمضان 29( 1437
يونيو  )2016بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه
وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده
بناء على اإلجتماع اإلخباري والتشاوري املنعقد بمقر الجماعة
بتاريخ  26دجنبر . 2016
ق ــررما يلي :
املادة األولى :
توضع خطة إعداد مشروع برنامج عمل جماعة الحكونية للفترة
املمتدة ما بين . 2021/2016
املادة الثانية :
تبتدئ عمليات االعداد بتاريخ  26دجنبر  2016حسب الجدولة
التالية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض:
بالتفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس مجلس اقليم بوجدور رقم  2016/02بتاريخ  04ماي 2016
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء .
رئيس مجلس اقليم بوجدور،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-84الصادر في  20رمضان
 07 ( 1436يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  112-14املتعلق
بالعماالت واألقاليم وخصوصا املادتين  102و  103منه.
بناء على قرار التعيين املؤقت في منصب مدير عام للمصالح
املتعلق بالسيد عبد هللا العروس ي املؤرخ في  11فبراير  2016واملؤشر عليه
من طرف السيد وزير الداخلية بتاريخ  01مارس .2016
قرر ما يلي:

الفصل االول:
يفوض للسيد عبد هللا العروس ي ببوجدور بصفته مدير عام
للمصالح باملجلس اإلقليمي لبوجدور ،التفويض في اإلمضاء في مجال
تسيير إدارة مجلس اإلقليم وتنظيمها مع التوقيع على مختلف املراسالت
االدارية.
الفصل الثاني:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
الفصل الثالث:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية كما يعلق
ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املالئمة.
حرر ببوجدور في  4ماي 2016
إمضاء :رئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور أحمد خيار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة الثالثة :
يعلق هذا القرار بالجماعة وينشر بالوسائل املمكنة لتسهيل
التواصل مع عموم الساكنة  ،مع موافاة السلطة االقليمية املختصة بنسخ
منه .
حرر بالحكونية
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي للحكونية عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار تعديلي لرئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة عدد  17/24املتعلق
بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة
رئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة :
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 1436املوافق ل  07يوليوز  2015القاض ي بتنفيذ القانون رقم 113.14
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  78منه .
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بناء على املرسوم رقم  2.16.301الصادر في  23رمضان 29( 1437
يونيو  )2016بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه
وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده.
بناء على اإلجتماع اإلخباري والتشاوري املنعقد بمقر الجماعة
بتاريخ  26دجنبر . 2016
بناء على اتفاقية الشراكة املبرمة بين مجلس الجماعة واملجلس
اإلقليمي لطرفاية والهادفة إلى تمويل وإعداد برنامج عمل الجماعة
السداس ي من طرف مكتب الدراسات  ،هذا األخير الذي تعذر عليه موافاة
املصالح املعنية بالجماعة باملطلوب وفي الوقت املناسب .
وبناء على كتاب السيد العامل عدد  1819ع.ط  /ك.ع  /ق.ج.م ،
بتاريخ  19يونيو 2017
قــررما يلي :
املادة األولى :
توضع خطة إعداد مشروع برنامج عمل جماعة الحكونية للفترة
املمتدة ما بين . 2021/2016
املادة الثانية :
يعدل آجال عمليات اإلعداد حسب الجدولة التالية :

املادة الثالثة :
يعلق هذا القرار بالجماعة وينشر بالوسائل املمكنة لتسهيل
التواصل مع عموم الساكنة  ،مع موافاة السلطة االقليمية املختصة بنسخ
منه
حرر بالحكونية
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي للحكونية
عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.017املؤرخ في  03جمادى
األولى  1372موافق  19يناير  1953املتعلقة باملحافظة على الطريق
العمومية وشرطة السير والجوالن حسب ما وقع تغييره وتعديله.
بناء على الظهير الشريف رقم  1-63-260املؤرخ في  24جمادى
الثانية  1383موافق  12نونبر  1963املتعلق بالنقل بواسطة العربات عبر
الطرقات.
بنـاء على الق ــانون رق ــم  52.05املتعلق بمدونة السير على الطرق
كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم  116.14الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.16.106بتاريخ  13شوال  18 ( 1437يوليو .)2016
بناء على الظهير شريف رقم  1.69.198بتاريخ  29محرم 6( 1390
أبريل  )1970يغير ويتمم بموجبه القرار الوزيري الصادر في  8جمادى األولى
 24( 1372يناير  )1953بشأن مراقبة السير والجوالن
بناء على املرسوم رقم  2.69.151بتاريخ  29محرم  6( 1390أبريل
 )1970يغير ويتمم بموجبه املرسوم رقم  2.64.366الصادر في  3شعبان
 8( 1384دجنبر  )1964بشأن الحقوق املستخلصة في ميدان مراقبة السير
والجوالن
بناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب  1400هجرية
موافق  26ماي  1980يحدد الشروط التي تنفد هها تلقائيا التدابير الرامية
إلى استتباب األمن و السكينة وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة
على الصحة العمومية.
بناء على القرار الوزاري املشترك رقم  61-291الصادر بتاريخ 24
ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق.
بناء على القرار الجماعي رقم  96/1املتعلق بالسير واملرور بمدينة
بوجدور.
بناء على محضر لجنة السير والجوالن بتاريخ  03نونبر 2016
بناء على محضر مداوالت املجلس الجماعي لبوجدور خالل
الدورة العادية لشهر ماي  2016واملنعقدة بتاريخ  04ماي  2016والتي
من خاللها صادق املجلس الجماعي لبوجدور اإلبقاء على املقرر التنظيمي
املتعلق بوضع عالمات التشوير مفتوحة طيلة إنتداب املجلس الجماعي
لبوجدور .
بناء على مقرر املجلس الجماعي لبوجدور عدد  09بتاريخ  04ماي
2016
يقرر مايلي :
الفصل األول :
 توضع عالمات التشوير باألماكن وفق الجدول طيه ، وضع عالمات قف باألماكن التالية :
 حي موالي الحسن بلمهدي
ال ـ ـ ـ ــموقع
ملتقى زنقة عائشة أم املؤمنين مع زنقة الطالبويا
ملتقى معاوية بن أبي سفيان مع شارع القاض ي عياض
ملتقى معاوية بن أبي سفيان مع زنقة علي بن أبي طالب
ملتقى معاوية بن أبي سفيان مع زنقة عائشة أم املؤمنين

الشرطة االدارية:
السير و الجوالن

ملتقى زنقة الزبير بن العوام مع شارع القاض ي عياض

تنظيم السير و الجوالن

ملتقى زنقة الزبير بن العوام مع زنقة علي بن أبي طالب

قرار جماعي عدد  2016 /02بتاريخ  21يونيو  2016يتم بموجبه تحديد
ووضع عالمات التشوير األفقي والعمودي بنفوذ جماعة بوجدور

ملتقى زنقة الزبير بن العوام مع زنقة عائشة أم املؤمنين

رئيس املجلس الجماعي لبوجدور
بنـاء على الظهـ ــير الشريف رقم  1.15.85الصـادر في  20رمضان
 7 ( 1436يوليو  ) 2015بتنفيـ ــذ القـانون رق ــم  113 .14املتعلق
بالجماعات.

