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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفــــهـــــرس
جهة طنجة-تطوان-احلسيمة
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات
ورؤسائها
القرارات املتعلقة بتنظيم و تسيير مجالس الجماعات
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس الجماعي لزومي عدد 251
بتاريخ  25نوفمبر 2016يتعلق بالهيكل التنظيمي إلدارة
جماعة زومي وتحديد اختصاصاتها.
10
قرارات التفويض
التفويض في املهام واإلمضاء
ق ـرار لرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم 2015/03
متعلق بتفويض مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية.
15
ق ـرار لرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم 2015/08
متعلق بتفويض للقيام بمهام التوقيع على الشواهد اإلدارية15 .
ق ـرار لرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم 2015/10
15
متعلق بتفويض مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية.
ق ـرار لرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم 2015/12
16
متعلق بتفويض مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية.
ق ـرار لرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم 2017/02
متعلق بتفويض للقيام بمهام التوقيع على الشواهد اإلدارية16 .
التفويض في الحالة املدنية
ق ـرار لرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم 2015/01
16
متعلق بتفويض للقيام بمهام ضابط الحالة املدنية.
ق ـرار لرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم 2016/01
متعلق بتفويض للقيام بمهام ضابط الحالة املدنية.
16
قرار لرئيس املجلس الجماعي لعين بيضاء رقم
 2015/3متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية للنائب
17
األول لرئيس املجلس.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لعين بيضاء رقم
 2016/4متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
17
والشواهد اإلدارية املتعلقة بها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لعين بيضاء رقم
 2016/10متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
17
والشواهد اإلدارية املتعلقة بها.
قـرار لرئيس مجلس جماعة ابريكشة رقم 2017/02
متعلق بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية.
18
قـرار لرئيس مجلس جماعة ابريكشة رقم2017/03
18
يتعلق بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية .
اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين بيضاء رقم
 2015/ 01يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ ألصولها
18
قرار لرئيس املجلس الجماعي لزومي رقم  211املتعلق
بتفويض التوقيع في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية.
18

قـ ـرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم215 :
املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة
نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية.
قـ ـرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم217 :
املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة
نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية .
قرار لرئيس املجلس الجماعي لزومي رقم 278 :املتعلق
بتفويض التوقيع في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية.
قـ ـرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 163
يقض ي بتفويض مهام التوقيع باملصادقة على الوثائق
ومطابقة النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية.
قـ ـرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 164
يقض ي بتفويض مهمة التوقيع باملصادقة على الوثائق
ومطابقة النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية.
قـ ـرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 165
يقض ي بتفويض مهمة التوقيع باملصادقة على الوثائق
ومطابقة النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية.
قـ ـرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 166
يقض ي بتفويض مهمة التوقيع باملصادقة على الوثائق
ومطابقة النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية.
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جهة الشرق
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و
األقاليم و رؤسائها
برنامج التنمية املندمجة و املستدامة
قرار لرئيس مجلس إقليم جرادة عدد  02بتاريخ 21
شتنبر  2016بخصوص إعداد برنامج تنمية اإلقليم.
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
رؤسائها
مالية الجماعات الترابية و الجبايات
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة
لفائدة الجماعات
ق ـ ـرار جبائي مستم ـ ـ ــر لرئيس املجلس الجماعي
لعوينات رق ــم  04بتاريخ  09مايو  ، 2016الذي بم ــوجبه
تمت إضافة فصول جديدة و تحيين أخرى بالقرار الجبائي
املستمر رقم  03بتاريخ  05أكتوبر .2010
قرار جبائي تعديلي لرئيس جماعة ميضار رقم 02
بتاريخ  21يوليو  2017يحدد نسب وأسعار الضرائب
والرسوم املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
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للجماعات الرتابية
الر�سميةات الترابية
اجلريدة للجماع
الجريدة الرسمية

جهة فاس-مكناس
تسمية الشوارع و الساحات
ق ـرار تنظيمي لرئيس جماعة سال عدد  43بتاريخ 24
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها فبراير  2017يتعلق بتسمية بعض الطرق العمومية بتراب
جــماعة سال.
الشرطة االدارية
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لسال عدد  48بتاريخ 13
البيئة
و
العامة
والسكينة
ميدان حفظ الصحة العمومية
فبراير  2018يتعلق بتسمية بعض الطرق العمومية بتراب
الخدماتية
و
الحرفية
و
تنظيم االنشطة التجارية
جــماعة سال.
قرار لرئيس مجلس جماعة املهاية رقم  02بتاريخ 18
ميدان تنظيم املر افق العمومية
ماي  2017يقض ي بحذف املجزرة الجماعية بمشرع لعمور
قرار لرئيس جماعة سال رقم  371بتاريخ 07نونبر
جماعة املهاية.
 2017 30بش ــأن إغــالق مقبرة سيدي بومعيزة.
قرار لرئيس مجلس جماعة املهاية رقم  03بتاريخ 18
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماي  2017يقض ي بحذف املجزرة الجماعية بمشرع لعمور
30
جماعة املهاية.
ميدان السيرو الجوالن
جهة بين مالل-خنيفرة
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل
قرار لرئيس املجلس الجماعي لغفساي عدد  14بتاريخ
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
 2018/02/28يقض ي بإحداث مواقف السيارات الخاصة
رؤسائها
بجماعة غفساي.
31
القرارات املتعلقة بتنظيم و اختصاصات الجماعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس مجلس جماعة كطاية رقم 2016/26
يقض ي بتنظيم ادارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها.
جهة الرباط-سال-القنيطرة
التسييرو إسناد املهام
قرار لرئيس مجلس جماعة كطاية رقم  01يقض ي
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
بتعيين مدير املصالح بالجماعة.
رؤسائها
قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم 2016/01
مالية الجماعات و الجبايات
يقض ي بتعيين مدير املصالح بالجماعة.
تعديل و تتميم قرارجبائي
قرارات التفويض
19
بتاريخ
50
عدد
مقرر املجلس الجماعي للنويرات
التفويض في املهام و اإلمضاء
مايو  2017النقطة املتعلقة بتعديل الفصل  28من القرار
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2015/11
الجبائي الجماعي رقم  05بتاريخ  1يناير  2008بخصوص
استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف الجماعية 33 .املتعلق بتفويض التوقيع في مجال التدبير اإلداري.
التفويض في الحالة املدنية
قرار لرئيس جماعة النويرات رقم 17/02يقض ي
بتعديل الفصل  28من القرار الجبائي الجماعي رقم  05بتاريخ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2015/02
 1يناير  2008املتعلق باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة
املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
33
اإلسعاف الجماعية.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2015/04
الشرطة اإلدارية
املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
السيرو الجوالن
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2015/06
الجوالن
تنظيم السيرو
املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
ق ـرار تنظيمي لرئيس جماعة سال عدد  49بتاريخ 16
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2015/08
مارس  2018يتعلق بتنظيم تنقالت الشاحنات داخل تراب
 34املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
الجماعة.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2015/10
ق ـرار تنظيمي لرئيس جماعة سال عدد  50بتاريخ 10
املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
أبريل  2018يتعلق بمنع سير املركبات ذات الحمولة الثقيلة
35
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2015/13
بمدينة سال.
املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
ق ـرار تنظيمي لرئيس جماعة سال عدد  51بتاريخ 10
مايو  2018يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2015/15
العمومية داخل تراب الجماعة.
 35املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2016/01
املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
ق ـرار تنظيمي لرئيس جماعة سال عدد  52بتاريخ 10
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم 2016/16
مايو  2018يتعلق بتنظيم محطات وقوف سيارات األجرة
 36املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
الكبيرة والصغيرة داخل تراب الجماعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

قـرار لرئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة رقم 17
بتاريخ  24يوليوز  2017يقض ي بالتفويض في مهام اإلمضاء.
قـرار لرئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة رقم
 2017/21يقض ي بالتفويض في مهام اإلمضاء

جهة الدار البيضاء-سطات
املقررات و القرارات الصادرة عن مجلس الجهة و رئيسها
مالية الجهة وجباياتها
تعديل و تتميم قرارجبائي

54
54
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قرار لرئيس جهة الدار البيضاء-سطات ق ـرار رقم
 2016/10يتعلق بتعديل القرار الجبائي املحدد لنسب
وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة
50
لفائدة ميزانية الجهة.
التنمية املندمجة و املستدامة و اعداد التراب
برامج التنمية الجهوية
ق ـرار لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء -سطات

رقم 2015/01يتعلق بإعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية51 .

تنظيم و تسيير مجلس الجهة
الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع
ق ـرار لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء  -سطات
رقم 2016/06يتعلق بإحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ
املشاريع وبتأليف أعضاء لجنة اإلشراف واملراقبة.
51
التسييرو أسناد املهام
قرار لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات رقم
 2016/08يتعلق بتوجيه األسئلة الكتابية واألجوبة عليها
وكيفيات إشهارها.
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52

قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء  -سطات
رقم 2016/9يتعلق بالتفويض في اإلمضاء.
52
قرار لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء -سطات
رقم 2016/11يتعلق بالتفويض في اإلمضاء.
52
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
رؤسائها
تنظيم و تسيير مجالس الجماعات
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة دار بـوعزة رقم
 2017/1يقض ي بالتفويض في مهام التوقيع.
53
قـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية
لجماعة دار بـوعزة رقم  02بتاريخ  2017/01/23يقض ي
بالتفويض في مهام اإلمضاء على رخص الدفن وتذكرة الوفاة53 .
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة دار بـوعزة رقم
53
 2017/13يقض ي بالتفويض في مهام التوقيع.
قـرار لرئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة رقم 16
بتاريخ  24يوليوز  2017يقض ي بالتفويض في مهام اإلمضاء53 .

جهة مراكش-آسفي

املقررات و القرارات الصادرة عن مجلس الجهة و رئيسها
التفويض في املهام و اإلمضاء
قـرار لرئيس مجلس جهة مراكش – أسفي عدد 334
ج.م.أ يقض ي بالتفويض في اإلمضاء بتاريخ  23مارس 2016
ق ـ ـ ـرار لرئيس مجلس جهة مراكش – أسفي عدد 714
ج.م.أ يقض ي بالتفويض بتاريخ  12ماي2016
ق ـ ـ ـرار لرئيس مجلس جهة مراكش  -أسفي عدد 1979
ج.م.أ يقض ي بالتفويض في اإلمضاء بتاريخ  11غشت 2017
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و
األقاليم و رؤسائها
تنظيم و تسييرمجالس العماالت و األقاليم
إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي آلسفي رقم 2016/09
يتعلق بإحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
القرارات و املقررات الصادرة عن مجالس الجماعات و
رؤسائها
الشرطة االدارية
ميدان تنظيم املر افق العمومية
ق ـرار تنظيمي لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان
رقم  17/12بتاريخ  2017/06/ 28في شأن تحديد ساعة
افتتاح رحبة البهائم بالسوق األسبوعي "حد أوالد سلمان".
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم
 17/30بتاريخ 2017/08/ 23
.قرار عدد  01بتاريخ  2017/04/07القاض ي بإحداث
املرفق العمومي الجماعي "املكتب الصحي" بجماعة واحة
سيدي إبراهيم مراكش.
قرار تنظيمي لرئيس جماعة خط أزكان رقم 2017 /03
في شأن تحديد ساعة افتتاح رحبة البهائم بالسوق األسبوعي
التابع للجماعة.
قــرار جـم ــاعي لرئيس املجلس الجماعي لخط أزكان رقم
 2017/04بتاريخ  23غشت  2017متعلق بمراقبة دخول
األبقار و اإلبل إلى مجزرة السوق األسبوعي "خميس خط
أزكان" و منع غير املرقمة و غير املتوفرة على "بطاقة
التعريف و املرافقة" من عملية الذبح بها.
تنظيم و تسييرمجالس الجماعات
تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها
مـقـرر لرئيس مجلس جماعة لبخاتي رقم  43يتعلق
بالهيكل التنظيمي للجماعة.
قرار لرئيس مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم عدد
 17بتاريخ  2016/12/26يتعلق بالهيكل التنظيمي للجماعة.
م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جهة درعة-تافياللت
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و
األقاليم و رؤسائها
تنظيم و تسييرمجالس العماالت و األقاليم
تنظيم إدارة مجالس العماالت و األقاليم و تحديد
اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير عدد 2017/ 02
يتعلق بتنظيم ادارة املجلس.
64
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير رقم 08
بتاريخ  16دجنبر 2016يقض ي بالتعيين في املهام.
64
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير رقم 2017/04 :
بتاريخ  8مارس  2017يقض ي بالتعيين في املهام.
64
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير رقم 2017/05 :
64
بتاريخ  8مارس  2017يقض ي بالتعيين في املهام.
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير رقم 2017/06 :
65
بتاريخ  8مارس  2017يقض ي بالتعيين في املهام.
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير عدد 2017/07
65
بتاريخ  8مارس  2017يقض ي بالتعيين في املهام.
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير رقم 2017/08 :
65
بتاريخ  8مارس  2017يقض ي بالتعيين في املهام.
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير عدد  09بتاريخ 8
مارس  2017يقض ي بالتعيين في املهام .
66
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير عدد 19
بتاريخ  26يوليوز  2017يقض ي بالتفويض في قطاع الشراكة66 .
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير عدد 22
بتاريخ  27يوليوز  2017يقض ي بتفويض اإلمضاء في مجال
66
التسيير االداري واملالي.
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير عدد 44
بتاريخ  29دجنبر  2017يقض ي بالتفويض في قطاع املسالك
66
القروية.
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير عدد 45
بتاريخ  29دجنبر  2017يقض ي بالتفويض في قطاع النقل
املدرس ي.
67
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة سوس -ماسة

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات
ورؤسائها
مالية الجماعات الترابية و الجبايات
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة
لفائدة الجماعات
مقرر لرئيس مجلس جماعة الدراركة رقم2016 / 02 :
بتاريخ 18 :يوليوز 2016يتعلق بتعديل القرار الجبائي69
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الجماعي املحدد لنسب الضرائب و الرسوم و الواجبات
املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
تدبيرأمالك الجماعة
قبول هبات
قرار لرئيسة جماعة الدراركة رقم 2016 / 03
بتاريخ  18يوليوز  2016بقبول هبة.
الشرطة االدارية
حفظ الصحة العمومية النظافة والسكينة العامة و البيئة
تربية الحيونات
قرار تنظيمي لرئيس املجلس الجماعي أليت عميرة رقم
 2017يقض ي بمنع شرود البهائم ورعي املواش ي واألبقار
باملجال الترابي للجماعة.
إحداث املكتب الصحي الجماعي
قرار لرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم /07
 2016بتاريخ  24اكتوبر  2016يقض ي بإحداث املكتب
الصحي الجماعي.
السيرو الجوالن
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل
قرار لرئيسة جماعة الدراركة عدد  2016 / 04بتاريخ
 18يوليوز  2016القاض ي بإحداث محطات وقوف سيارات
األجرة الكبيرة بجماعة الدراركة.
تنظيم و تسييرمجالس الجماعات
التسييروإسناد املهام
قرار لرئيسة جماعة الدراركة رقم  2016 / 01بتاريخ
 26ابريل  2016بإحداث لجنة تقنية.
قرار لرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم /06
 2016بتاريخ  21شتنبر  2016القاض ي بتمديد اشغال الدورة
العادية لشهر أكتوبر .2016
قرار لرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم /08
 2016بتاريخ  24اكتوبر  2016القاض ي بإحداث و تكوين
لجنة فتح االظرفة على صعيد الجماعة الترابية للدراركة.
قرار لرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم /09
 2016بتاريخ  28نونبر  2016املتعلق باعتماد هوية بصرية
خاصة بالجماعة الترابية للدراركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جهة كلميم-واد نون

املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
رؤسائها.
مالية الجماعات الترابية و الجبايات
تعديل و تتميم قرارجبائي
قرار جبائي تعديلي لرئيس جماعة افران األطلس
الصغير رقم  2018/01بتاريخ  04 :ابريل  2018يحدد
بموجبه نسب و أسعار الرسوم والواجبات املستحقة لفائدة
الجماعة.
تنظيم و تسييرمجالس الجماعات
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا رقم 26
بتاريخ 07أكتوبر  2015يقض ي بتفويض مهام التعمير و
البناء.
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قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 1027
بتاريخ  18ديسمبر  2015يقض ي بتفويض اإلمضاء .
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 1028
بتاريخ 18ديسمبر  2015يقض ي بتفويض اإلمضاء .
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمرس ى رقم  323بتاريخ
 08ديسمبر  2015يقض ي بإلغاء التفويض على الشواهد
االدارية.

ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا رقم 01
بتاريخ  01فبراير  2018يقض ي بتفويض مهام صرف نفقات
املوظفين و املنتخبين الجماعيين.
84
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي عدد / 04ج ا/
م م 2017/يقض ي بتغيير القرار عدد / 03ج ا /م م2017/
بشأن تفويض اإلمضاء ملدير املصالح الجماعية.
84
التفويض في الحالة املدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي رقم  / 01م ح
م ت ا 2015/يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية84 .
جهة الداخلة-وادي الذهب
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي رقم  / 02م ح
م ت ا 2015/يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية85 .
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي رقم  / 03م
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس العماالت واألقاليم
ح م ت ا 2015/يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية85 .
تنظيم و تسييرمجالس العماالت واألقاليم
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا رقم 22
قرارات التفويض
بتاريخ  22سبنمبر  2015يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة
85
املدنية.
التفويض في املهام و اإلمضاء.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا رقم 23
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لوادي الذهب رقم 1
بتاريخ  22سبتمبر  2015يقض ي بتفويض مهام ضابط
 85بتاريخ  28ابريل  2016يقض ي بالتفويض.
الحالة املدنية .
القرارات و املقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
قرار لرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا رقم 29
رؤسائها
بتاريخ  03ديسمبر  2015يقض ي بتفويض مهام ضابط
85
مالية الجماعات و الجبايات
الحالة املدنية.
املصادقة على امليزانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد  03بتاريخ 13
محرم  1437املوافق لـ  27أكتوبر  2015النقطة املتعلقة
جهة العيون-الساقية احلمراء
باملصادقة على مشروع امليزانية لسنة .2016
مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد 11املتعلق
الدراسة واملصادقة على اعداد مشروع ميزانية الجماعة
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات و رؤسائها
برسم السنة املالية .2017
تنظيم و تسييرمجالس الجماعات
مقرر املجلس الجماعي للداخلة ر عدد 2016 / 01
قرارات التفويض
بتاريخ  24ربيع الثاني  1437املوافق ل  04فبراير 2016
التفويض في املهام و اإلمضاء
املتعلق بالنقطة الخاصة بالدراسة واملصادقة على برمجة
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبوكراع رقم 02
الفائض الحقيقي للسنة املالية .2015
بتاريخ  16نونبر 2015يقض ي بتفويض مهام التدبير اإلداري88 .
مقرر املجلس الجماعي للداخلة عدد 2016 / 02
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبوكراع رقم 08
بتاريخ  24ربيع الثاني  1437املوافق ل  04فبراير 2016
الوثائق
بتاريخ  16نونبر 2015يقض ي بتفويض التوقيع على
املتعلق بالنقطة الخاصة بإضافة اعتماد إجباري إلى ميزانية
88
اإلدارية املتعلقة باملوظفين.
التسيير بالفصل قن رقم  50.40.60/63الخاص بدفعات
قرار لرئيس املجلس الجماعي لفم الواد رقم 10
للمقاوالت الخاصة مقابل الخدمات املقدمة للجماعة الترابية
بتاريخ  16شتنبر  2015يقض ي بالتفويض في اإلمضاء.
 " 88التدبير املفوض للمطرح املراقب الداخلة العركوب ".
التفويض في الحالة املدنية
مقرر املجلس الجماعي للداخلة عدد 2016 / 03
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 1021
بتاريخ  24ربيع الثاني  1437املوافق ل  04فبراير 2016
بتاريخ  14دجنبر  2015املتعلق بإلغاء تفويض مهام ضابط
املتعلق بالنقطة الخاصة ببرمجة الفائض التقديري للسنة
الحالة املدنية.
 89املالية . 2016
ن
1023
رقم
العيو
ملدينة
الجماعي
املجلس
لرئيس
قرار
مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد  12املتعلق
ضابط
مهام
تفويض
بإلغاء
املتعلق
2015
دجنبر
بتاريخ 15
 89بالدراسة واملصادقة على توزيع الدعم واملساعدات لفائدة
املدنية.
الحالة
الجمعيات.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم 15/02
برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة
بتاريخ  15شتنبر  2015يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة
مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد  15املتعلق
89
املدنية.
بالدراسة واملصادقة على وضع برنامج عمل الجماعة
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 1026
 89التنموي.
بتاريخ  18ديسمبر  2015يقض ي تفويض اإلمضاء.
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النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات
ورؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسيير مجالس الجماعات
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
قرارلرئيس املجلس الجماعي لزومي عدد  251بتاريخ 25
نوفمبر 2016يتعلق بالهيكل التنظيمي إلدارة جماعة زومي
وتحديد اختصاصاتها.
رئيس املجلس الجماعي لزومي،
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 :املتعلق
بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.15.85 :
الصادر في  20 :رمضان  1426املوافق07يوليوز2015؛
وتنفيذا ملنشور وزير الداخلية عدد 43:املؤرخ في 28
يوليوز2016؛
وبناء على مقرر مجلس جماعة زومي عدد 173 :بتاريخ
،2016/10/11
قرر ما يلي:
فصل فريد
يتم وضع هيكل تنظيمي إلدارة جماعة زومي الترابية وتحديد
اختصاصاتها بهدف ضمان قيام مختلف املصالح باملهام املنوطة
بها بفعالية ونجاعة وذلك كما يلي :

اختصاصات االدارة الجماعية
الكتابة الخاصة:
▪ اعداد وتحرير الخطابات التي يلقيها رئيس املجلس
خالل مختلف املناسبات.
▪ تتبع انشطة الرئيس وتدوينها في شكل تقرير لعرضها
على املجلس عند بداية كل دورة عادية.
▪ مسك اجندة الرئيس وضبط مواعيد االجتماعات.
 جدولة االجتماعات بقاعة االجتماعات الجماعية.مكتب التواصل والعالقات العامة:
▪ اعداد التقارير واالعالنات والبالغات ونشرها عبر
مختلف الوسائل املتاحة.
▪ تتبع مختلف املقاالت التي تنشر في الصحف والبالغات
والبيانات التي تنشر بمواقع التواصل االجتماعي
والتنسيق مع املصالح املعنية لتقديم الجواب عنها.
▪ التوثيق بالوسائل السمعية البصرية ألنشطة املجلس
والتظاهرات التي تنظمها الجماعة او تشارك في
تنظيمها.
▪ االشراف على املوقع االلكتروني للجماعة وصفحته على
مواقع التواصل االجتماعي وتحيين معطياتها من خالل
تضمينها مختلف نشاطات الجماعة بالتنسيق مع
مختلف املصالح الجماعية.
▪ نشر تقارير التقييم واالفتحاص واملراقبة وتقديم
الحصيلة بجميع الوسائل املالئمة ليطلع عليها العموم.
مديراملصالح:
يساعد مدير املصالح الرئيس في ممارسة صالحياته ،ويتولى
تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته االشراف على االدارة
الجماعية ،ويقوم بتنسيق العمل االداري بمصالحها ،والسهر
على حسن سيره ولهذه الغاية يتعين عليه:
▪ القيام بجميع املهام املفوضة له من قبل الرئيس.
▪ اعداد قرارات التفويض وتبليغها للمفوض لهم
وتوجيهها الى املصالح املعنية.
▪ التنسيق مع جميع املصالح االدارية بالجماعة.
▪ التنسيق بين الرئيس ومختلف املصالح بالجماعة.
▪ التنسيق بين املصالح الخارجية ومختلف املصالح
بالجماعة.
▪ مراجعة وتدقيق مختلف االرساليات الصادرة عن
املصالح قبل عرضها للتوقيع عليها من طرف الرئيس او
املفوض لهم.
▪ االطالع على جميع االرساليات واملراسالت الواردة من
مختلف املصالح الخارجية قبل توزيعها على مختلف
املصالح وتتبع مآلها ،والسهر على قيام املصالح املعنية
بالبت فيها في اآلجال املعقولة.
▪ االشراف على التحضير لجميع االنشطة التي يتم
تنظيمها بمبادرة من الجماعة والتنسيق مع باقي
املصالح املعنية إلعداد مختلف الوثائق واملنشورات
املطلوب تقديمها خالل كل نشاط.
▪ تتبع تنفيذ االليات التشاركية للحوار والتشاور.
مكت ــب الضب ــط:
▪ ترتيب االرساليات واملراسالت الصادرة عن الجماعة
واثباتها في سجل الصادرات.
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▪ توجيه الصادرات الى مختلف املصالح الخارجية.
▪ اثبات االرساليات واملراسالت الواردة على الجماعة
▪ بسجل الواردات وعرضها على مدير املصالح قبل
توجيهها الى املصالح املعنية بالجماعة.
▪ تلقي العرائض من قبل املواطنات واملواطنين
والجمعيات بشان ادراج نقط بجدول اعمال املجلس
في املجاالت التي تدخل في صالحياته واحالته على
مكتب شؤون املجلس .
▪ تلقي الشكايات والتظلمات واحالتها على املصالح
املعنية لتقديم االجابات عنها.
▪ ضبط وحفظ ارشيف الجماعة طبقا للقوانين الجاري
بها العمل.
▪ مكتب التدقيق الداخلي.
▪ تنفيذ اليات التقييم واملراقبة الداخلية و االفتحاص
املوضوعة من لدن الدولة.
▪ اعداد دالئل حول املساطر التي يتعين احترامها من
لدن مختلف املصالح خالل تنفيذها للمهام املنوطة
بها.
▪ مراقبة وتدقيق ومتابعة االتفاقيات والعقود وصفقات
االيجار ومقررات املجلس والقرارات الفردية
التنظيمية وبشكل عام جميع الوثائق االدارية التي
تصدر عن الجماعة او تكون طرفا فيها.
▪ مراقبة عمل املصالح وكشف مدى مطابقة اعمالها
للمساطر والقوانين الجاري بها العمل وتقديم
اقتراحات بشان تصحيح االختالالت املكتشفة.
▪ تقديم حصيلة تدبير املصالح الجماعية من خالل
اعداد تقارير دورية تتضمن تقييما ألداء مختلف
مصالح الجماعة ومدى التزامها باملقتضيات القانونية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
▪ االستقبال و االرشادات:
▪ استقبال املواطنين و تقديم االرشادات لهم.
 .Iقسم التعميروالبيئة واالشغال واملمتلكات
مصلحة التخطيط وتدبيراملجال وشؤون البيئة.
▪ وضع مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم
التهيئة والتنمية واملركز املحدد وكل الوثائق املتعلقة
بإعداد التراب والتعمير وذلك بالتنسيق مع املصالح
الخارجية املعنية ضمن اطار القوانين املتعلقة
بالتعمير.
▪ دراسة مشاريع التجزئات السكنية .
▪ دراسة ضوابط البناء الجماعية.
▪ تتبع الدراسات العمرانية.
▪ قرارات التصفيف الخاصة بالبنايات.
▪ دراسة ملفات رخص البناء طبقا للقوانين الجاري بها
العمل في ميدان التعمير.
▪ منح رخص البناء ورخص االصالحات بعد التأكد من
مطابقتها للتصاميم البيانية وللقوانين الجاري بها
العمل.
▪ منح رخص احتالل امللك العمومي لغرض البناء.
▪ تسليم الرخص املتعلقة بالربط بشبكة املاء الصالح
للشرب وشبكة الكهرباء.
▪ االفادة التقنية من اجل الحصول على مختلف
الرخص.
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▪ مراقبة البناء.
▪ تحرير محاضر املعاينة عند مخالفة البناء.
▪ توجيه االعذارات وايقاف االشغال بالنسبة للمخالفين.
▪ توجيه املخالفات الى وكيل جاللة امللك قصد متابعة
املخالف.
▪ اعداد قرارات الهدم.
▪ مراقبة البنايات املهملة او املهجورة او اآليلة للسقوط.
▪ اعداد تقارير شهرية تتعلق بزجر املخالفات.
▪ البث في الشكايات املتعلقة بالبناء.
▪ منح رخص التجزئات وتتبع االشغال داخلها.
▪ اعداد تقارير ومحاضر تتبع االشغال.
▪ التسليم املؤقت والنهائي لألشغال.
▪ تسليم الشواهد االدارية قصد القيام بعملية البيع
وتحفيظ القطع املوجودة داخل التجزئات.
▪ املشاركة في اشغال املركز الجهوي لالستثمار املتعلقة
بدراسة التأثير على البيئة للمشاريع ذات الصلة ،من
اجل املساهمة في تحقيق اهداف السياسة الوطنية في
مجال املحافظة على البيئة.
▪ القيام باملعاينات امليدانية ضمن لجن تقنية مختلطة
ملراقبة انشطة املرافق الجماعية والوحدات الصناعية
التي لها بعد ووقع بيئي.
▪ السهر على تنظيم الحمالت التحسيسية في املجال
البيئي.
▪ تخليد بعض املناسبات البيئية كاليوم العاملي لألرض،
واليوم العاملي للبيئة ،ويوم الشجرة ،واليوم العربي
للبيئة...
▪ البث في الشكايات الواردة على الجماعة بخصوص
مشاكل النفايات واالشجار وتلوث الهواء وتلوث املاء
وكذا انبعاث بعض الروائح الكريهة من مجاري املياه
واقتراح الحلول الكفيلة برفع الضرر.
▪ السهر على مساعدة الجمعيات والطلبة على انجاز
البحوث في املجال البيئي وتزويدهم باملعلومات
واملراجع وذلك خدمة للصالح العام وتكريسا ملا جاء به
الدستور الجديد من مواد تظفي الشفافية
واملصداقية والحكامة الجيدة واملشاركة والتشارك.
▪ احداث وتهيئة مساحات خضراء وحماية النباتات بكل
اصنافها واشجار التصفيف داخل هذه الفضاءات.
مصلحة املمتلكات واالليات.
تدبير امللك العام والخاص ولهذه الغاية يتعين القيام ب:
▪ اعداد ملفات العمليات العقارية لفائدة الجماعة:
▪ االقتناءات ،التفويتات ،املعاوضات ،الهبات والوصايا.
▪ اعداد ملفات استغالل عقارات امللك الخاص للجماعة:
▪ االكرية والتخصيص.
▪ اعداد امللفات املتعلقة بامللك العام في مجاالت :
▪ الترتيب واالستخراج ،تعيين الطرق واملسالك ،واملمرات
واالزقة ،االحتالل املؤقت.
▪ اعداد وتنفيذ مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة:
▪ املرحلة االدارية ،املرحلة القضائية.
▪ اعداد قرارات تخطيط حدود الطرق العامة:
▪ املرحلة االدارية ،املرحلة القضائية.
▪ املحافظة على امالك الجماعة:
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▪ مسك وتحيين سجالت محتويات االمالك ،تسوية
الوضعية القانونية لألمالك وتحفيظها.
▪ تسيير املراب
▪ االشراف على اعمال السائقين التابعين للجماعة
وتوزيع املهام بينهم.
▪ االشراف على عملية تزويد السيارات والشاحنات
بالوقود والزيوت.
▪ االشراف على اصالح السيارات والشاحنات التابعة
للجماعة.
▪ املشاركة في اشغال لجن تقديم العروض املقدمة في
اطار ابرام الصفقات الخاصة بشراء السيارات
والشاحنات واالليات الجماعية
▪ تقديم االقتراحات التقنية فيما يخص شراء السيارات
واالليات وقطاع الغيار عند االستشارة.
▪ تسلم املشتريات من ادوات مكتبية ومعلوماتية
ومطبوعات وعتاد تقني وغيرها مقابل اشهاد.
▪ توزيع املشتريات من ادوات مكتبية ومعلوماتية
ومطبوعات وعتاد تقني وتجهيزات وغيرها على مختلف
املصالح مقابل اشهاد.
▪ مسك سجل لجرد املشتريات.
▪ تسليم عتاد التزيين بمناسبة االعياد الوطنية للمصالح
املختصة واسترجاعها مقابل اشهاد.
▪ امداد املصالح املكلفة بإصالح شبكة االنارة العمومية
بالعتاد الالزم مقابل اشهاد.
▪ تزويد مصلحة اصالح السيارات التابعة للجماعة
بقطاع الغيار واجزاء السيارات عند الطلب.
▪ توزيع املالبس على االعوان.
▪ وبشكل عام القيام بجميع املهام الكفيلة بتدبير
املخزن.
مصلحة االشغال والصيانة.
▪ صيانة شبكة االنارة العمومية.
▪ مراقبة استهالك الكهرباء الخاصة باإلنارة العمومية.
▪ اعداد تقارير ومحاضر بخصوص االشغال التي تم
القيام بها.
▪ القيام باألشغال املتعلقة بتنفيذ القرارات الجماعية
بخصوص :تسمية الشوارع والساحات العمومية
واالزقة .ترقيم املحالت واملنازل بتنسيق مع مصلحة
الشرطة االدارية .
▪ املشاركة في اشغال لجان تقديم العروض املقدمة في
اطار ابرام الصفقات الخاصة بصيانة وانجاز اشغال
الطرق العمومية داخل تراب الجماعة.
▪ الدراسة التقنية وتتبع اشغال تهيئة الطرق داخل تراب
الجماعة.
▪ اعداد وصياغة دفتر التحمالت.
▪ تتبع الدراسات املوكلة ملكاتب الدراسات.
▪ االشراف وتتبع ومراقبة كل االوراش واالعمال املسندة
للشركات الخاصة في اطار الصفقات العمومية في
مجال الطرق.
▪ اعداد التقارير ،املحاضر وفواتير اتالف الطرق
واالرصفة.
▪ القيام بالتدخالت االستعجالية في كل ما يتعلق بصيانة
البنايات االدارية التابعة للجماعة.