ملتقى زنقة عثمان بن عفان مع شارع القاض ي عياض
ملتقى زنقة عثمان بن عفان مع زنقة علي بن أبي طالب
ملتقى زنقة عثمان بن عفان مع زنقة عائشة أم املؤمنين
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وضع عالمات قف


بالنسبة لحي املسيرة

بملتقى الزنقة املتواجدة غرب عمارة الدرهم وشارع محمد الخامس
بملتقى الزنقة املتواجدة جنوب عمارة الدرهم وزنقة أريدال
بملتقى الزنقة املتواجدة غرب سرية الدرك امللكي وشارع عبد العزيز
الدوائري
وضع عالمة املنع بحي املسيرة باألمكان التالية  ( :الجوانب املحاذية
لعمارة الدرهم )
 بملتقى الزنقة املتواجدة غرب عمارة الدرهم بإتجاه شارع محمدالخامس
 عالمة منع املرور على اليمين
 بملتقى الزنقة املتواجدة غرب عمارة الدرهم بإتجاه شارع محمدالخامس
 عالمة منع املرور على اليسار
 بملتقى الزنقة املتواجدة غرب عمارة الدرهم بإتجاه شارع محمدالخامس
 بالنسبة لصباغة الرصيف
صباغة الرصيف باألحمر واألبيض بالزنقة املتواجدة غرب العمارة (
الرصيف الشرقي لعمارة الدرهم )
 وضع عالمات قف
 بالنسبة لحي التنمية
 شارع محمد بن أبا ولد محمد بحي التنمية
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع شارع سعد بن معاذ
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع شارع املحجوب ولد الطيب
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع زنقة أم سلمة
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع شارع سيد أحمد ملليحة
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع شارع عبد هللا ولد محمد ولد محمدوا
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع زنقة أم كلثوم بن عقبة
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع زنقة بالل بن رباح
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع زنقة حليمة السعدية
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع شارع بوليها أمبيريك
ملتقى شارع محمد أبا بن محمد مع شارع سالمة ولد أجدود

 شارع سيد أحمد ملليحة بحي التنمية
ملتقى سيد أحمد ملليحة بشارع خيا ولد أحمد العبد
ملتقى سيد أحمد ملليحة بشارع سعيد بن زيد
ملتقى سيد أحمد ملليحة بشارع عثمان بن طلحة
ملتقى سيد أحمد ملليحة بشارع بوليها أمبيريك
ملتقى سيد أحمد ملليحة بشارع سالمة ولد أجدود

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

الفصل الثاني :
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السلطة املحلية وهيئة الشرطة
الحضرية ومدير املصالح واألعوان املؤهلين لهذه الغاية كل في دائرة
اختصاصه .
إمضاء رئيس املجلس الجماعي لبوجدور
عبد العزيز ابا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تحديد اختصاصات الجماعات
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها ؛
قرار جماعي عدد  2016/03بتاريخ  10أكتوبر  2016يتعلق
بتنظيم إدارة املجلس الجماعي لبوجدور وتحديد اختصاصاتها.
رئيس املجلس الجماعي لبوجدور؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 7 ( 1436يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون رقم  113 – 14املتعلق
بالجماعات.
بناء على دورية وزير الداخلية عدد  43بتاريخ  28يوليوز 2016
حول تنظيم إدارات الجماعات .
بناء على محضر دورة املجلس الجماعي املتخذة حالل الدورة
العادية لشهر أكتوبر  2016املنعقدة بتاريخ  10أكتوبر .2016
يقرر مايلي :
الفصل األول :
يتكون الهيكل التنظيمي إلدارة املجلس الجماعي لبوجدور من مديرية
املصالح وتشتمل على :
 -Iقسم التعمير والبيئة واألشغال واملمتلكات
يشتمل هذا القسم على :
مصلحة التخطيط وتدبير املجال وشؤون البيئة
مصلحة املمتلكات واآلليات
مصلحة األشغال والصيانة
مصلحة الدراسات التقنية
 -IIقسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والرياضية
يشتمل هذا القسم على :
مصلحة حفظ الصحة
مصلحة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية
مصلحة الشؤون االقتصادية
 -IIIقسم الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية
يشتمل هذا القسم على :
مصلحة املوارد البشرية
مصلحة املوارد املالية
مصلحة الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق
مصلحة امليزانية واملحاسبة والصفقات
مصلحة الشؤون القانونية وشؤون املجلس
الفصل الثاني :
تحدد اختصاصات مختلف الوحدات اإلدارية على النحو التالي :
الكتابة الخاصة  :ضبط مواعيد االستقبال – ضبط اجتماعات

الرئيس
مكتب التواصل والعالقات العامة  :االتصال بوسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة واملقروءة وتزويدها باألنشطة والفعاليات بالجماعة –
تصوير وتغطية كافة أنشطة الجماعة – متابعة كل ماينشر في الجرائد
ومواقع التواصل اإلجتماعي للجماعة .
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مديرية املصلح الجماعية  :مساعدة الرئيس في اختصاصاته-
اإلشراف على اإلدارة الجماعية وتنظيمها وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها
– تحضير ومسك جميع الوثائق اإلدارية الضرورية إلعداد وتنفيذ وتتبع
قرارات رئيس املجلس – إعداد االتفاقية وتتبعها – التنسيق مع السلطة
املحلية بالقضايا التي تهم اإلدارة الجماعية – إرسال وثائق مداوالت
املجلس للسلطة املحلية – ممارسة املهام املنوطة له من طرف الرئيس في
مجال التسيير اإلداري – اإلعداد لجميع االجتماعات الذي يعقدها املجلس
ولجانه.
مكتب االستقبال واالرشادات  :ضبط مواعيد االستقبال – توجيه
املواطنين للمصالح املختصة .
مكتب التدقيق الداخلي  :تباشر هذه اللجنة مراقبة كافة أعمال
املصالح اإلدارية الجماعية قصد التحقق من أداء اإلدارة يتم وفق
األهداف واملعايير املوضوعة واملحددة قصد التقويم والتصحيح .
 -Iقسم التعمير والبيئة واألشغال واملمتلكات
يعنى هذا القسم بالعمران باملدينة وبدارسة التصاميم ومنح
رخص البناء ورخص اإلسكان واملطابقة  .إعداد تصميم التهيئة الحضرية
للمدينة وتصاميم التطبيق – تتبع سير البنية التحتية والتجهيزات – إعداد
الدراسات ملشاريع املدينة والدراسات املتعلقة بحماية البيئة – تدبير امللك
العام والخاص باإلضافة إلى تتبع القضايا القضائية والشكايات.
 -1مصلحة التخطيط وتدبير املجال وشؤون البيئة
 القيام باملعاينات امليدانية ضمن لجن تقنية مختلطة ملراقبةأنشطة املرافق الجماعية والوحدات الصناعية التي لها بعد بيئي.
 املساهمة في إعداد مشروع املخطط الجماعي للتنمية وإجراءلقاء تشاوري مع الجمعيات وفعاليات املجتمع املدني التي لها صلة بالبيئة.
 مراقبة نظافة املدينة والحفاظ على البيئة وتنظيف املساحاتالخضراء
 تتبع ومراقبة األشغال التقنية الخاصة بشبكة التطهير إنجاز أشغال التنظيف والتطهير العام وكل مايتعلق بحفظاملجال واملحافظة على البيئة.
 -2مصلحة املمتلكات واآلليات
تدبير ممتلكات الجماعة الخاصة والعامة وذلك باإلشراف على
جميع املساطر اإلدارية والقانونية املتعلقة بجميع العمليات العقارية .
إعداد وتحيين "دفاتر احصاء املمتلكات الجماعية " الخاصة
والعامة .
إعداد سجل محتويات األمالك الخاصة الجماعية وتحيينه .
تسيير  ،تقييم أشغال الصيانة الضرورية الخاصة بقطاع امليكانيك
 ،التلحيم  ،الترصيص والنجارة .
 -3مصلحة األشغال والصيانة
 صيانة شبكة اإلنارة العمومية واألضواء الثالثية وتوسيع وإحداثخطوط شبكة اإلنارة العمومية وصيانة الطرقات واألرصفة .
 أشغال تشوير الطرق العمومية تتبع مشاريع الجماعة الحضريةاملتعلقة بالطرق العمومية .
 -4مصلحة الدراسات التقنية
 دراسة ملفات رخص البناء طبقا للقوانين الجاري هها العمل في ميدانالتعمير
 منح رخص البناء ورخص االصالحات – رخص السكن وشهاداتاملطابقة – رخص احتالل امللك العمومي لغرض البناء – تسليم
الرحص املتعلقة بالربط مع شبكات املاء الصالح للشرب والكهرباء .
 القيام بمراقبة البناء من طرف التقنيين املحلفين املكلفين بمراقبةالبناء.
 إعداد وثائق التعمير – تصاميم التهيئة العمرانية – تصاميم إعادةالهيكلة – إعداد تصاميم القطاعية .
ويتم هذا اإلعداد والدراسة بتنسيق مع املصالح الخارجية املعنية
وذلك في إطار تطبيق القوانين املتعلقة بالتعمير – دراسة مشاريع التجزئات
–تتبع الدراسات العمرانية .

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 -IIقسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية
 التنشيط االقتصادي واالجتماعي والثقافي والرياض ي. اإلشراف على برمجة مشاريع املبادرة املحلية للتنمية البشرية املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة . تدبير وتسيير املنشآت الرياضية والثقافية التابعة للجماعة. -1مصلحة حفظ الصحة
 مراقبة ومحاربة جميع مصادر الضرر بما فيها مكافحة نواقل األمراض املراقبة والسهر على جودة املواد الغذائية وجودة املاء ضبط اإلحصائيات الصحية تحيين سجل الوفيات -2مصلحة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية
 القيام باألعمال الضرورية إلنعاش األنشطة الثقافية. تشجيع ومساندة املنظمات والجمعيات ذات الطابع الثقافي – تقديمالدعم املادي واللوجستيكي للجمعيات الثقافية .
 اإلشراف على برمجة مشاريع املبادرة املحلية للتنمية البشرية املشاركة في التنشيط اإلجتماعي بمساعدة الهيئات العمومية املكلفةبالعمل اإلجتماعي
 -3مصلحة الشؤون االقتصادية
 منح الرخص التجارية – مراقبة املحالت التجارية واملهنية – القيامباملبادرات التي تروم إنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية باملدينة
.
 املساهمة في تأهيل القطاع الغير مهيكل . -IIIقسم الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية
 اإلشراف على تنظيم وتدبير شؤون جميع أنشطة املصالح التابعةللقسم وتتبع سير أعمالها والسهر على السير العادي للقسم وشؤون
العاملين به .
 القيام بأعمال التوثيق القانوني التي من شأنها ضمان تحقيق دعامةأساسية ومرجعية قانونية تستند وتعتمد عليها املصالح اإلدارية
الجماعية .
ن
 تتبع القضايا املرفوعة أمام املحاكم التي تكو الجماعة فيها طرفمدعيا أو مدعى عليه وذلك بالتنسيق مع املحامي املتعاقد مع
الجماعة.
 -1مصلحة املوارد البشرية
تعنى بتدبير شؤون املوظفين اإلدارية ( ترقيات – عقوبات – ضبط الوقت
– رخص إلجازة – التوظيفات – التعيينات – مذكرات مصلحية ) وتسهر
على صرف أجورهم ومنحهم وتعويضاتهم املختلفة .
يتكفل بتنظيم الحياة اإلدارية للموظفين – التوظيف باإللحاق – الترقيات
– امتحانات الكفاءة املهنية – التأديب – اإلجازة السنوية – اإلستيداع –
التأمين الصحي التكميلي .
 التقاعد وكذا التكوين املستمر للموظفين – يتكفل بإعداد جميعالبيانات والوثائق املحاسباتية املتعلقة بموظفي الجماعة ( نفقات
وأجور املوظفين )
 -2مصلحة املوارد املالية
 السهر على التطبيق الحسن للمقتضيات التشريعية والتنظيميةاملعمول هها في ميدان الجبايات املحلية
 إعداد مشاريع القرارات الجبائية التحقق من أوامر التحصيل الفردية والجماعية املعدة من طرفمصلحة الوعاء الضريبي
 التنسيق مع املصالح الجماعية املتداخلة في عمليات املداخيل القيام بمختلف املداخيل املتعلقة بالرسوم والحقوق والواجباتاملأذون باستخالصها لفائدة ميزانية جماعة بوجدور
 التحيين الدوري لقاعدة املعطيات . -3مصلحة الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق
 تلقي التصاريح بالوالدات والوفيات وتوثيقها -إنجاز وتسليم وثائق الحالة املدنية للمرتفقين
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 إنجاز وتسليم مختلف الشواهد اإلدارية ( الخطوبة – العزوبة –عقد الزواج )
 تسليم النسخ املوجزة والكاملة للرسوم املسجلة باملكتب ( الوالدات– الوفيات )
 اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها. -4مصلحة امليزانية واملحاسبة والصفقات
 إعداد وتنفيذ امليزانية تحيين برنامج حسابات امليزانية. إعداد الوثائق املحاسباتية املتعلقة باملصاريف القيام بمختلف االجراءات بخصوص إبرام الصفقات الخاصة بإنجازأشغال تتعلق بتقديم خدمات أو تزويد الجماعة باملواد
 إعداد وتصفية مختلف النفقات -5مصلحة الشؤون القانونية وشؤون املجلس
 توثيق املرجعية القانونية وضبطها كي تستند وتعتمد عليها املصالحاالدارية الجماعية في اطار اتخاذ القرارات التنظيمية والتدابير الفردية
ووضع االطار القانون ملمارسة مختلف انشطتها اليومية.
 املساهمة في اعمال لجنة السير والجوالن. تنظيم الدورات العادية واالستثنائية للمجلس. ضبط سجلي محاضر الدورات ومقرارات املجلس تنفيذ القرارات االدارية الصادرة عن رئيس املجلس الجماعي تنفيذ مختلف القرارت الصادرة عن مداوالت الهيئة الجماعية تنظيم اجتماعات مكتب املجلس وتدوين اشغالها -تنظيم اجتماعاتاللجان وتدوين اشغالها
الفصل الثالث :
يعهد الى السيد مدير املصالح الجماعية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار كل
حسب اختصاصه
الفصل الرابع :
يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه.
حرر في بوجدور
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبوجدور
عبد العزيز ابا
تأشيرة عامل اقليم بوجدور
بتاريخ  09نونبر 2016

واالتصاالت الهاتفية ،والخطب الرسمية
واملراسالت الخاصة بالرئاسة
مكتب التواصل
والعالقات العامة

رئيس املجلس الجماعي لكلتة زمور؛
بناء على الظهير الشريف رقم  ، 1.15.85الصادر بتاريخ  20رمضان
 1436املوافق ل 7يوليوز 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  126منه.
بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد  43بتاريخ  28يوليوز
2016
بناء على مداولة املجلس الجماعي لكلتة زمور في دورته العادية
لشهر أكتوبر 2016
يقرر ما يلي:
الفصل األول:
يحدد تنظيم واختصاص ادارة جماعة كلتة زمور فيما يلي:
املصلحة الجماعية

اختصاصات املصلحة

الكتابة الخاصة

 ضبط مواعيد االستقباالت واالجراءاتاملستعجلة  -تنظيم امللفات املعدة
للمصادقة  ،االستدعاءات والزيارات،

 االرشاد والتوجيه والتوعية ضبط املعلومات واستثمارها وتطويروترشيد استغاللها
 العالقات الخارجية مع االدارات واملصالحالعامة والخاصة.

مديرية املصالح
الجماعية

 مساعدة الرئيس في ممارسة صالحياته. االشراف على االدارة الجماعية وتنسيقالعمل االداري بمصالحها .
 تحضير ومسك جميع الوثائق الضروريةإلعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس املجلس
 اعداد االتفاقيات وتتبعها. التنسيق مع السلطة املحلية فيما يتعلقبالقضايا التي تهم االدارة الجماعية .
 ارسال وثائق مداوالت املجلس للسلطةاملحلية.
 ممارسة املهام الفوضة له في التدبيراالداري.
 االعداد لجميع االجتماعات التي يعقدهااملجلس ولجانه.

مكتب الضبط

يشرف على جميع الصادرات والواردات
وضبطها وتوزيعها بشكل يضمن مسارها
االداري.