للجماعات الرتابية
الر�سمية
ات الترابية
اجلريدة للجماع
الجريدة الرسمية

▪ تتبع ومراقبة االوراش املتعلقة بصيانة البنايات
الجماعية واعداد تقارير ومحاضر في املوضوع.
▪ القيام بأعمال التزيين والتجهيزات الخاصة بالحفالت
واملناسبات.
مصلحة الدراسات التقنية :
▪ اعداد الدراسات التقنية.
▪ التنسيق مع مختلف املصالح الجماعية بشان اعداد
دفاتر التحمالت ونظام االستشارة
▪ اعداد ملفات طلبات العروض
▪ نشر االعالنات عن الصفقات بالجرائد الوطنية وبوابة
الصفقات العمومية
▪ توجيه الدعوات الى اعضاء لجنة طلب العروض مرفقة
بالوثائق املطلوبة.
▪ تلقي العروض.
▪ تحرير محاضر جلسات لجنة طلب العروض ونشر
مستخرج من محضر لجنة طلبات العروض بالبوابة
الوطنية للصفقات العمومية داخل االجل القانوني.
▪ توجيه االشعارات الى املتنافسين الذين تم اقصاؤهم.
▪ توجيه االشعارات الى املتنافسين حين نيلهم الصفقات.
▪ تزويد املصالح املعنية بكل صفقة بنتائج لجنة طلب
العروض للعمل على تتبع املشروع.
▪ اعداد بيان تفصيلي لجميع الصفقات.
▪ اعداد البرنامج التوقعي السنوي بالتنسيق مع مختلف
املصالح الجماعية ونشره في غضون الثالثة اشهر
االولى من كل سنة مالية ببوابة الصفقات العمومية
▪ عرض البرنامج التوقعي للصفقات بمقر الجماعة طيلة
الثالثين يوما على االقل.
▪ التنسيق مع املصالح الجماعية املعنية بإعداد بيان
ترحيل االعتمادات.
▪ اعداد رسائل االستشارات لعروض االثمان للتموينات
واالشغال والخدمات
▪ تلقي عروض األثمان
▪ اعداد محاضر فتح األظرفة
▪ توجيه الوثائق ذات الصلة بمصلحة امليزانية قصد
االلتزام بالنفقة.
▪ توجيه سندات الطلب املتوصل بها من قسم امليزانية
لنائلها.
 .IIقسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والرياضية
مصلحة حفظ الصحة :
▪ مراقبة جودة املواد االستهالكية و اعداد تقارير بشأنها.
▪ مراقبة مدى توفر املحالت العمومية (املقاهي،
املطاعم)على شروط الصحة والنظافة.
▪ اتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار األوبئة.
▪ مراقبة املطاعم املدرسية و اعداد تقارير بشأنها.
▪ اقتناء و تدبير اللقاحات ضد داء الكلب .
▪ توريد املواد املطهرة و أدوات حفظ الصحة.
مصلحة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية .
▪ تلقي طلبات الحصول على الدعم املقدم لفائدة
الجمعيات الثقافية واالجتماعية والرياضية وعرضها
على اللجان املختصة قصد الدراسة وابداء الراي.
▪ تنظيم استغالل سيارة االسعاف
▪ تتبع عمل سيارة االسعاف
▪ تتبع عمل النقل املدرس ي
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▪ صياغة مشاريع االتفاقيات املتعلقة بتدبير هذا املرفق.
▪ مواكبة الجمعية املكلفة بتدبير النقل املدرس ي.
▪ تلقي الشكايات املتعلقة بسوء تدبير النقل املدرس ي.
▪ املشاركة في اشغال لجنة التتبع والتقييم.
مصلحة الشؤون االقتصادية.
▪ استقبال طلبات الرخص التجارية والصناعية واملهنية.
▪ اعداد الرخص التجارية والصناعية واملهنية.
▪ اعداد جدولة زمنية ملعاينة االماكن موضوع طلبات
الترخيص.
▪ اعداد املراسالت للمصالح الخارجية ذات العالقة مع
طلبات الترخيص.
▪ اعداد محاضر املعاينات
▪ اعداد عناصر الجواب بالنسبة لطالبي الرخص.
▪ اعداد قرارات االغالق بالنسبة للمحالت املخالفة
للقوانين الجاري بها العمل.
▪ معالجة الشكايات الواردة على املكتب.
▪ اعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية.
▪ تزويد مكتب الوعاء الضريبي بكل الرخص ذات
العالقة باملشروبات واملقاهي واملجابن
▪ املشاركة في اللجان الخاصة الستصدار رخص
االستغالل.
 .IIIقسم الشؤون االدارية واملالية والقانونية.
مصلحة املوارد البشرية .
▪ اعداد جميع الوثائق املرتبطة ب :التوظيف ،الترسيم،
الترقية ،االلحاق ،الوضع رهن االشارة ،النقل ....
▪ تنظيم امتحانات الكفاءة املهنية.
▪ اعداد وتتبع الرخص :االجازة السنوية ،الرخص
االستثنائية ،رخص املرض ،رخص االستيداع...
▪ اعداد ملفات االحالة على التقاعد.
▪ تنظيم عملية انتخاب اعضاء اللجنة االدارية املتساوية
االعضاء.
▪ اعداد قرارات تعيين ممثلي االدارة واملوظفين باللجنة
االدارية املتساوية االعضاء
▪ اعداد الالئحة السنوية لحاجيات الجماعة من
املوظفين املنتمين للهيئات املشتركة بين االدارات.
▪ اعداد الالئحة السنوية للموظفين املنتمين للهيئة
املشتركة بين االدارات املراد نقلهم تلقائيا.
▪ اعداد قرارات االستفادة من التعويضات عن االعمال
الشاقة وامللوثة.
▪ اعداد ملفات االحالة على التقاعد.
▪ اعداد املراسالت االدارية.
▪ اعداد الشواهد االدارية.
▪ تتبع الوضعية االدارية للموظفين امللحقين او
املوضوعين رهن اشارة جماعات ترابية او مؤسسات
عمومية اخرى.
▪ اعداد البطاقة الفردية للتنقيط.
▪ اعداد الوثائق املتعلقة بمسطرة التأديب.
▪ اعداد ملفات اقتراح الترقية بالنسبة لألطر العليا.
▪ اعداد الوثائق املتعلقة بإجراء الفحوصات املضادة
▪ انجاز امللفات املتعلقة بحوادث الشغل.
مصلحة املوارد املالية.
▪ تدبير املحجز الجماعي
▪ اعداد التقديرات السنوية للمداخيل وتسليمها
للمصالح املعنية بامليزانية

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

▪ املساهمة في اعداد القرار الجبائي و تحيينه.
▪ تحيين احصاء االوعية الضريبية
▪ تحيين قائمة االقرارات املدلى بها من طرف امللزمين
فيما يخص الرسوم االقرارية.
▪ اعداد اوامر االستخالص ومراقبتها
▪ اعداد اشعارات االداء
▪ تبليغ االشعار باملبالغ املستحقة لفائدة الجماعة
املترتبة على امللزمين
▪ اعداد البيانات املتعلقة بعدم االداء
▪ تطبيق الجزاءات املتعلقة بالوعاء الضريبي
▪ املشاركة في الحمالت املتعلقة بالتحصيل
▪ اعداد قوائم امللزمين بالضريبة بالتنسيق مع املصالح
املعنية
▪ حصر البيانات الشهرية والسنوية الخاصة باملداخيل
▪ حصر امليزانية في الجانب املتعلق منها باملداخيل
▪ اعداد قائمة الباقي استخالصه
▪ مسك محاسبة الصندوق
▪ وبصفة عامة القيام بتحصيل واستيفاء مختلف
املداخيل املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة من قبيل:
▪ الضرائب او حصص ضرائب الدولة املخصصة
للجماعة بمقتض ى قوانين املالية
▪ املوارد املرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم
قوانين املالية
▪ الضرائب والرسوم املأذون للجماعة في تحصيلها
▪ االتاوى املحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل
▪ االجور عن الخدمات املقدمة من طرف الجماعة
▪ الغرامات.
▪ االستغالالت واالتاوى وحصص االرباح وكذا املوارد
وحصيلة املساهمات املالية املتآتية من املؤسسات
واملقاوالت التابعة للجماعة او املساهمة فيها.
▪ االمدادات املمنوحة من قبل الدولة او االشخاص
االعتبارية الخاضعة للقانون العام.
▪ االقتراضات املرخص بها.
▪ دخول االمالك واملساهمات
▪ واجب بيع املنقوالت والعقارات
▪ اموال املساعدات والهبات والوصايا
▪ مداخيل مختلفة واملوارد االخرى املقررة في القوانين
واالنظمة الجاري بها العمل.
مصلحة الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق.
▪ ممارسة املهام املوكولة بموجب قرارات التفويض.
▪ تلقي تصاريح الوالدات وتضمينها بالسجل االصلي
والنظير.
▪ اعداد بيان الزواج والطالق
▪ اعداد الدفاتر العائلية
▪ اعداد التقارير الدورية.
▪ اعداد ملفات ثبوت الزوجية
▪ اعداد ملفات التصاريح الخارجية بالوفيات وتوجيهها
للجماعة محل تسجيل املتوفي.
▪ تلقي التصاريح بالوفيات وتضمينها بالسجل االصلي
والنظير
▪ تسليم البطاقة الشخصية
▪ تسليم الشواهد االدارية املرتبطة بالحالة املدنية
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▪ تسليم النسخ املوجزة والكاملة من رسوم الوالدة
▪ اعداد وتضمين االحكام التنقيحية
▪ اعداد التقارير الشهرية وتقارير ثالثة اشهر
▪ اعداد امللفات املدرسية
▪ اعداد ملفات الوالدة وثبوت الزوجية املوجهة الى
املحكمة.
▪ تقديم خدمة االشهاد على صحة االمضاء.
▪ مسك السجلين االصلي والنظير الخاصين باإلشهاد على
صحة االمضاء.
▪ االشهاد على مطابقة النسخ ألصولها.
▪ تسليم الشواهد االدارية.
مصلحة امليزانية واملحاسبة والصفقات
▪ اعداد الحواالت املرتبطة بالنفقات التالية:
▪ نفقات املعدات املرتبطة بتسيير املرافق التابعة
للجماعة.
▪ املصاريف املتعلقة بإرجاع الدين و االمدادات املمنوحة
من لدن الجماعة.
▪ النفقات املتعلقة بتنفيذ القرارات واالحكام القضائية
الصادرة ضد الجماعة.
▪ النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات
واالرجاعات الضريبية.
▪ النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية
▪ النفقات املتعلقة بااللتزامات املالية الناتجة عن
االتفاقيات والعقود املبرمة من لدن الجماعة.
▪ النفقات املختلفة املتعلقة بتدخل الجماعة
▪ نفقات االشغال وجميع برامج التجهيز
▪ استهالك رأسمال الدين واالمدادات املمنوحة وحصص
املساهمات.
▪ مسك السجالت املحاسبية
▪ مسك السجل اليومي للحواالت
▪ اداء مستحقات استهالك املاء والكهرباء والهاتف...
بواسطة الشيات ).(vignettes
▪ اعداد الرواتب الشهرية.
▪ تسوية وضعية املوظفين املالية املترتبة على اثر الترقية
في الرتبة او الدرجة.
▪ تسوية وضعية املوظفين املالية ازاء هيئات االحتياط
وصناديق التقاعد واملساهمة في نفقات التعاضديات.
▪ اداء اقساط التامين عن املرض.
▪ اعداد وصرف التعويضات لفائدة املوظفين الذين
يمارسون االشغال الشاقة وامللوثة او الذين يقومون
باعمال خالل الساعات االضافية.
▪ صرف التعويضات عن الوالدة
▪ صرف التعويضات عن التنقل
▪ تنفيذ جميع عمليات اجور االعوان
▪ تنفيذ جميع العمليات املرتبطة بأداء تعويضات
التمثيل والتنقل لذوي الحقوق من املستشارين.
▪ تحضير واعداد مشروع امليزانية( تقديرات املداخيل
وتقديرات النفقات والحسابات الخصوصية).
▪ وضع مقترحات بشان البرامج واملشاريع املمكن
تسطيرها في اطار برمجة الفائض التقديري مع االخذ
بعين االعتبار مبدا املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع وبالتنسيق مع مختلف املصالح.
▪ تحضير وتجميع البيانات والوثائق التي ترفق بمشروع
امليزانية وتزويد الهيئات التداولية للمجلس بنسخ منها
لالستعانة بها خالل دراستها ملشروع امليزانية.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
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▪ توجيه مشروع امليزانية والبيانات والوثائق املرفقة الى
عامل العمالة او االقليم للتأشير عليها.
▪ ادراج امليزانية بنظام تدبير النفقات . GID
▪ تحضير واعداد وتجميع الوثائق املتعلقة بتحويل
وترحيل وتخصيص االعتمادات
▪ تتبع تنفيذ امليزانية
▪ تتبع الترخيصات في البرامج.
▪ تتبع الحسابات الخصوصية واعداد البيانات السنوية
التفصيلية املتعلقة بها.
▪ تتبع مشاريع املبادرة املحلية للتنمية البشرية.
▪ حصر امليزانية بالتنسيق مع املصالح املالية.
▪ اعداد بيان تفصيلي لالعتمادات املرحلة.
▪ اعداد بيان تفصيلي لالعتمادات امللغاة.
▪ وضع مقترحات بشان البرامج واملشاريع املمكن
تسطيرها في اطار برمجة الفائض الحقيقي مع االخذ
بعين االعتبار مبدا املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع وبالتنسيق مع مختلف املصالح
▪ اعداد جميع الوثائق املطلوبة إلجراء العمليات
املحاسباتية من مختلف هيئات التدقيق واملراقبة.
مصلحة الشؤون القانونية وشؤون املجلس.
كتابة املجلس:
▪ استالم من مكتب الضبط العرائض املقدمة من قبل
املواطنات واملواطنين والجمعيات بشان ادراج نقط
بجدول اعمال املجلس في املجاالت التي تدخل في
صالحياته والتأكد من توفر الشروط القانونية التي
تخول حق تقديم هذه العرائض.
▪ تلقي طلبات ادراج نقط جدول اعمال من طرف
االعضاء.
▪ برمجة دراسة تقارير التقييم واالفتحاص واملراقبة
وتقديم الحصيلة في جدول اعمال املجلس.
▪ تحضير جدول اعمال الدورات وتوجيهه بعد حصره الى
عامل العمالة او االقليم  20يوما قبل انعقاد الدورة.
▪ تعليق جدول االعمال بسبورة االعالن بمقر الجماعة.
▪ تجميع البيانات والوثائق التي يحتاجها املجلس في اطار
دراسته لنقط جدول االعمال من مختلف االقسام
واملصالح.
▪ توجيه الدعوات الى اعضاء املجلس  10ايام قبل
انعقاد الدورة.
▪ توجيه الدعوات الى املصالح الخارجية.
▪ توجيه االستدعاءات الى املوظفين املزاولين مهامهم
بمصالح الجماعة لحضور الدورات واجتماعات
املجلس بصفة استشارية.
▪ مسك سجل حضور اعضاء املجلس خالل الدورات
وتوجيه نسخة منه الى عامل العمالة او االقليم داخل
اجل خمسة  5ايام بعد انتهاء دورة املجلس.
▪ مساعدة كاتب املجلس في تحرير محاضر الجلسات.
▪ توجيه نسخ من محاضر الدورات الى عامل العمالة او
االقليم في اجل ال يتعدى  15يوما بعد انتهاء اشغال
دورة املجلس.
▪ توجيه مقررات املجلس التي تحتاج لتنفيذها الى
تأشيرة عامل العمالة او االقليم.
▪ تعليق ملخصات مقررات املجلس بسبورة االعالنات
بمقر الجماعة.
▪ توجيه مقررات املجلس الى االقسام واملصالح
الجماعية التخاذ املتعين في شانها.
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▪ مسك سجل مداوالت املجلس وتوجيهه الى عامل
االقليم بعد انتهاء الفترة االنتدابية للمجلس.
▪ مسك الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
كتابة اللجان:
▪ تحضير جدول اعمال اجتماعات اللجان.
▪ توجيه الدعوات الى اعضاء اللجان  48ساعة على
االقل قبل انعقاد االجتماع.
▪ توجيه االستدعاء الى املوظفين املزاولين مهامهم
بمصالح الجماعة لحضور اجتماعات اللجان بصفة
استشارية.
▪ تجميع البيانات والوثائق التي تحتاجها اللجان في اطار
تحضيرها ألشغال املجلس من مختلف االقسام
واملصالح.
▪ تحرير محاضر وتقارير وتوصيات اللجان وتوجيه نسخ
منها الى املصلحة املعنية بإرفاق هذه الوثائق بجدول
اعمال دورات املجلس املوجه الى السادة االعضاء.
▪ مسك ارشيف مداوالت اللجان.
▪ تقديم الدعم واملساعدة لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع.
وحرر بزومي في2016/11/25:
االمضاء رئيس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط:
وزان في2016/12/14:
تأشيرة السيد عامل اقليم وزان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في املهام واإلمضاء