مكتب حفظ
الصحة

 -الحفاظ على النظافة العمومية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـ ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لكلتة زمور يقض ي بتنظيم ادارة
الجماعة وتحديد اختصاصاتها

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

 مراقبة املواد الغذائية -مراقبة الحشرات والكالب الضالة

خلية التدقيق
الداخلي

يقوم بتشخيص الوضع االداري واملالي
للجماعة ليضع يده على الخلل لتصحيحه
بالطرق القانونية املناسبة
يقوم بتتبع انجاز مختلف برامج الجماعة
يقدم الدعم املنهجي لصالح ادارة املجلس
لوضع وأجرأة برامجها.

مصلحة التعمير
واألشغال واملمتلكات

وتضم هذه املصلحة املكاتب التالية

مكتب املمتلكات
واآلليات

 مسك سجل املمتلكات مسك سجل املنقوالت واألدوات مسك سجل املشتريات والتجهيزات القيام بجميع االجراءات القانونية واالداريةاملتعلقة باملمتلكات الجماعية
 -االشراف وتسيير املرآب الجماعي
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 -انجاز اشغال التنظيف والتطهير العام

 السهر على تنفيذ القرارات الجماعيةاملتعلقة بتنظيم الحرف املهنية والتجارية
والصناعية

 التسيير و االعتناء بالساحات والحدائقوتنظيفه

 السهر على تنفيذ القرارات الفردية املتمثلةفي املنع او االذن او األمر عند صدورها

 -جمع النفايات

 الحفاظ على املناطق الخضراء كل ما يتعلق بحفظ املجال واملحافظة علىالبيئة
مكتب األشغال
والصيانة

 األنشطة املتعلقة باألشغال والبناياتوالصيانة والنظافة واالنارة العمومية
والطرق .
 األنشطة املتعلقة بدراسة الطلباتالخاصة بالتجزئات والتصاميم املعمارية
واالصالحات ومراقبة البناء والترميمات.

مكتب الدراسات
والصفقات

 اعداد بنك املشاريع املزمع انجازهابالجماعة

مكتب الشؤون
االجتماعية
والثقافية والرياضية

مكتب املوارد
البشرية

 تدبير شؤون املوارد البشرية العاملةبمصالح الجماعة
 انجاز وتتبع ملفات املوظفين من التوظيفالى التقاعد
 تتبع تسوية الوضعية االدارية واملاليةللموظفين بالجماعة
 -اعداد اجور املوظفين وباقي التعويضات

 -اعداد ملفات العروض

 ضبط االنخراطات في الصندوق املغربيللتقاعد والنظام الجماعي ملنح رواتب
التقاعد و التغطية الصحية واالحتياط
االجتماعي

 اعداد سندات الطلب -تيهئ وتحيين مونوغرافية الجماعة

 مراقبة األشغالمصلحة الشؤون
االقتصادية واملالية

وتضم املكاتب التالية:

مكتب املوارد املالية

 جباية واستخالص املداخيل املقررة لفائدةامليزانية

مكتب الحالة املدنية  -تلقي تصاريح الوالدات والوفيات ومسك
سجالتها
واملصادقة على
الوثائق
 انجاز وتسليم مختلف وثائق الحالة املدنيةللمرتفقين

 انجاز تقارير الحالة املدنية والوثائقالدورية
 انجاز وتسليم مختلف الشواهد االداريةكشهادة الخطوبة والعزوبة وشهادة عدم
الزواج

 اعداد األوامر بالتحصيل -اعداد ومراجعة القرارات الجبائية املحلية

 -تصحيح امضاءات املرتفقين

 اعداد وتنفيذ اجراءات الكراء حصر حاجيات الجماعة من األذوناتوالتذاكر والقسيمات برسم كل سنة
ومسكها.

 االشهاد على مطابقة النسخ ألصولهامكتب شؤون
املجلس

 -اعداد وتنفيذ امليزانية

 ضبط سجالت محاضر الدورات ومقرراتاملجلس

 اعداد وتصفية مختلف النفقاتمكتب الشؤون
االقتصادية

 اعداد مشاريع جداول اعمال الدوراتوتحرير محاضر الجلسات واعداد التقارير
الصادرة عن املجلس
 تنظيم الدورات العادية واالستثنائيةللمجلس

 اعداد الوثائق املحاسبية املتعلقةباملصاريف
 يعهد الى هذا املكتب اختصاصات الشرطةاالدارية كمنح جميع الرخص التجارية
واملهنية

 السهر على األنشطة التربوية والترفيهيةوالرعاية الصحية والتوعية ومساعدة
الجمعيات واملنظمات االنسانية والتربوية

مصلحة الشؤون
االدارية والثقافية

 التنسيق مع مكاتب الدراسات املتعاقدةمع الجماعة

 تيهئ وتتبع مراحل تمرير الصفقاتالعمومية

 السهر على تنظيم األنشطة االجتماعيةوالثقافية والرياضية.

وتضم هذة املصلحة املكاتب التالية:

 -اعداد الدراسات التقنية

مكتب امليزانية
واملحاسبة

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

األرشيف والتوثيق

 تنظيم ارشيف مختلف املصالح االداريةللجماعة واالشراف عليها وحفظها
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الفصل الثاني:
يعهد الى السيد مدير املصالح ورؤساء املصالح الجماعية بتنفيذ
مقتضيات هذا القرار كل حسب اختصاصه.
الفصل الثالث:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف
السيد عامل االقليم.
كلتة زمور في  04اكتوبر 2016
امضاء رئيس املجلس الجماعي لكلتة زمور الخليل ميلد
بوجدور في  08دجنبر2016
تأشيرة عامل اقليم بوجدور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التسيير و إسناد املهام.
قــرار لرئيس املجلس الجماعي الجريفية يقض ي بتعيين مدير املصالح
االدارية بجماعة اجريفية.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان
 24 ( 1377فبراير  )1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه.
بناءا على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20رمضان 1436
( 27شتنبر  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات.
بناءا على املرسوم رقم  2.77.738بتاريخ  13شوال 27( 1396
شتنبر  )2015بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي الجماعات املحلية
حسب ماتم تغييره وتتميمه.
بناءا على الدورية الوزارية رقم  51املؤرخة في 2015/12/31
املتعلقة بتعيين املديرين العامين للمصالح ومديري املصالح بالجماعات
الترابية.
يقرر ما يلي ::
فصل فريد :
يعين السيد محمد لحميدي ؛ متصرف ممتاز ؛ مديرا للمصالح
االدارية بجماعة اجريفية .
حرر في اجريفية بتاريخ  07نونبر 2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي الجريفية
فراجي ادبدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور يقض ي بتعيين مدير املصالح
بالجماعة.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان
 1377املوافق ( 24فبراير  ) 1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة
العمومية كما تم تعديله وتتميمه ؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1. 15. 85الصاد رفي  20رمضان
 1436املوافق ( 7يوليوز )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113. 14
املتعلق بالجماعات وال سيما املادة 126،127و 128منه ؛
وبناء على املنشور الوزاري عدد  51بتاريخ  31دجنبر 2015
املتعلقة بتعيين املديرين العامين ومديري املصالح بالجماعات الترابية ؛
قرر مــا يلي:
ل
الفصل األو :
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين في منصب
مدير املصالح ،يعين السيد محمد عالي الهادي متصرف سلم  11الرتبة
االستثنائية ،رقم بطاقة التعريف الوطنية  JF3001بصفة مؤقتة في
منصب مدير املصالح لجماعة كلتة زمور.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

الفصل الثاني:
يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه
حرر بجماعة كلتة زمور في  18يناير 2016
اإلمضاء  :رئيس مجلس جماعة كلتة زمور الخليل ميلد
تأشيرة عامل اإلقليم بتاريخ 1مارس 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ـ ـ ـرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد بتعيين مدير املصالح بالجماعة.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان
 ،1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة
العمومية كما تم تعديله وتتميمه ؛
بناء على الظهير الشريف رقم  ،1.15.85الصادر في  20رمضان
7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  ،113.14املتعلق
بالجماعات والسيما املادة  126،127و 128منه ؛
بناء على املنشور الوزاري عدد  51بتاريخ  31دجنبر  2015حول
تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري املصالح بالجماعات الترابية
يقرر ما يلي ::
ل
الفصل األو :
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين في منصب
مدير املصالح يعين السيد سليمان حبادي  ،متصرف ممتاز بصفة مؤقتة
في منصب مدير املصالح لجماعة ملسيد.
الفصل الثاني :
يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه  ،إلى غاية مرور ثالثة أشهر
على صدور املرسوم املشار إليه أعاله بالجريدة الرسمية.
حرر  ،في  21يناير 2016
رئيس مجلس جماعة ملسيد علي خيا
تم التأشير عليه بتاريخ  01مارس 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء

قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  05يقض ي بالتفويض في
املهام التوقيع في مجال التدبير اإلداري ال ــى موظــف مرسـ ــم.
رئيس املجلس الجماعــي للحكونية؛
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 1436هـ (  7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات و خاصة املادة  104منه .
قرر ما يلي ::
فص ـ ـ ــل فري ـ ـ ـ ــد :
يفــوض للسي ـ ــد حسن ليموني املولود بتاريـ ـ ــخ 1964/01/29
بصفتـه تقني الدرجة الثانية مرسم و رئيس مصلحة الحسابات و املوظفين
بجـمـاع ــة الحكوني ــة  ،مه ــام التوقيع في مجال التدبير اإلداري ليق ــوم ههذه
املهم ــة مقام ــي و باملشاركة معي .
حرر بالحكونية في  5غشت 2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة الحكونية عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/ 10بتفويض املهام
املتعلقة بأجور وتعويضات أعضاء أجهزة املجلس.
رئيس املجلس الجماعي لبــوج ــدور
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20رمضان
 07) 1436يوليوز ( 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات وخاصة املادة .105
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بمقتض ى املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  17محرم 1431
املوافق ل (  03يناير  ) 2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات
الترابية ومجموعاتها .
قرر ما يلي ::
املادة األولى :
يفوض للسيد محمد سالم خيا املولود بتاريخ  1970ببوكراع
بصفته مدير مصالح بجماعة بوجدور بإمضاء الوثائق املتعلقة بأجور
وتعويضات املوظفين وتعويضات أعضاء أجهزة املجلس باملكتب الذي يقع
مقره بجماعة بوجدور .
املادة الثانية :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية.
وحرر ببوجـدور في  30شتنبر2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبوجدور عبد العزيز أبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم 2015/ 11
بتفويض اإلمضاء في مجال التدبير اإلداري
رئيس املجلس الجماعي لبــوج ــدور
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20رمضان
 07) 1436يوليوز  ( 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة .105
بمقتض ى املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  17محرم 1431
املوافق ل (  03يناير  ) 2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات
الترابية ومجموعاتها .
يـقرر ما يلي ::
املادة األولى :
يفوض للسيد محمد سالم خيا املولود بتاريخ  1970ببوكراع
بصفته مدير مصالح بجماعة بوجدور باإلمضاء في مجال التدبير اإلداري
باملكتب الذي يقع مقره بجماعة بوجدور .
املادة الثانية :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية.
وحرر ببوجـدور في  30شتنبر2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبوجدور عبد العزيز أبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم  2015/ 12بتفويض
اإلمضاء على الوثائق املتعلقة بمصلحة الشساعة (املداخيل)
رئيس املجلس الجماعي لبــوج ــدور
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20رمضان
 07) 1436يوليوز  ( 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة .105
بمقتض ى املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  17محرم 1431
املوافق ل (  03يناير  ) 2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات
الترابية ومجموعاتها .
قرر ما يلي ::
املادة األولى :
يفوض للسيد محمد سالم خيا املولود بتاريخ  1970ببوكراع
بصفته مدير مصالح بجماعة بوجدور باإلمضاء على الوثائق املتعلقة
بمصلحة الشساعة ( املداخيل) باملكتب الذي يقع مقره بجماعة بوجدور .

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

املادة الثانية :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية.
حرر ببوجدور
اإلمضاء  :رئيـس املجلــس الجماعي لبــوج ــدور عبد العزيز أبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم  2015/ 17بتفويض
اإلمضاء بخصوص قطاع املهن التجارية والصناعية
رئيس املجلس الجماعي لبــوج ــدور
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20رمضان
 07) 1436يوليوز  ( 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة .103
يـقرر ما يلي ::
املادة األولى :
يفوض للسيد عبد العزيز أبا املولود بتاريخ  1968بكلتة زمور
بصفته النائب الثالث لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور باإلمضاء
بخصوص قطاع املهن التجارية والصناعية باملكتب الذي يقع مقره
بجماعة بوجدور .
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية.
حرر ببوجدور بتاريخ  01أكتوبر 2015
اإلمضاء  :رئيـس املجلــس الجماعي لبــوج ــدور عبد العزيز أبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في الحالة املدنية

قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  02يقض ي بتف ــويض
مه ــام ضابط الحالة املدنية ال ــى موظــف مرسـ ــم.
رئيس املجلس الجماعــي للحكونيـة
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 1436هـ (  7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات و خاصة املادة  102منه .
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  01 / 02 / 239الصادر
في  25رجب  1423هـ (  3أكتوبر  2002م ) بتنفيذ القانون رقم 37/99
املتعلق بالحالة املدنية .
بناء على املرسوم عدد  2.99.665الصادر في  2شعبان 1423هـ (9
أكتوبـر  )2002لتطبيق القانون رقم  37 / 99املتعلق بالحالة املدنية .
قرر ما يلي ::
فصـل فريــد :
يفــوض للسيــد محمود هالب املولود بتاريــخ  1965بصفته
متصرف الدرجة الثالثة مرسم و رئيس مصلحة الحالة املدنية بجـمـاع ــة
الحكونيـة  ،مه ــام ضابط الحالة املدنية ليق ــوم ههذه املهم ــة مقام ــي و
باملشاركة معي .
حرر بالحكونية في  5غشت 2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة الحكونية عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة الثانية :
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 23رمصان ( 08يونيو )2018

قرار لرئيس مجلس جماعة اجريفية رقم  2015/01يقض ي بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية

ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/06يقض ي بتفويض
املهام بخصوص الحالة املدنية

رئيس مجلس جماعة اجريفية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات .وال سيما املادة  102منه.
بناء على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
. )2002
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر )2002وخصوصا املادة
 1منه .

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة بوجدور
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات .وال سيما املادة  102منه.
بناء على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
. )2002
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر )2002وخصوصا املادة
 1منه .

يقـرر ما يلـي:

قرر ما يلي ::

الفصل األولى:
يفوض للسيد سيد احمد التروزي ،محرر الدرجة الرابعة املولود بتاريخ
 1970بجماعة كلتة زمور ،املرسم والعامل بمصالح هاته الجماعة القيام
بمهام الحالة املدنية باملكتب األصلي الذي يقع مقره بإدارة جماعة جريفة
الكائن بعارة لخديم شارع الحسن الثاني ببوجدور ،ليقوم ههذه املهمة
مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
ح ــررباجريفية في  02اكتوبر 2015
اإلمضاء  :رئيس مجلس جماعة اجريفية فراجي ادبدا

املادة األولى :
يفوض للسيد حمادي يارة املولود بتاريخ  1977بالعيون الرتبة
اإلدارية مساعد تقني الدرجة الرابعة  ،القيام بمهام ضابط الحالة املدنية.
املادة الثانية :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشرهذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
وحرر ببوجـدور في  28شتنبر2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبوجدور و ضابـط الحالـة املـدنيــة
عبد العزيز أبا

ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/05يقض ي بتفويض
املهام بخصوص الحالة املدنية

قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  2016/02يقض ي بالتفويض
في مهام الحالة املدنية

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة بوجدور
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات .وال سيما املادة  102منه.
بناء على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
. )2002
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر )2002وخصوصا املادة
 1منه .

رئيس مجلس جماعة كلتة زمور
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات .وال سيما املادة  102منه.
بناء على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
. )2002
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر )2002وخصوصا املادة
 1منه .

ق ــرر مــاي ـلـ ـ ــي :
املادة األولى :
يفوض للسيدة السعيد بوتكريدة املولودة بتاريخ  1963بشيشاوة
الرتبة اإلدارية متصرف ممتاز ،القيام بمهام ضابط الحالة املدنية.

يق ــرر ما يل ـ ــي:
الفصل األول:
يف ـ ـ ـ ــوض للس ـ ـ ـ ــيد محم ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــالي اله ـ ـ ـ ــادي املول ـ ـ ـ ــود بت ـ ـ ـ ــاريخ 1965
ب ـ ــدوار عوين ـ ــة ترك ـ ــز اقل ـ ــيم اس ـ ــا الـ ـ ـزاك بص ـ ــفته متص ـ ــرف بجماع ـ ــة كلت ـ ــة
زم ـ ــور ،املرس ـ ــم والعام ـ ــل بمص ـ ــالح ه ـ ــذه الجماع ـ ــة ،القي ـ ــام بمه ـ ــام ض ـ ــابط
الحالـ ــة املدنيـ ــة باملكتـ ــب األصـ ــلي للحالـ ــة املدنيـ ــة والـ ــذي يقـ ــع مقـ ــره بـ ــادارة
الجماعة ببوجدور،ليقوم ههذه املهمة ،مقامي وباملشاركة معي .
الفصل الثاني:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حرر بكلتة زمور في 21مارس 2016
اإلمضاء :رئيس جماعة كلتة زمور الخليل ميلد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة الثانية :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
وحرر ببوجـدور في  28شتنبر2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبوجدورو ضابـط الحالـة املـدنيــة
عبد العزيز أبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار لرئيس املجلس الجماعي للمسيد رقم  03املتعلق بتفويض مهام
الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي ،ضابط الحالة املدنية لجماعة ملسيد؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات .وال سيما املادة  102منه.
بناء على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
. )2002
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر )2002وخصوصا املادة
 1منه .
قــرر مـايـلـي :

الفصل األول :
يفوض للسيد سليمان حبادي  ،املولود بتاريخ  1967بالعيون،
متصرف ممتاز ومدير مصالح الجماعة  ،املرسم والعامل بجماعة ملسيد ،
للقيام بمهام الحالة الـمـدنـيـة باملكتب االصلي للحالة املدنية الذي يقع
مقره بجماعة ملسيد ليقوم ههذه املهمة  ،مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني :
يبدأ سريان مفعول هذا القرارإبتداءا من تاريخ التوقيع عليه.
حرر ببوجدور  ،في  28سبتمبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي للمسيد علي خيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملسيد رقم  01املتعلق بتفويض
مهام الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي ،ضابط الحالة املدنية ملسيد؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات .وال سيما املادة  102منه.
بناء على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
. )2002
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر )2002وخصوصا املادة
 1منه .
قرر ما يلي ::
الفصل االول :
يفوض للسيد محمد عند هللا زازا  ،املولود بتاريخ  1971بكلتة
زمور – بوجدور ،النائب األول لرئيس املجلس الجماعي للمسيد  ،القيام
بمهام الحال ــة املدنيـة بمكـتب الحالة املدنيـة االصلي الذي يقع مقره
بـجماعة ملسيد ليقوم ههذه املهمة ،مقامي وباملشاركة معي .
الفصل الثاني :
يبدأ سيران مفعول هذا القرارإبتداءا من تاريخ التوقيع عليه.
حرر ببوجدور  ،في  28سبتمبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي للمسيد علي خيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  03يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألصوله ـ ــا ال ــى
موظــف مرسـ ــم
رئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة؛
بمقتضـ ـ ى الظهي ــر الش ــريف رق ــم  1.15.85الص ــادر ف ــي  20رمض ــان
 1436هـ (  7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقـم  113.14املتعلـق
بالجماعات و خاصة املادة  102منه ؛
قرر ما يلي ::
فص ــل فري ــد :
يف ـ ــوض للسي ـ ـ ــد حسـ ــن ليمـ ــوني املولـ ــود بتاريـ ـ ـ ـ ــخ 1964/01/29
بصفت ــه تقنــي الدرجــة الثانيــة مرســم و رئــيس مصــلحة الحســابات و املــوظفين
بجـمـاع ــة الحكوني ــة  ،مه ــام توقيـ ــع الوثائ ـ ــق املتعلقـ ــة بتصحي ـ ــح اإلمضـاء ات
و اإلشه ـ ـ ــاد عل ـ ـ ــى مطابق ـ ـ ــة النسـ ــخ ألصـ ــولها لتقـ ـ ــوم ههـ ــذه املهم ـ ـ ــة مقام ـ ـ ــي و
باملشاركة معي .
حرر بالحكونية في  5غشت 2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة الحكونية عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  04يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألصوله ـ ــا ال ــى
موظــف مرسـ ــم
رئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة؛
بمقتضـ ـ ى الظهي ــر الش ــريف رقـ ــم  1.15.85الص ــادر ف ــي  20رمض ــان
 1436هـ (  7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقـم  113.14املتعلـق
بالجماعات و خاصة املادة  102منه ؛
قرر ما يلي ::
فص ــل فري ــد :
يف ــوض للسيـ ــد الحســين الحكــوني املولــود بتاري ـ ـ ــخ  1966بصفت ــه
مســاعد تقنــي الدرجــة الثالثــة مرســم و رئــيس مصــلحة اإلعالميــات بجـمـاع ـ ــة
الحكونيـ ـ ـ ــة  ،مهـ ـ ـ ــام توقي ـ ـ ـ ــع الوثائ ـ ـ ـ ــق املتعلق ـ ـ ـ ــة بتصحي ـ ـ ـ ــح اإلمضـ ـ ــاء ات و
اإلشه ـ ـ ــاد عل ـ ـ ــى مطابق ـ ـ ــة النس ـ ــخ ألص ـ ــولها لتق ـ ـ ــوم هه ـ ــذه املهم ـ ـ ــة مقام ـ ـ ــي و
باملشاركة معي .
حرر بالحكونية في  5غشت 2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة الحكونية
عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  06يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألصوله ـ ــا
رئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة؛
بمقتض ـ ـ ى الظهيـ ــر الشـ ــريف رقـ ــم  1.15.85الصـ ــادر فـ ــي  20رمضـ ــان
 1436هـ (  7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقـم  113.14املتعلـق
بالجماعات و خاصة املادة  102منه ؛
قرر ما يلي ::
فص ــل فري ــد :
يف ــوض للسيـ ــد عب ــد هللا بالهـ ــاري املولــود بتاري ـ ـ ــخ 1966/09/25
بصفتـ ــه مح ــرر الدرج ــة الثالث ــة مرسـ ــم و رئ ــيس مصلح ـ ــة ش ــؤون املجل ــس
بجـمـاع ـ ــة الحكونيـ ــة  ،مهـ ــام توقي ـ ــع الوثائ ـ ــق املتعلق ـ ــة بتصحي ـ ــح اإلمضــاء
ات و اإلشه ــاد عل ــى مطابق ــة النسـخ ألصـولها لتق ــوم ههـذه املهمـ ــة مقامـ ــي و
باملشاركة معي .
حرر بالحكونية في  5غشت 2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة الحكونية عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ــرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  08يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألصوله ـ ــا
رئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة؛
بمقتض ـ ـ ى الظهيـ ــر الشـ ــريف رقـ ــم  1.15.85الصـ ــادر فـ ــي  20رمضـ ــان
 1436هـ (  7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقـم  113.14املتعلـق
بالجماعات و خاصة املادة  102منه ؛
قرر ما يلي ::
فص ــل فري ــد :
يف ــوض للسيـ ــد ة عائشــة فرحــان املولــودة بتاري ـ ـ ــخ 1967/04/28
بصفتــها تقنية الدرجة الثانية مرسمة و رئيسة مصـلحة تصـحيح اإلمضـاء و
مطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألصـ ـ ـولها بجـمـاعـ ـ ـ ــة الحكوني ـ ـ ــة  ،مه ـ ـ ــام توقيـ ـ ـ ــع الوثائ ـ ـ ـ ــق
املتعلق ـ ــة بتصحيـ ـ ــح اإلمض ــاء ات و اإلشه ـ ــاد عل ـ ــى مطابق ـ ــة النس ــخ ألص ــولها
لتق ــوم ههذه املهم ــة مقام ــي و باملشاركة معي
حرر بالحكونية في  5غشت 2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة الحكونية عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  09يقض ي بتف ــويض
مه ــام تصحي ــح اإلمضاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ ألصوله ـ ــا ال ــى
موظــف مرسـ ــم
رئيس املجلس الجماعـي للحكونيـة؛
بمقتض ـ ـ ى الظهيـ ــر الشـ ــريف رقـ ــم  1.15.85الصـ ــادر فـ ــي  20رمضـ ــان
 1436هـ (  7يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقـم  113.14املتعلـق
بالجماعات و خاصة املادة  102منه ؛
قرر ما يلي ::
فص ــل فري ــد :
يفـ ــوض للسي ـ ــد س ــيدي محم ــد الناص ــري املول ــود بتاريـ ـ ـ ــخ 1962
بصفتـ ــه تقن ــي الدرج ــة الثاني ــة مرس ــم و رئ ــيس مص ــلحة امل ــداخيل بجـمـاع ـ ــة
الحكونيـ ـ ـ ــة  ،مهـ ـ ـ ــام توقي ـ ـ ـ ــع الوثائ ـ ـ ـ ــق املتعلق ـ ـ ـ ــة بتصحي ـ ـ ـ ــح اإلمضـ ـ ــاء ات و
اإلشه ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ــى مطابقـ ـ ـ ــة النس ـ ــخ ألص ـ ــولها لتق ـ ـ ــوم هه ـ ــذه املهم ـ ـ ــة مقامـ ـ ـ ــي و
باملشاركة معي .
حرر بالحكونية في  5غشت 2016
اإلمضاء  :رئيس جماعة الحكونية
عبد هللا أهل السباعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/07بتفويض املهام
بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها .
رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة بوجدور
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات .وال سيما املادة  102منه.
بناء على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
 )2002وخاصة الفقرة الثانية من املادة  5منه.
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر )2002وخصوصا املادة
 1منه .
يقرر ما يلي ::
املادة األولى :
يفوض للسيد حمادي يارة املولود بتاريخ  1977بالعيون الرتبة
اإلدارية مساعد تقني الدرجة الرابعة املرسم والعامل بتراب هذه الجماعة
 ،بممارسة مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها باملكتب الذي يقع مقره بجماعة بوجدور .