ق ــرارلرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم  2015/03متعلق
بتفويض مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية
رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة،
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85
الصادر في  20من رمضان  7 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ
القانون رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل 104
منه،
قرر ما يلي:
الفــصل األول
يعين السيد عبد العزيز الريفي املزداد بتاريخ 1964
بجماعة ملجاعرة.الرتبة اإلدارية:مساعد تقني من الدرجة الثالثة.
املرسم والعامل بمصالح جماعة ملجاعرة مكتب اإلشهاد على
تصحيح اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها الذي يقع مقره
بمركز عين دريج جماعة ملجاعرة ليقوم مقامي وباملشاركة معي
وبأمر مني بمهمة التوقيع على الشواهد اإلدارية التالية :شهادة
املطابقة  -شهادة التحمل العائلي ألغراض إدارية – شهادة
الحياة الجماعية – شهادة الحياة الفردية – شهادة الخاطب –
شهادة املخطوبة  -شهادة العزوبة ألغراض إدارية – شهادة
الزوجة الوحيدة -شهادة استمرار الزوجية -شهادة القرابة –
شهادة عدم الزواج – شهادة عدم الطالق -شهادة املطابقة
إلثبات الهوية املوحدة .
الفــصل الــثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
وحرر بلمجاعرة في  22ديسمبر .2015
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات الترابية
اجلريدةللجماع
الجريدة الرسمية
للجماعات الرتابية
الر�سمية

ق ــرارلرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم  2015/08متعلق
بتفويض للقيام بمهام التوقيع على الشواهد اإلدارية
رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة.
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85
الصادر في  20رمضان  7 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  103منه.
قرر ما يلي
الفــصل األول
يعين السيد  :محمد القروص .
املزداد بتاريخ  1952/12/31 :بجماعة ملجاعرة .
الرتبة اإلدارية  :النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة
ملجاعرة.
ليقوم مقامي وباملشاركة معي وبأمر مني بمهمة التوقيع
على الشواهد اإلدارية التالية :شهادة املطابقة  -شهادة التحمل
العائلي ألغراض إدارية – شهادة الحياة الجماعية – شهادة
الحياة الفردية – شهادة الخاطب – شهادة املخطوبة  -شهادة
العزوبة ألغراض إدارية – شهادة الزوجة الوحيدة -شهادة
استمرار الزوجية -شهادة القرابة – شهادة عدم الزواج –
شهادة عدم الطالق -شهادة املطابقة إلثبات الهوية املوحدة .
الفــصل الــثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
وحرر ب ملجاعرة في  14دسمبر 2015
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرارلرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم  2015/10متعلق
بتفويض مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية.
رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة،
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85
الصادر في  20رمضان  7 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  103منه.
قرر ما يلي:
الفــصل األول
يعين السيد عبد اللطيف الشرعي املزداد بتاريخ
 1968/12/31بجماعة ملجاعرة .الرتبة اإلدارية  :النائب الثالث
لرئيس مجلس جماعة ملجاعرة ليقوم مقامي وباملشاركة معي
وبأمر مني بمهمة التوقيع على الشواهد اإلدارية التالية :شهادة
املطابقة  -شهادة التحمل العائلي ألغراض إدارية – شهادة
الحياة الجماعية – شهادة الحياة الفردية – شهادة الخاطب –
شهادة املخطوبة  -شهادة العزوبة ألغراض إدارية – شهادة
الزوجة الوحيدة -شهادة استمرار الزوجية -شهادة القرابة –
شهادة عدم الزواج – شهادة عدم الطالق -شهادة املطابقة
إلثبات الهوية املوحدة .
الفــصل الــثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
وحرر بلمجاعرة في  14ديسمبر 2015.
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ــرارلرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم  2015/12متعلق
بتفويض مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية.
رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة.
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85
الصادر في  20رمضان  7 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  103منه.
قرر ما يلي
الفــصل األول
يعين السيد  :عبد العزيز اقماز .
املزداد بتاريخ  1978/07/22 :بجماعة ملجاعرة .
الرتبة اإلدارية  :النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة
ملجاعرة.
ليقوم مقامي وباملشاركة معي وبأمر مني بمهمة التوقيع
على الشواهد اإلدارية التالية :شهادة املطابقة  -شهادة التحمل
العائلي ألغراض إدارية – شهادة الحياة الجماعية – شهادة
الحياة الفردية – شهادة الخاطب – شهادة املخطوبة  -شهادة
العزوبة ألغراض إدارية – شهادة الزوجة الوحيدة -شهادة
استمرار الزوجية -شهادة القرابة – شهادة عدم الزواج –
شهادة عدم الطالق -شهادة املطابقة إلثبات الهوية املوحدة .
الفــصل الــثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.

للجماعات الرتابية
الجريدة اجلريدة
الر�سميةات الترابية
الرسمية للجماع

التفويض في الحالة املدنية
ق ــرارلرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم  2015/01متعلق
بتفويض للقيام بمهام ضابط الحالة املدنية

رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة.
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85
الصادر في  20رمضان  7 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  102منه.
وبمقتض ى القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب
 03(1423أكتوبر  )2002و خاصة املادة الخامسة منه .
وبمقتض ى املرسوم رقم  2-99-665الصادر في  2شعبان
 1423هجرية املوافق (  9أكتوب ـ ـ ــر  (2002وبتنفيذ القانون -99
 37املتعلق بالحالة املدنية و خاصة املادة األولى منه .
قرر ما يلي
الفــصل األول
تعين السيدة  :فتيحة الريفي .
املزدادة بتاريخ  1976/12/31 :بجماعة ملجاعرة .
الرتبة اإلدارية  :مساعد تقني من الدرجة الثالثة.
املرسمة والعاملة بمصالح جماعة ملجاعرة مكتب الحالة
وحرر ب ملجاعرة في  14ديسمبر .2015
املدنية الذي يقع مقره بمركز عين دريج جماعة ملجاعرة .
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة.
ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بهذا املكتب لتقوم بهذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املهمة مقامي وباملشاركة معي .
ق ــرارلرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم  2017/02متعلق
الفــصل الــثاني
بتفويض للقيام بمهام التوقيع على الشواهد اإلدارية.
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.

رئيس مجلس جماعة ملجاعرة،
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85
الصادر في  20رمضان  7 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  104منه.
قرر ما يلي:
الفــصل األول
يعين السيد حاتم براض ي املزداد بتاريخ 1975/03/26
بالقنيطرة .الرتبة اإلدارية  :مساعد تقني من الدرجة الثالثة
املرسم والعامل بمصالح جماعة ملجاعرة بمكتب تصحيح
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها الذي يقع مقره بمركز
عين دريج جماعة ملجاعرة ليقوم مقامي وباملشاركة معي وبأمر
مني بمهمة التوقيع على الشواهد اإلدارية التالية :شهادة
املطابقة  -شهادة التحمل العائلي ألغراض إدارية – شهادة
الحياة الجماعية – شهادة الحياة الفردية – شهادة الخاطب –
شهادة املخطوبة  -شهادة العزوبة ألغراض إدارية – شهادة
الزوجة الوحيدة -شهادة استمرار الزوجية -شهادة القرابة –
شهادة عدم الزواج – شهادة عدم الطالق -شهادة املطابقة
إلثبات الهوية املوحدة .
الفــصل الــثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.

وحرر ب ملجاعرة في  22دسمبر 2015
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرارلرئيس مجلس جماعة ملجاعرة رقم  2016/01متعلق
بتفويض للقيام بمهام ضابط الحالة املدنية

رئيس مجلس جماعة ملجاعرة.
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85
الصادر في  20رمضان  7 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  102منه.
بمقتض ى القانون  37-99املتعلق بالحالة املدنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب
 03(1423أكتوبر  )2002و خاصة املادة الخامسة منه .
بمقتض ى املرسوم رقم  2-99-665الصادر في  2شعبان
 1423هجرية املوافق (  9أكتوب ـ ـ ــر  (2002بتنفيذ القانون -99
 37املتعلق بالحالة املدنية و خاصة املادة األولى منه .
قرر ما يلي
الفــصل األول
يعين السيد  :عبد الرحيم اللطفي .
املزداد بتاريخ  1969 :بجماعة ملجاعرة .
وحرر ب ملجاعرة في  11يونيو  .2017الرتبة اإلدارية  :مساعد تقني من الدرجة الثالثة.
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة املرسم والعامل بمصالح جماعة ملجاعرة مكتب الحالة املدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يقع مقره بمركز عين دريج جماعة ملجاعرة .
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ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بهذا املكتب ليقوم بهذه املهمة
مقامي وباملشاركة معي .
الفــصل الــثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
وحرر ب ملجاعرة في  22فبرابر 2016
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي ملجاعرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارلرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين بيضاء رقم :
 2015/3متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية للنائب
األول لرئيس املجلس
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة عين
بيضاء،،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان
 1436هـ (املوافق  07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  102منه .
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25رجب
 1423املوافق  03أكتوبر 2002بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية والسيما الفصل الخامس منه.
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان 1423
املوافق  09أكتوبر  ،2002بتطبيق القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية.
قرر ما يلي:
الفصل األول
تفوض للسيد  :عبدالوهاب العزوزي ،املول ــود بتاري ــخ :
1966.06.20
اإلطار  :النائب األول لرئيس املجلس الجماعي لعين بيضاء
مهمة ضابط للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية
الفرعي لجماعة عين بيضاء .
و كذا جميع الشواهد اإلدارية املسلمة من مكتب الحالة املدنية.
الفصل الثاني
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية أو باملوقع
االلكتروني لهذه الجريدة كما يعلق بمقر الجماعة ويبلغ للعموم بجميع
الوسائل املتاحة.
الفصل الثالث
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
وحرر بعين بيضاء 22 :شتنبر 2015
اإلمضاء رئيـس املجلـس عبد العزيز لشهب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25رجب
 1423املوافق  03أكتوبر 2002بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة
املدنية والسيما الفصل الخامس منه .
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان

 1423املوافق ل  09أكتوبر  ،2002بتطبيق القانون رقم 37.99
املتعلق بالحالة املدنية.
قرر ما يلي:
الفصل األول
تفوض للسيد  :عبد املجيد حماني
املول ــود بتاري ــخ 1963.01.01:
اإلطار  :خارج السلم  ،متصرف ممتاز .
مهمة ضابط للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة
املدنية األصلي لجماعة عين بيضاء الذي يقع مقره :بمركز عين
بيضاء ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي بما فيها التوقيع
على جميع الوثائق اإلدارية املرتبطة بهذا املكتب.
الفصل الثاني
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية
أو باملوقع االلكتروني لهذه الجريدة كما يعلق بمقر الجماعة
ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
الفصل الثالث
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.

وحرر بعين بيضاء 12 :يناير 2016
اإلمضاء رئيـس املجلـس عبد العزيز لشهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين بيضاء رقم :
 2016/10متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
والشواهد اإلدارية املتعلقة بها

رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة
عين بيضاء،،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  1436هـ (املوافق  07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة 102
منه .
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في 25
رجب  1423املوافق  03أكتوبر 2002بتنفيذ القانون رقم 37.99
املتعلق بالحالة املدنية والسيما الفصل الخامس منه .
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 1423املوافق  09أكتوبر  ،2002بتطبيق القانون رقم 37.99
املتعلق بالحالة املدنية.
قرر ما يلي:
الفصل األول
قرارلرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين بيضاء رقم
تفوض للسيد  :عبدالوهاب العزوزي
 2016/04متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
والشواهد اإلدارية املتعلقة بها
املول ــود بتاري ــخ 1966.06.20 :
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة عين
اإلطار  :النائب األول لرئيس املجلس الجماعي لعين
بيضاء،،
بيضاء
رمضان
من
20
في
الصادر
1.15.85
رقم
الشريف
الظهير
ى
بمقتض
مهمة ضابط للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة
 1436هـ (املوافق  07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املدنية األصلي لجماعة عين بيضاء الذي يقع مقره :بمركز عين
املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  102منه .
بيضاء
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ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي بما فيها التوقيع
على جميع الوثائق اإلدارية املرتبطة بهذا املكتب.
الفصل الثاني
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية
أو باملوقع االلكتروني لهذه الجريدة كما يعلق بمقر الجماعة
ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
الفصل الثالث
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.

قـ ــرر ما يل ـ ــي:
الفصل األول
يف ـ ـ ـ ـ ــوض للس ـ ـ ـ ـ ــيد ادري ـ ـ ـ ـ ـ ــس ح ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي املول ـ ـ ـ ـ ـ ــود بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ :
 1969/03/24بـ ــدوار ابريكشـ ــة إقلـ ــيم وزان  -الدرجـ ــة  :مسـ ــاعد
إداري من الدرجة الثانية السلم  7وذلك ليقوم مقامي واملشاركة
معي في مهام ضـابط الحالـة املدنيـة بـالتفويض بالجماعـة الترابيـة
ابريكشة.
الفصل الثاني
يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ.2017-11-03 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرارلرئيس مجلس جماعة ابريكشة رقم 2017/02:متعلق
بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس جماعة ابريكشة ،
بن ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى مقتض ـ ـ ــيات الظهي ـ ـ ــر الش ـ ـ ــريف رق ـ ـ ــم 1.15.85
الصـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  20رمض ـ ـ ـ ـ ــان  07 ) 1436يوليـ ـ ـ ــوز  ( 2015بتنفي ـ ـ ـ ـذ
الق ــانون رق ــم 113.14 :املتعل ــق بالجماع ــات وخاص ــة امل ــادة 102
منه ،
بنـ ــاء علـ ــى القـ ــانون رقـ ــم 37-99 :املتعلـ ــق بالحال ــة املدنيـ ــة
الص ــادر بتنفي ــذه الظهي ــر الش ــريف رق ــم 1 -02 -239 :بت ــاريخ25 :
من رجب  1423هـ (  03أكتوبر ، ) 2002
وبناء على املرسوم رقم 2-99-665 :الصادر في  02شـعبان
 1423ه ـ ـ ـ (  09أكتـ ـ ــوبر  ) 2002بتطبيـ ـ ــق الق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم37-99 :
املتعلق بالحالة املدنية ،
قـ ـ ــرر م ـ ــا يلـ ـ ــي -
الفصل األول
يفـ ـ ـ ـ ـ ــوض للسـ ـ ـ ـ ـ ــيد التهـ ـ ـ ـ ـ ــامي الحـ ـ ـ ـ ـ ــا ي املولـ ـ ـ ـ ـ ــود بتـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ:
 1965/03/23بـ ــدوار ابريكشـ ــة جماع ـ ــة ابريكشـ ــة إقل ـ ــيم وزان ،
الص ــفة :النائ ــب الثال ــث لل ــرئيس ليق ــوم مق ــامي واملش ــاركة مع ــي
بمه ـ ــام ضـ ـ ــابط الحال ـ ــة املدني ـ ــة ب ـ ــالتفويض بالجماع ـ ــة الترابي ـ ــة
ابريكشة.
الفصل الثاني
يب ـ ـ ــدأ مفع ـ ـ ــول س ـ ـ ــريان ه ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـرار ابت ـ ـ ــداء م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــاريخ:
.2017/09/11

وحرر ببريكشة بتاريخ . 2017-11-02
اإلمضاء :رئيس جماعة ابريكشة ،محمد لشهب.