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

املادة الثانية :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
وحرر ببوجـدور في  28شتنبر2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبوجدور
عبد العزيز أبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/08بتفويض املهام
بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس املجلس الجماعي لبــوج ــدور
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20رمضان
113-14
 07) 1436يوليوز  ( 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة .105
بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان  1333ه ـ موافق
 25يوليو  1915املتعلق بتثبيت صحة اإلمضاء ات كما وقع تغييره وتتميمه
.
ل
املنشور
عدد  1237بتاريخ دحنبر  1995حو اإلشهاد
يمقتض ى
على صحة اإلمضاء ات ومطابقة نسخ الوثالئق ألصولها .
بمقتض ى دليل حول اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة
نسخ الوثائق ألصولها موضوع الدورية الوزارية عدد / 69م ش ق د ت ت
بتاريخ  13يونيو . 2005
يـقرر ما يلي ::
املادة األولى :
يفوض للسيد سيدي ابراهيم املوساوي املولود بتاريخ 1960
بالدورة العيون الرتبة اإلدارية مساعد تقني الدرجة الرابعة املرسم
والعامل بتراب هذه الجماعة ،بممارسة مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها باملكتب الذي يقع مقره بجماعة بوجدور .
املادة الثانية :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية.
وحرر ببوجـدور في  28شتنبر2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبوجدور عبد العزيز أبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقــم  2015/09بتفويض املهام
بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها.
رئيس املجلس الجماعي لبــوج ــدور
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20رمضان
113-14
 07) 1436يوليوز  ( 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة .105
بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان  1333ه ـ موافق
 25يوليو  1915املتعلق بتثبيت صحة اإلمضاء ات كما وقع تغييره وتتميمه.
بمقتض ى املنشور عدد  1237بتاريخ دحنبر  1995حول اإلشهاد
على صحة اإلمضاء ات ومطابقة نسخ الوثالئق ألصولها .
بمقتض ى دليل حول اإلشهاد على صحة اإلمضاء ات ومطابقة
نسخ الوثائق ألصولها موضوع الدورية الوزارية عدد / 69م ش ق د ت ت
بتاريخ  13يونيو . 2005
قرر ما يلي ::
املادة األولى :
يفوض للسيد محمد سالم خيا املولود بتاريخ  1970ببوكراع
بصفته مدير مصالح بجماعة بوجدور بممارسة مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها باملكتب الذي يقع مقره بجماعة
بوجدور
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املادة الثانية :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
وحرر ببوجـدور في  30شتنبر2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لبوجدور عبد العزيز أبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس مجلس جماعة اجريفية رقم  15/55يقض ي بتفويض مهام
اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
رئيس مجلس جماعة اجريفية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات .وال سيما املادة  102منه.
بناء على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
 )2002وخاصة الفقرة الثانية من املادة  5منه.
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر )2002وخصوصا املادة
 1منه .
قـرر ما يلـي:

املادة األولى:
يفوض للسيد سيد احمد التروزي ،محرر الدرجة الرابعة املولود
بتاريخ  1970بجماعة كلتة زمور ،املرسم والعامل بمصالح هاته الجماعة،
بممارسة مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
املادة الثانية :
توجه نسخة من هذا القرار إلى سلطة املراقبة.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية.
املادة الرابعة :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
ح ــررباجريفية في  02اكتوبر 2015
اإلمضاء  :رئيس مجلس جماعة اجريفية فراجي ادبدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  2016/03يقض ي بالتفويض
في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس مجلس جماعة كلتة زمور
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 07 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون رقم 113.14 :املتعلق
بالجماعات وخاصة الفقرة الثانية من املادة 102منه.
بناء على قرار التعيين في منصب مدير املصالح املؤرخ في  18يناير
.2016
ق ــرر ما يل ـ ــي:

الفصل األول:
يفوض للسيد محمد عالي الهادي املولود بتاريخ  1965بدوار عوينة
تركز اقليم اسا الزاك بصفته متصرف مرسم بجماعة كلتة زمور ،طبقا
للشروط املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري هها العمل في مجال
االشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ليقوم ههذه املهمة،
مقامي وباملشاركة معي .

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

الفصل الثاني:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإلمضاء عليه.
حرر بكلتة زمور في  21مارس 2016
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لكلتة زمور الخليل ميلد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمسيد رقم  04املتعلق بتفويض مهام
اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
رئيس املجلس الجماعي ،ضابط الحالة املدنية للمسيد؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 07 ( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات.
ن
بناء على القانو رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  03 ( 1423اكتوبر
.)2002
بناء على املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 09 ( 1423اكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق قانون الحالة املدنية رقم
 37.99املؤرخ في  25من رجب  03 ( 1423اكتوبر.)2002
بنـاء علـى دوريـة السيـد وزيـر الداخليـة رقـم  D 5225ق م م بتاريـخ
 16يوليــوز  2009حـول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس املجلس
الجماعي إلى نوابه .
قــرر مـايـلـي :
املادة األولى :
يفوض للسيد سليمان حبادي  ،املولود بتاريخ  1967بالعيون،
متصرف ممتاز ومدير مصالح الجماعة والعامل بجماعة ملسيد ممارسـة
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
املادة الثانية :
توجه نسخة من هذا القرار إلى سلطة الوصاية ووكيل جاللة امللك
املختص.
املادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية.
املادة الرابعة :
يسري مفعول هذا القرارابتداءا من تاريخ اإلمضاء عليه.
حرر ببوجدور  ،في  28سبتمبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي للمسيد علي خيا
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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذ جهة الداخلة وادي الذهب
النصوص الخاصة املتعلقة بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب
القرارات املتعلقة بتنظيم و اختصاصات الجهة
التسيير و إسناد املهام
قـرار لرئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب عدد  01بتاريخ 10
يونيو  2016يتعلق بتعيين لجنة اإلشراف واملراقبة.
بناء على القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات والصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.83الصادر في  20رمضان 7( 1436
يوليوز )2015؛والسيما املادة  128منه؛
وبناء على منشور السيد وزير الداخلية رقم  52بتاريخ  31دجنبر
 2015املتعلق بإحداث وكاالت تنفيذ املشاريع بالجهات؛
وبناء على قرارات ومقررات الرئيس واملجلس املتخذة خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  08يونيو  ،2016لتعيين لجنة اإلشراف
واملراقبة طبقا ملقتضيات املادة  132من القانون التنظيمي رقم 111.14
املتعلق بالجهات؛
قرر ما يلي ::
الفصل األول:
تحدث لدى مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب لجنة اإلشراف
واملراقبة لتدبير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع.
الفصل الثاني:
تتألف لجنة اإلشراف واملراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة
من األعضاء املزاولين مهامهم التالي أسماؤهم وبيانهم:
 محمد األغظف أهل بابا  :النائب األول للرئيس ،عضوا؛ لعروص ي ملرس ي  :النائب الثاني للرئيس ،عضوا؛ الناجم بكار  :ممثال عن فرق املعارضة ،عضوا؛ موالي بوتال ملباركي  :رئيس لجنة املالية وامليزانية والبرمجة،عضوا؛
 لحسن ملجيد  :رئيس لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةوالثقافية ،عضوا؛
 فاطمة بكار  :رئيسة لجنة إعداد التراب والتعمير والنقل واملاءوالبيئة ،عضوا؛
حرر بالداخلة في  10يونيو 2016
رئيس املجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب
الخطاط ينجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار لرئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب رقم  548يتعلق
بإحداث اللجنة الجهوية للتكوين املستمر
بن ـ ــاء عل ـ ــى الق ـ ــانون التنظيمـ ـ ــي رق ـ ــم  111.14املتعل ـ ــق بالجهـ ـ ــات
والصـ ــادر بتنفيـ ــذه الظهيـ ــر الشـ ــريف رقـ ــم  1.15.83الص ـ ـادر فـ ــي  20رمضـ ــان
 7( 1436يوليوز )2015؛
بن ــاء عل ــى املرس ــوم رق ــم  2.16.297الص ــادر ف ــي  23رمض ــان 1437
( 29يونيــو  )2016بتحديــد كيفيــات تنظــيم دورات التكــوين املســتمر لفائــدة
أعضـ ـ ــاء مج ـ ـ ــالس الجماعـ ـ ــات الترابي ـ ـ ــة وم ـ ـ ــدتها وشـ ـ ــروط االس ـ ـ ــتفادة منه ـ ـ ــا
ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها،
قرر ما يلي ::
الفصل األول:
تحدث لدى مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب لجنة جهوية
للتكوين املستمر.

الفصل الثاني:
تتألف اللجنة الجهوية للتكوين املستمر من السادة:
 رئيس مجلس الجهة أو من يمثله رئيسا؛ رئيس املجلس اإلقليمي لوادي الذهب؛ رئيس املجلس اإلقليمي ألوسرد؛ رئيس الجماعة الترابية للداخلة؛ رئيس الجماعة الترابية لبئر انزران؛ رئيس الجماعة الترابية ألوسرد؛ رئيس الجماعة الترابية لبئر كندوز؛ -ممثـ ــل والـ ــي جهـ ــة الداخلـ ــة – وادي الـ ــذهب ،عامـ ــل إقلـ ــيم وادي

الذهب؛
 ممثل عامل إقليم أوسرد؛ رئيس لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـاملجلسالجهوي؛
 املسؤول عن التكوين املستمر بإدارة الجهة.يمكـن للـرئيس أن يــدعو عـن طريــق والـي الجهــة ،مسـؤولي املصــالح
الالممركــزة لــإلدارة املركزيــة لحضــور اجتماعــات اللجنــة الجهويــة ،كمــا يمكــن
له أن يدعو ،بمبادرة منه ،أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.
الفصل الثالث:
تناط باللجنة الجهوية للتكوين املستمر املهام التالية:
 إعداد التصميم املديري الجهوي للتكوين املستمر لفائدة أعضاءمجالس الجماعات الترابية وتحيينه؛
 وض ــع البرن ــامج الس ــنوي لـ ــدورات التكـ ــوين املس ــتمر املنبث ــق ع ــنالتص ــميم امل ــديري الجهـ ــوي وتحدي ــد الفئـ ــات التـ ــي يمكـ ــن أن تسـ ــتفيد منهـ ــا
واملدة الزمنية التي تستغرقها والغالف املالي املتوقع لتغطيتها؛
 إعـ ــداد تقريـ ــر سـ ــنوي فـ ــي مـ ــتم شـ ــهر نـ ــوفمبر مـ ــن كـ ــل سـ ــنة حـ ــولحصيلة البرنامج.
الفصل الرابع:
يس ــري ه ــذا القـ ـرار ابت ــداء مـ ــن ت ــاريخ التوقيـ ــع علي ــه ونشـ ــره بمقـ ــر
الجهة.
حرر
بالداخلة في  22نونبر 2016
رئيس املجلس الجهوي الداخلة وادي الذهب
الخطاط ينجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام
قرار لرئيس املجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب بتاريخ
 03أكتوبر  2016يقض ي بالتفويض في اإلمضاء .
رئيس املجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب،
بنـ ــاء علـ ــى الظهيـ ــر الشـ ــريف رق ـ ـم  1.15.83الصـ ــادر فـ ــي  20رمضـ ــان
 7( 1436يولي ــوز  )2015بتنفي ــذ الق ــانون التنظيم ـ ــي رق ــم  111.14املتعل ــق
بالجهات وال سيما املواد  124 ، 123و  125منه.
بنــاء علــى منشــور الســيد وزيــر الداخليــة عــدد  51بتــاريخ  31دجنبــر
 2015حول تعيين املديرين العامين للمصالح و مديري املصالح بالجماعات
الترابية.
بناء على قـرار السـيد رئـيس املجلـس الجهـوي للداخلـة وادي الـذهب
 ،بتعيـ ــين املـ ــدير العـ ــام للمصـ ــالح بالجهـ ــة  ،املؤشـ ــر عليـ ــه بتـ ــاريخ  10مـ ــارس
 2016من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
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يقرر ما يلي ::
املادة األولى :
يف ــوض للس ــيد محم ــد أه ــل ب ــوبكر  ،امل ـدير الع ــام للمص ــالح لجه ــة
الداخلـ ــة وادي الـ ــذهب  ،اإلمض ـ ــاء نيابـ ــة عـ ــن رئي ـ ـ ــس املجل ـ ـ ــس فـ ــي مج ـ ــال
التسـ ــيير اإلداري للمـ ــوارد البشـ ــرية العامل ـ ــة بالجهـ ــة وكـ ــذا أعضـ ــاء املجل ـ ــس
الجهوي.
املادة الثانية:
يفـ ــوض للمعنـ ــي بـ ــاألمر اإلمضـ ــاء نيابـ ــة عـ ــن الـ ــرئيس علـ ــى الوثـ ــائق
املتعلق ــة بص ــرف النفق ــات املرتبط ــة ب ــاملوارد البش ــرية العامل ــة بالجه ــة وك ــذا
أعضاء املجلس الجهوي.
املادة الثالثة:
يعه ــد بتنفي ــذ ه ــذا القـ ـرار إل ــى امل ــدير الع ــام للمص ــالح وإل ــى الخـ ــازن
اإلقليمي بالداخلة كل في مجال اختصاصه.
ي
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجهو للداخلة وادي الذهب
الخطاط ينجا

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماهات الترابية