وحرر بعين بيضاء 25 :نونبر 2016
اإلمضاء رئيـس املجلـس عبد العزيز لشهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

قرارلرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين بيضاء
رقم  2015/ 01يتعلق تفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
رئيس املجلس القروي لجماعة عين بيضاء ،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  1436هـ (املوافق  07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة 102
منه .
قرر ما يلي :
الفصل األول
يفوض للسيد  :فريد زروق .
املولود بتاريخ.1969 :
النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي لعين بيضاء .
مهمة التوقيع على جميع وثائق تصحيح اإلمضاء
واإلشهاد بالتطابق (مطابقة النسخ ألصولها) ليقوم بهذه املهمة
مقامي وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ توقيعه.
الفصل الثاني
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية
أو باملوقع االلكتروني لهذه الجريدة كما يعلق بمقر الجماعة
و حرر بابريكشة في 2017/09/11 :ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
إمضاء :رئيس الجماعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرارلرئيس مجلس جماعة ابريكشة رقم 2017/03:يتعلق
بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية
وحرر بعين بيضاء ،بتاريخ  28 :شتنبر 2015
رئيس املجلس الجماعي لبريكشة ،
اإلمضاء رئيـس املجلـس عبد العزيز لشهب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى مقتض ـ ـ ــيات الظهي ـ ـ ــر الش ـ ـ ــريف رق ـ ـ ــم 1.15.85
الصـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  20رمض ـ ـ ـ ـ ــان  07 ) 1436يوليـ ـ ـ ــوز  ( 2015بتنفي ـ ـ ــذ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لزومي رقم  211املتعلق
الق ــانون رق ــم 113.14 :املتعل ــق بالجماع ــات وخاص ــة امل ــادة 102
بتفويض التوقيع في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
منه ،
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية
بنـ ــاء علـ ــى القـ ــانون رقـ ــم 37-99 :املتعلـ ــق بالحال ــة املدنيـ ــة
الص ــادر بتنفي ــذه الظهي ــر الش ــريف رق ــم 1 -02 -239 :بت ــاريخ25 :
رئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لجماعة زوم ـ ـ ـ ــي
من رجب  1423هـ (  03أكتوبر ، ) 2002
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
وبناء على املرسوم رقم 2-99-665 :الصادر في  02ش
ـعبان رمضان  7( 1436يوليو )2015بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم
 1423ه ـ ـ ـ (  09أكتـ ـ ــوبر  ) 2002بتطبي ـ ـ ــق الق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم37-99 :
 113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة
املتعلق بالحالة املدنية ،
 102منه .
الفصل الثالث
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
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قـ ـ ـ ـ ــرر ما يلي

الفصل األول
يفوض للسيد  :محمد زرقوني  ،املزداد بتاريخ :
 1961/02/25بزومي .
صفته  :رئيس القسم االداري  ،الدرجة  :مساعد اداري
من الدرجة الثانية السلم  ، 7 :املرسم والعامل بمصالح هذه
الجماعة  ،التوقيع بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية،
ليقوم بهذه املهمة ،مقامي وباملشاركة معي .
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه .
الفصل الثالث
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
وإدارة الجماعة  ،كما يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.
وحرر بزومي في  28 :سبتمبر2015
االمضاء :رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرارلرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 215 :املتعلق
بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية
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ق ــرارلرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 217 :املتعلق
بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية
رئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لجماعة زوم ـ ـ ـ ــي
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو )2015بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة
 102منه.
ـرر
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ما يلي:
الفصل األول
يعين السيد :عبد السالم العزيبي  ،املزداد بتاريخ:
 1969/12/31بزومي .
صفته :النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي لجماعة
زومـي .للتوقيع بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية  ،وليقوم بهذه
املهمة ،مقامي وباملشاركة معي .
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه .
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى الكاتب العام ورؤساء
االقسام بالجماعة كل فيما يخصه .
الفصل الرابع
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
وإدارة الجماعــة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة .

رئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لجماعة زومـ ـ ـ ــي
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو )2015بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم
وحرر بزومي في  13 :اكتوبر2015
 113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة
االمضاء :رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط
 102منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ما يلي:
الفصل األول
قرارلرئيس املجلس الجماعي لزومي رقم 278 :املتعلق
بتفويض التوقيع في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
يعين السيد :عمـار حمزة  ،املزداد بتاريخ1974/12/31 :
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية
بزومي .
صفته :النائب األول لرئيس املجلس الجماعي لجماعة
رئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لجماعة زوم ـ ـ ـ ــي
زومـي .للتوقيع بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية  ،وليقوم بهذه
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
املهمة ،مقامي وباملشاركة معي .
رمضان  7( 1436يوليو )2015بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة
الفصل الثاني
 102منه .
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
قـ ـ ـ ـ ــرر ما يلي
عليه .
الفصل األول
الفصل الثالث
يفوض للسيد  :حسن مومن  ،املزداد بتاريخ :
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى الكاتب العام ورؤساء
 1971/12/30بزومي.
االقسام بالجماعة كل فيما يخصه .
صفته  :مكلف بمكتب شؤون املجلس  ،الدرجة  :مساعد
الفصل الرابع
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية اداري من الدرجة الثالثة السلم  ، 6 :املرسم والعامل بمصالح
هذه الجماعة  ،التوقيع بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة
وإدارة الجماعــة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة .
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها والشواهد اإلدارية،
وحرر بزومي في  13 :اكتوبر 2015ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي .
االمضاء :رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط
الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه .
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الفصل الثالث
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
وإدارة الجماعة  ،كما يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل
وحرر بزومي في  11 :ديسمبر.2015
االمضاء :رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 163 :يقض ي
بتفويض مهام التوقيع باملصادقة على الوثائق ومطابقة
النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية
رئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لجماعة زوم ـ ـ ـ ــي
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو )2015بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة
 102منه.
بناء على مقرر مجلس جماعة زومي عدد  159 :بتاريخ
 2016/05/06املتخذ في دورته العادية املنعقدة يوم الجمعة 06
ماي .2016
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد  :عبد هللا غفيـر النائب الثالث لرئيس
املجلس الجماعي ،املزداد بتاريخ  1961/12/31 :بزومي ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم  ، G122390مهام التوقيع
باملصادقة على جميع الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
والشواهد اإلدارية  ،ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه .
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى مدير املصالح و رئيس مكتب
الشواهد االدارية وتصحيح االمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها
بالجماعة كل في دائرة نفوذه.
الفصل الرابع
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
وإدارة الجماعــة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
وحرر بزومي في  23 :مايو 2016
االمضاء :رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 164 :يقض ي
بتفويض مهمة التوقيع باملصادقة على الوثائق ومطابقة
النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية

رئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لجماعة زوم ـ ـ ـ ــي
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو )2015بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة
 102منه.
بناء على مقرر مجلس جماعة زومي عدد  159 :بتاريخ
 2016/05/06املتخذ في دورته العادية املنعقدة يوم
الجمعة  06ماي . 2016
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ما يلي :

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفصل األول
يفوض للسيدة  :بديعة توفيق  ،النائب الرابع لرئيس
املجلس الجماعي  ،املزدادة بتاريخ  1972/08/23 :بزومي،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم  ،AB176451:مهام
التوقيع باملصادقة على جميع الوثائق ومطابقة النسخ
ألصولها والشواهد اإلدارية  ،لتقوم بهذه املهمة  ،مقامي
وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه .
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى مدير املصالح و رئيس مكتب
الشواهد االدارية وتصحيح االمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها
بالجماعة كل في دائرة نفوذه.
الفصل الرابع
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
وإدارة الجماعــة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
حرر بزومي في  23 :مايو2016
االمضاء :رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 165 :يقض ي
بتفويض مهمة التوقيع باملصادقة على الوثائق ومطابقة
النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية
رئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لجماعة زوم ـ ـ ـ ــي
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو )2015بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة
 102منه.
بناء على مقرر مجلس جماعة زومي عدد  159 :بتاريخ
 2016/05/06املتخذ في دورته العادية املنعقدة يوم الجمعة 06
ماي .2016
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ما يلي :
الفصل األول
يفوض للسيدة  :نجاة زعزاع  ،النائب الخامس لرئيس
املجلس الجماعي  ،املزدادة بتاريخ  ، 1972/05/27 :الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم  ، H228257:مهام التوقيع
باملصادقة على جميع الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
والشواهد اإلدارية  ،لتقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه .
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى مدير املصالح و رئيس مكتب
الشواهد االدارية وتصحيح االمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها
بالجماعة كل في دائرة نفوذه.
الفصل الرابع
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
وإدارة الجماعــة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
وحرر بزومي في  23 :مايو2016
االمضاء :رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ــرار لرئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لزوم ـ ـ ـ ــي رقم 166 :يقض ي
بتفويض مهمة التوقيع باملصادقة على الوثائق ومطابقة
النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية.
رئي ـ ـ ـ ــس املجلس الجماعي لجماعة زوم ـ ـ ـ ــي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو )2015بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة
 102منه.
بناء على مقرر مجلس جماعة زومي عدد  159 :بتاريخ
 2016/05/06املتخذ في دورته العادية املنعقدة يوم الجمعة 06
ماي .2016
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ما يلي :
الفصل األول
يفوض للسيد  :محمد الوراص ي  ،النائب السادس
لرئيس املجلس الجماعي  ،املزداد بتاريخ  1952/07/01 :بزومي
 ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  ، G87993:مهام
التوقيع باملصادقة على جميع الوثائق ومطابقة النسخ
ألصولها والشواهد اإلدارية  ،ليقوم بهذه املهمة مقامي
وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه .
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى مدير املصالح و رئيس مكتب
الشواهد االدارية وتصحيح االمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها
بالجماعة كل في دائرة نفوذه.
الفصل الرابع
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية
وإدارة الجماع ـة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
وحرر بزومي في  23 :مايو2016
االمضاء :رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة الشرق
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و األقاليم
و رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامج و التنمية املندمجة و املستدامة
قرار لرئيس مجلس إقليم جرادة عدد  02بتاريخ  21شتنبر
 2016بخصوص إعداد برنامج تنمية اإلقليم.
رئيس مجلس إقليم جرادة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.86صادر في20
رمضان  07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون رقم 112.14
املتعلق بالعماالت و األقاليم  ،و ال سيما املادة  80منه؛

وبناء على املرسوم رقم  2.16.300بتاريخ  29يونيو
 2016املنشور بالجريدة الرسمية عدد  5344بتاريخ  14يوليوز
 2016املتعلق بمسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم
و تتبعه و تحيينه و آليات الحوار و التشاور إلعداده  ،خاصة
املادة الرابعة منه ؛
وبناء على اللقاء اإلخباري و التشاوري املنعقد بمقر
هذه العمالة بتاريخ  08شتنبر  2016و املتعلق بإعطاء
االنطالقة الرسمية إلعداد برنامج تنمية اإلقليم ،
قرر ما يلي:
املادة األولى
تحدد الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج
تنمية إقليم جرادة وفق ما يلي:

مراحل إعداد برنامج التنمية

تاريخ بداية املرحلة

تاريخ نهاية املرحلة

مالحظة

تحليل اإلطار القانوني املنظم لعمل مجالس العماالت

 27شتنبر 2016

 28شتنبر2016

دورة تكوينية لفائدة فريق التنشيط اإلقليمي

 29شتنبر 2016

 20أكتوبر 2016

استثمار الوثائق املتوفرة النجاز التشخيص
الترابي و املجالي لإلقليم

معالجة وتحليل املعطيات

 20أكتوبر 2016

 27اكتوبر2016

تحليلها وفق نظام معلوماتي( )SIPأو SIG

وضع وترتيب األولويات التنموية لإلقليم وأهدافها

 27اكتوبر2016

 31أكتوبر 2016

وفق نتائج تحليل املعطيات

تحديد وتوطين املشاريع واألنشطة ذات األولوية ( املشاريع التي هي في طور
اإلنجاز واملشاريع املبرمجة واملشاريع املرتقبة وكذا التجهيزات و الوعاءات
العقارية التي يمكن أن تكون موضوع املشاريع)

جمع املعطيات وتحليل الدراسات والوثائق االستراتيجية املتوفرة

 31أكتوبر 2016

 20نونبر 2016

مصفوفة املشاريع

 20نونبر 2016

 25نونبر 2016

األخذ بعين االعتبار املوارد املالية للمجلس أو
تلك التي يمكن تعبئتها

بلورة مشروع برنامج تنمية اإلقليم مع وضع منظومة لتتبع املشاريع
والبرامج

25نونبر 2016

 05ديسمبر 2016

بلورة هذا البرنامج وفق منهج تشاركي

عرض مشروع برنامج تنمية اإلقليم على اللجنتين الدائمتين لدراسته

 05ديسمبر 2016

 04يناير 2017

للدراسة و إبداء الرأي

عرض مشروع برنامج تنمية اإلقليم على املجلس خالل الدورة العادية
لشهر يناير  2017قصد التداول فيه

 12يناير 2017

تقييم موارد اإلقليم ونفقاته التقديرية الخاصة بالسنوات األولى للبرنامج

ضرورة إرفاق هذا املشروع بمنظومة تتبع
املشاريع و البرامج و بتقرير اللجنتين الدائمتين

املادة الثانية
املادة الثالثة
تحدث بموجب هذا القرار لجنة لتتبع وتقييم تنفيذ
يعهد بتنفيذ هذا القرار لرئيس مجلس اإلقليم بتنسيق
برنامج تنمية اقليم جرادة .وتجتمع هذه اللجنة كلما اقتض ى مع املدير العام للمصالح وكذا جميع املصالح التابعة لإلقليم
األمر ذلك من رئيسها.
كل فيما يخصه.
وتتكون هذه اللجنة من:
املادة الرابعة
 رئيس مجلس اقليم جرادة رئيسا.يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
 عامل اإلقليم أو من يمثله.وحرر بجرادة ،في  20سبتمبر .2016
 املدير العام للمصالح.اإلمضاء :رئيس مجلس اقليم جرادة ،محمد عبدالوي.
 رؤساء األقسام التابعين لإلقليم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص تعتبر
مشاركته مفيدة ألشغالها.
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املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالية الجماعات الترابية و الجبايات
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات
املستحقة لفائدة الجماعات.
ق ـ ـرارجبائي مستم ـ ـ ـرلرئيس املجلس الجماعي للعوينات رق ـم
 04بتاريخ  09مايو  ، 2016الذي بم ــوجبه تمت إضافة
فصول جديدة و تحيين أخرى بالقرارالجبائي املستمررقم 03
بتاريخ  05أكتوبر. 2010

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفصل الثالث
الرس ــم على النقل العمومي للمسافرين
يفرض هذا الرس ــم على النق ــل العمومي للمسافرين على
نشاط سيارات األجرة و حافالت النقل العمومي للمسافرين على
أساس املجال الترابي الستغاللها  ،يؤدى من طرف املالكين و في
حالة عدم معرفتهم تؤخذ من مستغلي هذا النشاط.
 يحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة حسبالجدول اآلتي :
النوع
سيارة األجرة

الصنف
 الصنف األول الصنف الثاني سلسل ـ ــة أ سلسل ـ ــة ب سلسل ـ ــة ج أقل من 07مقاعد

املبلغ
(درهم)
150.00
100.00
1.000.00
700.00
400.00
200.00

رئيس املجلس الجماعي للعوينات،
بمقتض ى الظهي ــر الشريف رق ــم  1.15.85الصــادر في 20
من رمضان  07(1436يوليوز  )2015بتنفيـذ القانــون التنظيمي
الحافالت
رق ــم  113.14املتعل ـ ـ ــق بالجماعـ ــات ؛
وبمقتض ى الظهي ــر الشريــف رقم  1.09.02الصادر في 22
من صفر  18( 1430فبراير  )2009بتنفيــذ القا ـنون رقم 45.08
املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات الترابية و مجموعاتها؛
وبن ــاء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17من
وتبتــدئ أربــاع السنة في كل من فاتـح يناير  ،أبريل ،
محرم  03(1431يناير )2010
ـوعاتها؛بسن املحاسية العمــومية يوليوز و فاتح أكتوبر و كل تأخير عن األداء تفرض ذعائر
للجماعـات الترابي ـ ـ ـ ـ ــة و مجم ـ ـ ـ
جبائية تستخلص من طرف وكيل املداخيل طبقا ملا هو
وتطبيق ـ ـ ــا ملقتضي ــات القانـ ــون رق ــم  06-47املتعل ـ ــق منصوص عليه في النصوص القانونية الخاصة في هذا املجال.
بالجباي ـ ــات املحلي ــة الص ـ ـ ــادر في  03دجنبر2007
الفصل الرابع
وتطبيقـا ملقتضيات القانون رقم  07-39الذي يقض ي
الرسم الفروض على وقوف العربات املعدة للنقل العام
بمواصلة تطبيق أحكام القانون  89-30فيما يخص
للمسافرين
املقتضي ـ ــات املتعلقة ببعض الرسـوم و الحق ــوق و املساهمات.
يحدد هذا الرسم على العربات املعدة للنقل العام
وبن ـ ــاء على القـ ـ ـ ـ ـرار الجبائـ ـ ــي املستمـ ـ ــر رقـ ــم  03بتاريـ ــخ للمسافرين عن كل ربع سنة على الشكل التالي :
 05اكت ــوبر .2010
 سيارة أجرة صنف ثاني ( طاكس ي صغيرة ) 100.00 ...وبن ــاء على مداولة املجلس خالل الجلسة الثانية من
درهم
الدورة العادية الثانية املنعقدة بتاريخ  09مايو .2016
 سيارة أجرة صنف أول ( طاكس ي كبيرة ) 200.00 .....درهم
ق ـ ـ ــرر ما يلي:
 حاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت من سلسلة ج 300.00 ...........................الفصل األول
درهم
ـاء
عملي ـ ــات البن ـ ـ ـ
الفصل الخامس
يفرض هذا الرسم على كل مستفيد من رخصة البناء  ،و
الرسم املفروض على الذبح في املجازر
منه
يحتسب على أساس املساحة املغطاة باملتر املربع و كل جزء
 الذب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح  ،يحدد هذا الرسم عن كل كلغ صافييعتبر مترا مربعا كامال و يحدد سعر هذا الرسم كما يلي :
من اللحم أو عن كل ذبيحة على الشكل التالي :
 عمـ ـ ـ ــارات السكن الجماعي ـ ــة  ،املجمـ ـ ـ ــوعات العق ـ ـ ــارية ، -1في حالة وجود ميزان نسبة كل كلغ محددة في 0.50
و العق ـ ـ ـ ــارات املع ـ ــدة لغرض صناعي ،تجاري ،منهي أو
درهم
إداري  18.00درهم
 -2في حالة عدم وجود ميزان السعر محدد عن كل
 املساك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الفردية  20.00 ...درهمذبيحة على الشكل التالي :
درهم
 عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الترميم 250.00 ...▪ البقر و اإلبل عن كل رأس  30.00 .........درهم
الفصل الثاني
▪ الغنم و املعز عن كل رأس  05.00 .......درهم
املشرو
ـات
ـ
ب
الرس ــم على محـ ــال بيع
▪ الدجاج ـ ـ ـ ـ ــة الواحدة  01.00 ...............درهم
ي ــؤدى هذا الرسم من طرف مستغلي املقاهي  ،الحانات ،
▪ اللحوم التي تبث أنها غير صالحة لالستهالك
قاعات الشاي  ،و بصفة عامة من طرف كل بائع مشروبات
تخفظ بنسبة 50% ....
تستهلك في املكان الذي تباع فيه و يفرض على املداخيل التي
ي
 الفحـص البيطر  ،يؤدى عن كل كلغ صاف رسميحققها مستغلوا املؤسسات الخاضعة للرسم دون احتساب
قدره  0.10 ................................درهم
الضريبة على القيمة املضافة بسعر . 05%
 الذب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح االستثنـ ـ ــائي و يحـ ـ ـ ـ ــدد الرسم عن كـ ــلذبيحة على الشك ـ ــل التالي :
 -1البقر و اإلبل  100.00 .................................درهم
 -2الغنم و املعز  50.00 .................................درهم
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 قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الحيوان ـ ـ ــات امليتة  ،و يح ـ ـ ـ ــدد هذا الرسمعن كل ذبيحة على الشكل التالي :
 -1البقر و اإلبل  100.00 ................................درهم
 -2الغنم و املعز  50.00 ................................درهم
الفصل السادس
الرسم اإلضافي املفروض على الذبح
يضاف هذا الرسم إلى الرسم األصلي لفائدة املشاريع
الخيرية و التعاون الوطني بنسبة  50%من الرسم األصلي.
الفصل السابع
الرسوم املقبوضة في األسواق و أماكن البيع العامة
تفرض هذه الرسوم على دخول املنتجات  ،الحيوانات ،
السلع أو البضائع إلى األسواق و أماكن البيع العامة من أجل
بيعها و تؤدى عنها رسوم على الشكل التالي :
واجبات الدخول إلى سوق البهائم حسب كل رأس :
 البقر و اإلبل  15.00 ............................درهم  -الخيل و البغال  15.00 .....................درهم الغنم و املاعز  02.00 .........................درهم  -الخرفان و الجديان  02.00 .............درهم -1واجبات دخول السلع و املنتجات األخرى إلى السوق :
البضائع و السلع
الطيور الدجنة عن كل واحدة .........
الديوك الهندية عن كل واحدة .........
الحمام عن كل واحدة ..............
األرانب عن كل واحدة .............
الحبال ،األقفال،الخروج ..........
الخيام عن كل واحدة ...............
الصوف للزجة الواحدة ...............
الحصائر للواحدة .................
جلود البهائم و األغنام ...............
السروج للواحدة .........................
التبن للحزمة الواحدة ...................
الزيتون للقنطار أو الجزء ................
الحناء للقنطار أو الجزء ................
الفواكه للقنطار أو الجزء ................
الحبوب للقنطار أو الجزء ..............
شاحنة صغيرة محملة بالبضائع ....
شاحنة كبيرة محملة بالبضائع

الرسم(درهم)
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
20.00

 -2واجبــات الوق ــوف  ،و تقبض هذه الحقوق في األسواق و
أماكن البيع العامة على الشكل التالي :
▪ الخردة،الفواكه،األغطية،الصناعة
التقليدبة،الحبوب أو ما شابه ذلك عن كل متر
مربع  1.00 .........درهم
▪ بائعي اللحوم عن كل بسط  1.00درهم
▪ بائعي السقوط عن كل بسط 1.00 ....درهم
 -3محطة الوقوف ،حراسة السيارات  ،الدراجات و
مرابط الحيوانات :

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بالدرهم
الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
السيارات .......
العربات،الدراجات النارية و
العادية.
الخيول ،البغال و الحمير..

السوق
األسبوعي

كل األماكن
داخل الجماعة

مربط
الحيوانات

2.00
1.00

3.00
2.00

-

-

-

2.00

الفصل الثامن
الرس ــم على استخراج م ــواد املقال ــع
يفرض هذا الرسم على املستفيد من رخصة استخراج
مواد املقالع على أساس الكميات املستخرجة بغض النظر عن
نظام ملكيته  ،و يحدد السعر عن كل متر مكعب كما يلي :
أصن ـ ــاف املـ ـ ــواد املستخرجة
صخور صالحة للتزيين و التجميل ،فيناديت  ،غسول
كل أنواع الرخام ..رمال  ،حجر  ،جبص  ،ترابمختلط  ،صلصال  ،بزوالن ...

السع ـ ـ ـ ــر
 25.00درهم للمتر املكعب
 20.00درهم للمتر املكعب
 06.00درهم للمتر املكعب

▪ يوزع عائ ـ ــد الرسـ ــم كالتالي  90% :لفائدة الجماعة و
 10%لفائدة ميزانية الجهة.
لفصل التاسع
رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املحجـ ـ ـ ــز
يستحق هذا الرسم على إدخال الحيوانات  ،السلع ،
البضائع أو العربات إلى املحجز من قبل مأمور القوة العامة أو
بحكم قضائي و يحتسب باعتبار عدد األيام أو جزء من اليوم
التي تمكث فيها:
املحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزات
األبقار  ،الخيول و اإلبل ..........
الحمير  ،الغنم و املاعز ...........
العربات بكل أنواعها .............
الدراجات النارية و العادية .....
الخضر ن السلع و الفواكه ..عن
القنطار أو الجزء
كل أنواع األدوات ( عن الوحدة )

مدة الحجز

الرسم عن كل
يوم

 15يوما
 15يوما
 06أشهر
 06أشهر
 02يومين

 50.00درهما
 30.00درهما
 10.00دراهم
 05.00دراهم
 03.00دراهم

 03أشهر

 02.00درهمين

أما العرب ــات فأسعـ ــارها محـ ــددة بمـ ــوجب قان ــون على
❖
الشكل التالي:
▪ العربات التي ال تتجاوز وزن حمولتها  3500كيلوغرام
 20.00درهما
▪ العربات التي وزن حمولتها ما بين  3500و 8000
كيلوغرام  30.00درهما
▪ العربات التي يزيد وزن حمولتها على  8.000كيلوغرام
 50.00درهما
تب ــاع املحجوزات على يد القابض الجماعي أو نائبه
بامل ـزاد العلني عند انتهاء املدة القانونية للحجز أما فيما يخص
وسائ ــل النقل (سيارات،حافالت،شاحنات .أو ماشابه) تباع بعد
مض ي سنة و يوم إال أنه تنفيذا للظهير الشريف املؤرخ في 16
ربيع األول  16( 1335يونيه  )1956املتمم للتشريع املتعلق
بالنقل البري ال يمكن أن تباع بامل ـ ـزاد العلني السيارات املحجــوزة
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التي لم يستخرجها أصحابها إال بعد مض ي شهر من تاري ــخ
انصرام الفترة القانونية األولى التي بقيت في املحجز .
إن الحقــوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها
بمناسبة بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة  50%و
يطبـق هذا التخفيض بالنسبة لكافة السيارات املصادرة من
طرف إدارة أو مصلحة عمومية.
الفصل العاشر
الرسـ ــوم املقبوضة مقاب ـ ــل خدم ــات
 -1امل ــاء الصالــح للشرب  ،يؤدي هذا الرسم كل من تق ــوم
الجماعة بتزويده باملاء الشروب أيا كان الشخص أو الجه ــة
املستفيـدة في حالة وج ـ ــود عــداد حسب املرسـوم الوزاري رقم
 202بتاريخ  26يناير  1993على النحـو التالي :
▪ الشطر األول  1.399 ................درهم للمتر املكعب.
▪ الشطر الثاني  2.264 ..............درهم للمتر املكعب.
▪ الشطر الثالث  3.560 .............درهم للمتر املكعب.
 و يض ـ ـ ــاف إلى واجـ ـ ــب االسته ــالك مبلـ ـ ـ ـ ــغ ثابت قدره 15.00درهم كصيانة للعداد.
 لالشت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك يجب دفع لصن ـ ـ ـ ــدوق الجماعــة مبلغ قدره 100.00درهم
 في حال ــة حدوث عطب قبل تحديــد الكمية املستهلكةيؤدى مبلغ جزافي قدره 100.00درهم ثم يلزم املعني
باصالح الع ــداد خالل مدة أقصاها ( )15خمسة عشر
يوما و إال ستضطر الجماع ــة إلى إيق ــاف تزوي ــده بامل ــاء
الشروب
 في حالة إعادة العداد بعد قطعه بسبب عدم أداء واجباالستهالك يؤدى مبلغ قدره  50.00درهما
 على كل مستفيد من عملية الربط بالشبكة املائيةالتابعة للجماعة تحمل جميع املصاريف الناتجة عن
ذلك .
 كل من قام بسرقة املاء أو ألحق الضرر بالشبكة املائيةيؤدي للجماعة مبلغ قدره  300.00درهم كغرامـة لذلك
الفعــل
أما الدواوي ــر املزودة بسقاية عمومية فواج ـب
االستهــالك يؤدى بشكل جزافي عن كل بيت و عن كل
شهر بمبلغ قدره 10.00 .دراهم.
أرباب العقارات املجاورة للطريق العام يتحملون جميع
مصاريف بناء قنــوات املاء الشروب وفق القواعــد
املنصوص عليها بالفصل  79من القانون املتعلق
بجبايات الجماع ــات الترابية
استغ ـ ـالل و ك ـراء مواد في حوزة الجماعة  ،كل
-2
مستفيد يؤدي للجماعة رسـم الكراء بعد إمضائه على تعهد
بتعويض كل الخسائر التي قد تلحق باملواد املكتراة و ذلك على
الشكل التالي :
-3
املعـ ـ ـ ـ ـ ــدات

الرسم بالدرهم عن كل يوم

أجنحة الخيام
كراس ي بالستيكية للواحدة
الطاوالت للواحدة
أغطية السداري للواحدة..
بونج للواحد
الوسادة للواحدة
سداري للواحد .......
زرابي للواحدة .....

10.00
01.00
05.00
05.00
02.50
00.50
02.50
07.00

األعمدة للواحدة .....
حواجز للمتر الطولي...
الخيام للواحدة

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

00.50
01.50
50.00

 -4استغالل قاعة الجماعة  ،يحدد هذا الرسم
عن كل يوم حسب الشكل التالي :
 20.00درهم
▪ أنشطة ثقافية
▪ معرض ذات طابع تجاري  100.00درهم
 100.00درهم
▪ الحف ـ ـ ــالت
 -5استغ ــالل سيارة اإلسعاف  ،يؤدى هذا
الرسم من طرف كل مستفيد على الشكل التالي :
داخل املدار القروي :
 20.00درهم
▪ نهارا يؤدى رسم قدره
 30.00درهم
▪ ليــال يؤدى رسم قدره
خارج املدار القروي :
00.85
▪ نهارا عن كل كلم ذهابا و إيابا رسم قدره .
درهم
▪ ليال وأيام العطل عن كل كلم ذهابا و إيابا رسم قدره .
 01.00درهم
20.00
يضاف إلى ثمن الرسم مبلغ تابت قدره
درهم
 -6كـراء الوحدة السياحية  ،السع ــر محـدد عن
 1.200.00درهم
كل شهرفي
الفصل الحادي عشر
الرسم املفروض على استغالل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا ألغراض البناء
يفرض هذا الرس ــم على املستفيـد من رخصة شغـل
امللك الجماعي العــام بصورة مؤقتة ألغراض البناء  ،إي ـ ـداع
مع ـ ــدات أو م ــواد فيها أو بإقام ــة أسجية فوقها أو تركيب
سقائل عليها أو بغير ما يترتب عليه شغ ـ ــل امللك الجماعي
العام.
يح ــدد سعر الرسم في  20.00درهما على كل متر مربع
من املساحة املشغـولة عن كل ربع سنة ،و تبتدئ أربـاع
السنة من فات ــح يناير ،أبريل  ،يوليوز و فاتح أكتوبر و كل
ربع سنة شرع خالله في شغ ــل امللك الجماعي الع ـ ـ ــام يستحق
عنه الرسم بكامله.
الفصل الثاني عشر
الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
يخضع لهذا الرسم األشخاص املستفيدون من رخصة
االستغالل املؤقت للملك الجماعي الع ــام من أجل ممارسة
نشاط تج ــاري  ،صناعي أو منهي و يحتسب الرس ــم بحسب
املساحة املشغـ ــولة من امللك الجماعي العام وموقع الجزء
املشغ ــول منه و نوع ما يشغله كل ربع سنة  ،وتبتدئ أرباع
السنة من فاتح يناير،أبريل ،يوليوز و فاتح أكتوبر و كل ربع
سنة شرع خالله في شغ ــل امللك الجماعي الع ــام يستحق عنه
الرسم بكامله و تشمل االستغالالت املؤقتة جميع األماكــن
كاألكشـاك ،السيرك ،محط ــات توزيع الوقـود أو عرض البضائع
 ....الخ بما فيها تلك التي تعرض بضائـع و أدوات ومواد قصد
ممارسة هذا النوع من األنشطة كاألكشاك ،السيرك
أومحطات توزيع الوقود أوعرض البضائع.
حدد الرسم أخدا بعين االعتبار القيمة التجارية
للمكان املستغل ،القيمة التجارية التي ترتبط بطبيعة
النشاط و املساحة املرخص باستغـاللهـا على الشكل
التالي:
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ن ــوع النشـ ــاط املمارس

الرسم بالدرهم
عن كل ربع سنة
أو جزء منه

 10.00درهم م2
كل نشاط تجاري أو منهي
 05.00درهم م2
كل نشاط صناعي
 20.00درهم م2
األكشاك
 40.00درهم م2
الفحص التقني
 08.00درهم م2
السيرك
 04.00درهم م2
كل أنواع األلعاب
 20.00درهم م2
محطة بيع الوقود
 08.00درهم م2
عرض البضائع و السلع
معرض املنتوجات الصناعية و غيرها  10.00درهم م2

جميع
الساحات و
الطرق
الرئيسية

اإلشهار عن طريق السيارات و
من 0م 2إلى  0م2
العربات أو لوحات خاصة بالتجزئات  40.00 :درهم م2
العقارية و املجموعات السكنية بما
ما يزيد عن 10م2
فيها العمارات
 15.00 :درهم.
م2

جميع
الساحات و
الطرق
الرئيسية

امللصقات و اإلعالنات االشهارية بما
فيها الالفتات

 100.00درهم م2

أعمدة الهاتف

 1.000.00درهم
م2

تمرير خطوط األلياف البصرية (
)Fibr Optique

 5.00للمتر
الطولي

إقامة علب ربط خطوط األلياف
البصرية

 30.00درهم م2

املخادع الهاتفية العمومية

 100.00درهم

كل املواقع
داخل
الجماعة

األماكن
الهامشية و
الطرق
الثانوية

كل أنواع األنشطة يخفض سعرها بنسبة  %20ما عدا
التي تخص الشبكة العامة لالتصاالت السلكية و
الالسلكية.

الفصل الثالث عشر
الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا بمنقوالت و عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية ،
صناعية أو مهنية
يفرض هذا الرسم على األشخاص املستفيــدون من رخصة
االستغالل املؤقت للملك الجماعي العام بواحد أو أكث ــر من
املنق ــوالت أو العقارات املبينة أسفله إذا كانت من مكمالت
النشاط التجاري أو الصناعي أو املنهي الذي يزاوله صاحب
الشأن بصورة رئيسية داخل محله املخصص لذلك.
سعر الرسـم محـ ــدد وفق الجدول التالي:
املنقوالت و العقارات

أطناف و ستائر الدكاكين

األساس
املفروض
عليه الرسم

سعر الرسم
بالنسبة إلى
القيمة
االيجارية

م2

0.50 %

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الستار العمودي املعلق على
الطنف
النصب
ستار النوافذ الداخلية .
الواجهة الزجاجية
لوحة اإلضاءة
املعروضات املعلقة على واجهة
املتجر أو على جدار الواجهة .
املعروضات أمام الدكان
العناوين و اإلشارة إليه عن
بعد :
مساحة أقل عن  0.5متر مربع-مـ ــا زاد عـن  0.5متر مربع

م طولي

0.20 %

م طولي
م2
م2
م2
م2

0.20 %
0.10 %
0.50 %
0.10 %
0.10 %

م2

0.40 %

مبل ــغ ثابت
م2

 150درهما
0.25 %

الفصل الرابع عشر:
يعه ــد إلى تنفيــذ هــذا القـرار إلى كل من  ،القابض
الجماعي  ،وكيــل املداخيل واملصالح التقنية و اإلدارية كل في
دائ ــرة اختصاصاته.
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي محمد عماري.
تأشيرة عامل اإلقلي ـ ـ ـ ــم محمد تابت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارجبائي تعديلي لرئيس املجلس الجماعي مليضاررقم 02
بتاريخ  21يوليو  2017يحدد نسب وأسعارالضرائب
والرسوم املستحقة لفائدة ميزانية جماعة ميضار.
رئيس املجلس الجماعي ميضار،
بمقتض ى الظهير الشريف رقـم  1-15-85الصادر فـي
 20مــن رمضان  1436املوافق 7يوليو  2015بتنفيذ القانون
رقم  113. 14 :املتعلق بالجماعات؛
وبناء علـى املرسوم رقـم  2 . 09 . 441الصادر في  17من
محرم  3 ( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات املحلية و مجموعاتها؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1 . 07 . 195بتاريخ 19
من ذي القعدة  1428املوافق  30نوفمبر  2007بتنفيذ
القانون رقم  47 . 06 :املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1 . 07 . 209:الصادر في
 16من ذي الحجة  1428املوافق  27ديسمبر  2007بتنفيذ
القانون رقم  39 . 07الذي يقض ي بمواصلة تطبيق احكام
القانون  89.30فيما يخص املقتضيات املتعلقة ببعض
الضرائب و الرسوم املستحقة لفائدة الجماعات املحلية؛
و بناء على القرار الجبائي الجماعي رقم  01املؤرخ في
 12يناير  2011الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم
املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية مليضار ؛
وبناء على مداوالت املجلس الجماعي مليضار في دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  04ماي ،2017
قــرر ما يلي :
املادة االولى
تغير على النحو التالي احكام الفصل  24من القرار
الجبائي الجماعي رقم  01املؤرخ في  12يناير  2011الذي يحدد
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نسب وأسعار الضرائب والرسوم املستحقة لفائدة ميزانية
الجماعة الحضرية مليضار
استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة االسعــاف الجماعية
الفصل الرابع والعشرون
تحدد الواجبات املقبوضة عن تنقالت سيارة
االسعاف الجماعية لنقل املرض ى والجرحى على الشكل
التالي
داخل مركز الجماعة وخارجها عن كل مريض:
 نهـارا  :مجانا لي ـال  :مجانااملادة الثانية
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار الى كل من القابض
وشسيع الجماعة واملصالح التقنية واإلدارية الجماعية
وذلك كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بميضار بتاريخ  12يوليو .2017
إمضاء رئيس املجلس الجماعي عبدالسالم الطاوس.
اطلع وصادق عليه السيد عامـل االقليم ،محمد رشدي.
اطلع عليه من أجل العمل به ابتداء من تاريخ  21يوليو .2017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة فاس-مكناس
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرطة االدارية
ميدان حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة و البيئة
تنظيم االنشطة التجارية و الحرفية و الخدماتية
قرار جماعي رقم  02بتاريخ  18ماي  2017يقض ي بحذف
املجزرة الجماعية بمشرع لعمور جماعة املهاية.
رئيس مجلس جماعة املهاية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20
رمضان 7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون رقم 113-14
املتعلق بالجماعات وخاصة املواد 92و 118منه؛
و بناء على املرسوم رقم  2-09-441الصادر في 17
محرم  )2010/01/03(1431بسن نظام عام للمحاسبة
العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها؛
وبناء على الظهير الشريف  1-07-195الصادر بتاريخ
 19ذي القعدة  )2007/01/30( 1428بتنفيذ القانون رقم
 47-06املتعلق بالجبايات املحلية؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  26شوال 1373
( 28يونيو  )1954املتعلق بأمالك الجماعات القروية كما وقع
تغييره وتتميمه؛
وبناء علي املرسوم رقم  2-58-1341الصادر في 25
رجب  04( 1378فبراير  )1959بتحديد كيفية تدبير أمالك
الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على قرار لرئيس املجلس رقم  01بتاريخ 01
أكتوبر  1998يقض ي بإحداث السوق األسبوعي بمشرع
لعمور بجماعة املهاية؛
وبناء على محضر االجتماع املشترك بين اللجنة املكلفة
بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة واللجنة املكلفة باملرافق
العمومية والخدمات واللجنة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب
والبيئة املنعقد بتاريخ  26ابريل 2017؛
وبناء على مقرر مجلس جماعة املهاية املتخذ خالل
الدورة العادية لشهر ماي  2017املنعقدة بتاريخ  03ماي
،2017
الفصل األول
يحذف السوق األسبوعي الكائن بمركز مشرع لعمور
جماعة املهاية عمالة مكناس والذي كان يوم انعقاده هو
االثنين.
الفصل الثاني
يسند تنفيذ هذا القرار إلى مدير املصالح اإلدارية
بالجماعة ورؤساء االقسام واملصالح املعنية الجماعة  ،ويتم
اخبار السلطة املحلية بذلك.
وحرر باملهاية في  18م ـ ــاي .2017
اإلمضاء :رئيس مجلس جماعة املهاية ،عبد الكريم لبريكي.
تأشيرة عامل عمالة مكناس ،عبد الغني الصبار بتاريخ  07يونيو . 2017
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قرار جماعي رقم  03بتاريخ  18ماي  2017يقض ي بحذف
املجزرة الجماعية بمشرع لعمور جماعة املهاية
رئيس مجلس جماعة املهاية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15 -85الصادر في 20
رمضان 7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون رقم 113-14
املتعلق بالجماعات وخاصة املواد 92و 118منه؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  26شوال 1373
( 28يونيو  )1954املتعلق بأمالك الجماعات القروية كما وقع
تغييره وتتميمه؛
وبناء على املرسوم رقم  2-58-1341الصادر في 25
رجب  04( 1378فبراير  )1959بتحديد كيفية تدبير أمالك
الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على رسالة السيد املدير الجهوي للمكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مكناس تافياللت
رقم  296بتاريخ  03يوليوز 2014املتعلقة بتعليق التفتيش
الصحي البيطري على اللحوم الحمراء باملجزرة الجماعية
باملهاية؛
وبناء على قرار رئيس مجلس جماعة املهاية رقم 02
بتاريخ  05اكتوبر  2014الذي يقرر بموجبه توقيف عمليات
الذبح مؤقتا باملجزرة الجماعية الكائنة بمشرع لعمور
بجماعة املهاية؛
وبناء على قرار رئيس مجلس جماعة املهاية رقم 01
بتاريخ  23ابريل  2015الذي يقرر بموجبه االستمرار في عملية
توقيف الذبح مؤقتا باملجزرة الجماعية الكائنة بمشرع
لعمور جماعة املهاية؛
وبناء على محضر االجتماع املشترك بين اللجنة املكلفة
بامليزانية والشؤون املالية والبرمج ـ ــة واللجنة املكلفة باملرافق
العمومية والخدمات واللجنة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب
والبيئة املنعقد بتاريخ  26ابريل 2017؛
وبناء على مقرر مجلس جماعة املهاية املتخذ خالل
الدورة العادية لشهر ماي  2017املنعقدة بتاريخ  03ماي
،2017
قرر ما يلي:
الفصل األول
تحذف املجزرة الجماعية الكائنة بمركز مشرع
لعمور جماعة املهاية عمالة مكناس
الفصل الثاني
يسند تنفيذ هذا القرار إلى مدير املصالح اإلدارية
بالجماعة ورؤساء االقسام واملصالح املعنية بالجماعة  ،ويتم
اخبار السلطة املحلية بذلك.
وحرر باملهاية في  18مـ ــاي .2017
اإلمضاء :رئيس مجلس جماعة املهاية ،عبد الكريم لبريكي.
تأشيرة السيد عامل عمالة مكناس ،
عبد الغني الصبار بتاريخ  07يونيو . 2017
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ميدان السيرو الجوالن
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل
قرارجماعي عدد  14بتاريخ  2018/02/28يقض ي بإحداث
مو اقف السيارات الخاصة بجماعة غفساي.
رئيس املجلس الجماعي لغفساي،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113/14املتعلق
بالجماعات و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.15.85في  20من رمضان  7( 1436يوليو )2015؛
وبناء على القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات
الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.07.195بتاريخ  19من ذي القعدة  30( 1428نونبر )2007؛
وبناء على القانون رقم  39.07بسن احكام انتقالية
فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واالتاوة
املستحقة لفائدة الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.07.209بتاريخ 16من ذي الحجة 1428
(27ديسمبر .)2007
ن
وبناء على القانو رقم  52.05املتعلق بمدونة السير
على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1.07
الصادر بتاريخ  26صفر  11(1431فبراير . )2010
وبناء على املرسوم رقم  2.17.451صادر في  4ربيع
االول  23( 1439نوفمبر  )2017بسن نظام املحاسبة
العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.10.312الصادر في  20من
شوال  29( 1431سبتمبر )2010بتطبيق احكام القانون رقم
 52.05املتعلق بمدونة السير على الطرق بشان توقيف
املركبات وايداعها في املحجز،
وبناء على مرسوم رقم 2.10.313الصادر في  20شوال
29( 1431سبتنبر  )2010بتطبيق احكام القانون رقم 05.52
املتعلقة بمدونة السير على الطرق بشان الغرامات التصالحية
والجزافية؛
وبناء على املرسوم رقم  2.10.420الصادر في  20من
شوال  29 ( 1431سبتمبر  )2010بتطبيق احكام القانون رقم
 52.05املتعلقة بمدونة السير على الطرق بشان قواعد السير
على الطرق؛
وبناء على القرار املشترك لوزير التجهيز والنقل
واللوجستيك ووزير الداخلية رقم  2805.14صادر في  3شوال
 (1435فاتح أغسطس  )2014يتعلق بعالمات السير على
الطرق؛
وبناء على القرار الجماعي رقم  116بتاريخ  29نونبر
 2016املتعلق بتنظيم السير والجوالن داخل جماعة
غفساي؛
وبناء على القرار الجبائي رقم  01بتاريخ  02يناير 2017
املحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والتعريفات
واملساهمات واإلتاوات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة
غفساي؛
وبناء على مقرر املجلس املتخذ خالل الدورة العدية
لشهر فبراير  2018املنعقدة بتاريخ  07فبراير ،2018
قـ ــرر ما يلي :
املادة األولى
يحدث مواقف السيارات الخاصة بجماعة غفساي
باألماكن التالية:
 -1شارع الحسن الثاني:

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 مواقف السيارات املتواجدة بتنطيق تصميم تهيئةجماعة غفساي .
 من الجهتين ابتداء من  PL8بالقرب من املحطةالطرقية في اتجاه حي السالم الى حدود أول منعرج .
 من الجهة اليمنى ابتداء من ملتقى طريق التهيئة رقم 163و 03إلى حدود املدار الطرقي املؤدي الى شارع
املسيرة.
 ابتداء من املمر املؤدي الى السكن الوظيفي لوزارةالصحة سابقا بحي ارشادة الى حدود بداية دكاكين
الجماعة املقابلة للمركز التجاري من الجهة اليمنى
على مسافة  96م .
 ابتداء من جانب املنطقة  EV25الى محطة موقفسيارات االجرة امام املركز التجاري.
 من محطة موقف سيارات االجرة امام املركز التجاريالى ملتقى شارع  20غشت .
 من ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع  20غشت منالجهة اليمنى الى حدود الثانوية االعدادية  20غشت.
 من جانب استديو السعادة الى حدود مقهى الذهبي . ابتداء من ملتقى زنقة الفداء الى حدود (دكان صدقة). من مقهى بوزغيبة الى ممر الراجلين املؤدي الى حياملرح.
 من املمر املؤدي الى حي الرشاد ( عبد هللا الرواق) الىحدود فران رضا.
 من البنك الشعبي الى حدود مكتبة كيو . من مقهى مصطفى املهاوي الى املمر املؤدى الى حيالريف بجانب مصبنة (منزل الراشدي).
 من حدود مصبنة (منزل الراشدي) الى منزل مريزيقعبد الرحمان( النقل املزدوج)من الجهتين.
 من مقابل مركز القاض ي املقيم الى حدود شارعالحسن الثاني (معصرة الزيتون األمين )من الجهة
اليسرى.
 من حدود مركز القاض ي املقيم من الجهة اليمنى الىحدود منزل االمين في اتجاه جماعة البيبان .
 - 2شارع املسيرة:
 مواقف السيارات املتواجدة بتنطيق تصميم تهيئةجماعة غفساي .
 من تقاطع طريق" رقم  44من الجهة اليمنى الى حدودملتقى طريق رقم .42
 من ملتقى طريق " رقم  92الى حدود ملتقى طريق رقم.88
املادة الثانية
يعدل وينسخ هذا القرار التنظيمي جميع القرارات
السابقة املتخذة في هذا الشأن.
املادة الثالثة
يعهد إلى املصالح الجماعية والسلطة املحلية ومصالح
الدرك امللكي بتطبيق محتويات هذا القرار كل في دائرة
اختصاصه.
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لغفساي،
عبد الواحد ناصر
عن العامل الكاتب العام ،سليمان الحجام.
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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة الرباط -سال – القنيطرة
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
رؤسائها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالية الجماعات و الجبايات
تعديل و تتميم قرارجبائي

مقرر املجلس الجماعي للنويرات عدد  50بتاريخ  19مايو
 2017النقطة املتعلقة بتعديل الفصل  28من القرار
الجبائي الجماعي رقم  05بتاريخ  1يناير 2008بخصوص
استرجاع صوائرالنقل بواسطة سيارة اإلسعاف
الجماعية.
مجلس جماعة النويرات الذي اجتمع بقاعة
االجتماعات بمقر الجماعة بتاريخ  2017/5/19في جلسة ثانية
علنية برسم الدورة العادية لشهر مايو سنة ، 2017
و طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات و خاصة املواد  92 ،33 ،6 :و  118منه؛
و بعد مناقشة املجلس للنقطة املتعلقة بإدخال تعديل
بالقرار الجبائي رقم  05بتاريخ  1يناير 2008الفصل 28
املتعلق بتحديد الواجبات املقبوضة عن التنقل لسيارة
اإلسعاف الجماعية؛
و حيث أن عملية التصويت العلني أسفرت على ما يلي
:
ـ عدد األعضاء املزاولين مهامهم 27 :
ـ عدد األعضاء الحاضرين 20:
ـ عدد األعضاء املصوتون باملوافقة 20 :و هم السيدات
و السادة :
 1ـ هشام لعسل 2ـ الجاللي الهواس  3ـ رشيد لزعر
 4ـ محمد اكميل  5ـ بوسلهام جللت  6ـ عبد الحق
الكص
 7ـ البشير مرجان  8ـ عبد الواحد بوعريب
 9ـ محمد الدريوش  10ـ حسن فرنة
 11ـ مصطفى عكدي  12ـ قاسم الصايغ
 13ـ سليمان حطاب  14ـ سعاد الشايط
 15ـ قاسم بلصفر 16ـ فاطنة اكميل
 17أحمد الحيمر  18ـ محمد بالفرش ي
19ـ عبد الوهاب الشراط  20ـ محمد الغرباوي
ـ األعضاء املصوتون بالرفض  :ال احد
ـ األعضاء املصوتون باالمتناع  :ال احد
قرر ما يلي :
وافق املجلس الجماعي للنويرات بإجماع أعضائه
الحاضرين ( 20عضو ) على مقرر النقطة املتعلقة بإدخال
تعديل بالقرار الجبائي رقم  05بتاريخ  1يناير  ، 2008بتعديل
الفصل املتعلق باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة
اإلسعاف الجماعية بحيث يغير ه ـ ــذا الفصل  ،ليصبح كما
يلي:

" استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف
الجماعية
ـ الفصل الثامن و العشرون :تحدد الواجبات
املقبوضة عن تنقالت سيارة اإلسعاف الجماعية لنقل املرض ى
و الجرحى على الشكل التالي :
أ ـ داخل تراب الجماعة عن كل مريض:
ـ نهارا 50,00 :درهم
ـ ليال 60,00 :.درهم
ب ـ خارج تراب الجماعة عن كل مريض :
ـ  1,50درهم عن كل كلم
ج ـ يعفى من أداء هذا الرسم بصفة استثنائية حاالت :
املرأة الحامل  ،جرحى حواث السير"
نائب كاتبة املجلس
رئيس املجلس
عبد الواحد بوعريب
هشام لعسل
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قراررقم  17/02لرئيس جماعة النويرات يقض ي بتعديل
الفصل  28من القرارالجبائي الجماعي رقم  05بتاريخ 1
يناير 2008املتعلق باسترجاع صوائرالنقل بواسطة سيارة
اإلسعاف الجماعية.
رئيس جماعة النويرات،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات و خاصة الفقرة األولى من املادة  94منه بشأن
تنفيذ مداوالت املجلس الجماعي و مقرراته من طرف رئيس
الجماعة؛
و بناء على مقرر املجلس الجماعي للنويرات عدد 50
بتاريخ  19مايو  2017برسم الدورة العادية لشهر مايو ،2017
املتخذ طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات و خاصة املواد  92 ،33 ،6 :و  118منه
،القاض ي باملوافقة على تعديـ ــل الفصل  28مــن القرار الجبائي
الجماعي رقم  05بتاريخ  1يناير  2008املتعلق باسترجاع
صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف الجماعية؛
و بناء على عرض مقرر املجلس الجماعي املشار إليه
أعاله من طرف رئيس جماعة النويرات على نظر السيد عامل
إقليم سيدي قاسم  ،قصد التأشير عليه طبقا ملقتضيات
الفقرة األولى من املادة  118من القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات،
و حيث أن السيد عامل اإلقليم لم يتخذ أي قرار في
شأن هذا املقرر بعدما انصرم األجل املنصوص عليه بالفقرة
األخيرة من املادة  118من نفس القانون املبين أعاله  ،مما
يعتبر بمثابة تأشيرة على املقرر املذكور .
يقرر ما يلي:
الفصل األول
يعدل الفصل  28من القرار الجبائي الجماعي رقم 05
بتاريخ  01يناير  ، 2008ليصبح كما يلي :
" استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف
الجماعية
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ـ الفصل الثامن و العشرون  :تحدد الواجبات
املقبوضة عن تنقالت سيارة اإلسعاف الجماعية لنقل املرض ى
و الجرحى على الشكل التالي:
أ ـ داخل تراب الجماعة عن كل مريض:
ـ نهارا  50,00 :.....درهم
ـ ليال 60,00 :........درهم
ب ـ خارج تراب الجماعة عن كل مريض  :ـ  1,50درهم
عن كل كلم
ج ـ يعفى من أداء هذا الرسم بصفة استثنائية حاالت :
املرأة الحامل  ،جرحى حواث السير" .
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى شسيع مداخيل الجماعة
بداية من تاريخ . 2017/08/ 17
النويرات في  17غشت 2017
توقيع رئيس املجلس الجماعي هشام لعسل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرطة اإلدارية
السيرو الجوالن
تنظيم السيرو الجوالن
ق ــرارتنظيمي عدد  49بتاريخ  16مارس  2018يتعلق بتنظيم
تنقالت الشاحنات داخل تراب جماعة سال .
رئيـس جــماعـة سـال،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في 20
من 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؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو
القعدة  1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على
الطرق وشرطة السير والجوالن؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في 26
من صفر 11( 1431فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم 52.05
املتعلق بمدونة السير على الطرق؛
وبناء 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؛
ي
بناء على القرار الوزير املشترك رقم  61-291الصادر
بتاريخ  18ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق؛
وبناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب
 26(1400ماي  )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها
تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة
املرور واملحافظة على الصحة العمومية؛
وبناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل
والتنقل خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  14مارس .2018
قـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفصل األول
وضع عالمات منع مرور الشاحنات ذات األوزان
الثقيلة التي تتعدى  3,5طن ( 3.500كيلوغرام) ،والشاحنات
ذات املقطورة والشاحنات الصهريجية ،وذلك خالل الفترة
الزمنية املمتدة من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة
الثامنة مساء ،وذلك باملحاور الطرقية التالية:
 مدخل املدار الحضري ملدينة سال قدوما من اتجاهاتالدار البيضاء-الرباط ومكناس والقنيطرة ،التي تصب في بدال
الطريق السيار وذلك في اتجاه شارع الحسن الثاني بمدينة
سال.
 مدارة إقامة املعمورة بسال الجديدة في اتجاه كل منطريق مكناس وشارع الزربية.
 مدارة موالي رشيد بقرية أوالد موس ى أمام املستشفىاإلقليمي في اتجاه شارع الزربية.
 مدارة الحوات بالعيايدة في اتجاه شارع القاعدةالجوية.
 مدارة حي االنبعاث في اتجاه شارع عبد الكريم الخطابي. ملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد بشارع عبد الخالقالطريس في اتجاه شارع الحسن الثاني.
 ملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد بشارع األطلس الكبيرفي اتجاه شارع الحسن الثاني.
 ملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد بشارع عبد الكريمالخطابي في اتجاه مدارة حي السالم.
 ملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد بشارع  20غشت فياتجاه مدارة وليلي.
 ملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد بشارع القاعدة الجويةفي اتجاه مدارة القاعدة الجوية.
 عند مدارة حي السالم في اتجاه طريق عين الحوالة. عند مدارة االسماعيلية في اتجاه شارع الحسن الثاني. عند املنفذ الثاني للحي الصناعي بطريق الولجة في اتجاهمدارة قرية الفنون وطريق عين الحوالة.
 عند أقواس بطانة في اتجاه شارع املسيرة الخضراء. عند قنطرة السكة الحديدية في اتجاه محكمة قضاءاألسرة وشارع الحسن الثاني.
 عند مدارة ديار في اتجاه شارع محمد الخامسبتابريكت.
 عند مدارة البريد بشارع محمد السادس (طريقالقنيطرة) في اتجاه أقواس القنيطرة.
الفصل الثاني:
يستثنى من منع املرور عبر املحاور الطرقية املذكورة
أعاله ،الشاحنات املتوفرة على ترخيص يسمح لها باملرور عبر
هذه املحاور الطرقية ،ويسلم لها هذا الترخيص عند االقتضاء
وفي حالة الضرورة.
الفصل الثالث:
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة
اإلدارية املحـلية واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن
الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
حرر بسال ،بتاريـخ  16مارس 2018
الس ـيـ ــد رئـ ــيس ج ـ ــماعـ ــة سـ ـ ــال :جامع املعتصم
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ق ــرارتنظيمي عدد  50بتاريخ  10أبريل  2018يتعلق بمنع
سيراملركبات ذات الحمولة الثقيلة بمدينة سال
رئـ ـيـس ج ـ ــماع ـ ــة سـ ـ ــال،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في 20
من 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؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو
القعدة  1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على
الطرق وشرطة السير والجوالن؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في 26
من صفر 11( 1431فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم 52.05
املتعلق بمدونة السير على الطرق؛
وبناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم
 1313املوافق  16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى
األولى  1372املوافق  24يناير  1953املتعلق بشرطة السير
والجوالن؛
وبناء على القرار الوزيري املشترك رقم 61-291
الصادر بتاريخ  18ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق؛
وبناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب
 26(1400ماي  )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها
تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة
املرور واملحافظة على الصحة العمومية؛
وبناء على قرار السيد والي جهة الرباط سال القنيطرة
تحت عدد  68بتاريخ  16مارس  2018يتعلق بمنع سير
املركبات ذات الحمولة الثقيلة باملدار الخار ي لجهة الرباط
سال القنيطرة.
قـ ــرر مـ ــا يـل ـ ــي:
الفصل األول
يمنع سير املركبات التي تتعدى حمولتها 3500
كيلوغرام املشار إلى أصنافها باملادة السابعة من القانون رقم
 05-52املتعلق بمدونة السير على الطرق على الشكل التالي:
 صنف "ج" ()C صنف "د" ()D صنف "ه (ب)" (()E )B صنف "ه (ج)" (()E )C صنف "ه (د)" (()E )Dالفصل الثاني
تحدد املحاور الطرقية املمنوع السير بها كما يلي:
أوال :بالنسبة للسير القادم من مدينة سال
 -1محور الطريق الوطنية رقم (:)1
يمنع السير في اتجاه سال على مستوى ملتقى الطريق
الوطنية رقم ( )1والطريق اإلقليمية رقم ( )4002وتحويله في
اتجاه الطريق السيار القنيطرة الرباط عبر الطريق اإلقليمية
رقم (.)4002
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 -2محور الطريق السيار:
أ -يمنع السير في اتجاه سال على مستوى املحول بين
الطريق السيار والطريق الوطنية رقم (.)6
ب -يمنع السير في اتجاه سال والرباط على مستوى
محول سال الجديدة.
ثانيا :بالنسبة للسير القادم من مدينة مكناس في اتجاه مدينة
سال
 -1يمنع السير على مستوى ملتقى الطريق الوطنية
رقم ( )6ومدخل الطريق السيار املداري ( )A5وتحويله في
اتجاه الطريق السيار املداري (.)A5
 -2يمنع السير على مستوى ملتقى الطريق اإلقليمية
رقم ( )4039و( )4008في اتجاه سال الجديدة واملدار الخار ي
ملدينة الرباط.
الفصل الثالث
يستثنى من منع املرور عبر املحاور الطرقية املذكورة
أعاله ،املركبات املتوفرة على ترخيص يسمح لها باملرور عبر
هذه املحاور ،ويسلم لها هذا الترخيص عند االقتضاء
وبحسب خصوصيات األنشطة التجارية والصناعية
والسياحية وغيرها من امليادين التي يحتضنها املجال الترابي
للجماعة.
الفصل الرابع
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة
اإلدارية املحـلية واملـ صالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن
الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بسال بتاريـخ  10أبريل .2018
اإلمضاء :رئـ ــيس ج ـ ــماع ـ ــة سـ ـ ــال،جامع املعتصم.
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ق ــرارتنظيمي عدد  51بتاريخ  10مايو  2018يتعلق بتنظيم
السيروالجوالن وتشويرالطرق العمومية داخل تراب
الجماعة.
رئـ ـيـس ج ـ ــماع ـ ــة سـ ـ ــال،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في 20
من 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؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو
القعدة  1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على
الطرق وشرطة السير والجوالن؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في 26
من صفر 11( 1431فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم 52.05
املتعلق بمدونة السير على الطرق؛
وبناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم
 1313املوافق  16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن؛
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وبناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى
األولى  1372املوافق  24يناير  1953املتعلق بشرطة السير
والجوالن؛
وبناء على القرار الوزيري املشترك رقم 61-291
الصادر بتاريخ  18ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق؛
وبناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب
 26(1400ماي  )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها
تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة
املرور واملحافظة على الصحة العمومية؛
وبناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل
والتنقل خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  24أبريل 2018؛
وبناء على توصيات اللجنة املختلطة املنبثقة عن لجنة
السير والجوالن والنقل والتنقل خالل معاينتها امليدانية بتاريخ
 25أبريل 2018؛
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته
العادية لشهر ماي  ،2018في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ
 04ماي .2018
قـ ــرر مـ ــا يـلـ ــي:
ل
الباب األو  :التشوير العمودي
الفصل األول
وضع عالمة "قف" بملتقى شارع موالي يوسف
بشارع امللحقة اإلدارية املزرعة قدوما من هذا األخير في اتجاه
شارع موالي يوسف بتابريكت الوسطى بمقاطعة تابريكت.
الفصل الثاني
وضع "عالمة منع تغيير االتجاه" بمدارة املطار املدني
بشارع الحسن الثاني وذلك في االتجاهين.
الفصل الثالث
وضع عالمة "ممنوع املرور" بزنقة الكنزرة ملنع املرور
بها في اتجاه شارع موالي يوسف ،وبالتالي جعل هذه الزنقة
ذات اتجاه وحيد قدوما من شارع موالي يوسف بمقاطعة
تابريكت.
الفصل الرابع
وضع "عالمة ممنوع الوقوف" على الجهة اليمنى من
زنقة الصويرة قدوما من زنقة تارودانت في اتجاه شارع مديونة
وثانوية الفقيه التطواني بمقاطعة بطانة.
الفصل الخامس
وضع عالمات "ممنوع الوقوف والتوقف" بالجهة
اليمنى من شارع محمد الخامس ابتداء من زاوية الزنقة التي
يتواجد بها "مصرف املغرب" إلى غاية اإلشارة الضوئية
الثالثية بمحاذاة محطة نهاية الطرامواي الخط رقم  1بحي
كريمة بمقاطعة تابريكت.
الفصل السادس
إلغاء عالمة "قف" املتواجدة بأقص ى اليمين عند
نهاية شارع الصحراء في اتجاه شارع السودان بمقاطعة
تابريكت وتعويضها بعالمة "ليس لكم حق األسبقية".
الفصل السابع
إلغاء عالمة "قف" املتواجدة بأقص ى اليمين عن
نهاية شارع السالم في اتجاه شارع عبد الكريم الخطيب
(الطريق الساحلية) بمقاطعة ملريسة وتعويضها بعالمة "ليس
لكم حق األسبقية".

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفصل الثامن
إلغاء عالمة "قف" املتواجدة بأقص ى اليمين عند
نهاية شارع األمير سيدي محمد في اتجاه شارع موالي عبد هللا
بمقاطعة احصين وتعويضها بعالمة "ليس لكم حق األسبقية".
الباب الثاني :التشوير األفقي
الفصل التاسع
وضع ممرات الراجلين وصباغة زوايا الشوارع بحي
"باء  "3بتابريكت الوسطى بمقاطعة تابريكت ،بامللتقيات
التالية:
* ملتقى شارع موالي يوسف بالزنقة القادمة من
مجموعة الهناء.
* ملتقى زنقة املضيق بشارع امللحقة اإلدارية املزرعة.
* ملتقى شارع موالي يوسف بشارع امللحقة اإلدارية
املزرعة.
* ملتقى زنقة املضيق باملجموعة السكنية الخاتمة.
* ملتقى شارع امللحقة اإلدارية املزرعة بإقامة الورد.
الفصل العاشر
صباغة الرصيف باللونين األبيض واألحمر على
الجهة اليمنى من زنقة الصويرة قدوما من زنقة تارودانت في
اتجاه شارع مديونة وثانوية الفقيه التطواني بمقاطعة بطانة.
الفصل الحادي عشر
صباغة الرصيف باللونين األبيض واألحمر بالجهة
اليمنى من شارع محمد الخامس ابتداءا من زاوية الزنقة التي
يتواجد بها "مصرف املغرب" إلى غاية اإلشارة الضوئية الثالثية
بمحاذاة محطة نهاية الطرامواي الخط رقم  1بحي كريمة
بمقاطعة تابريكت.
الفصل الثاني عشر
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة
اإلدارية املحـلية واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن
الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بسال ،بتاريـخ  10مايو .2018
اإلمضاء  :رئيس ج ــماعة س ــال،جامع املعتصم.
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تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل
ق ــرارتنظيمي عدد  52بتاريخ  10مايو  2018يتعلق بتنظيم
محطات وقوف سيارات األجرة الكبيرة والصغيرة داخل
تراب الجماعة.
رئ ـيـس جـماعة سـال،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في 20
من 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؛
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وبناء على الظهير الشريف رقم  1-69-89بتاريخ  23ذو
القعدة  1391املوافق  31يناير  1970املتعلق باملحافظة على
الطرق وشرطة السير والجوالن؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07صادر في 26
من صفر 11( 1431فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم 52.05
املتعلق بمدونة السير على الطرق.
وبناء على املرسوم رقم  2-69-198بتاريخ  29محرم
 1313املوافق  16ابريل  1970بشأن شرطة السير والجوالن؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر بتاريخ  8جمادى
األولى  1372املوافق  24يناير  1953املتعلق بشرطة السير
والجوالن.
وبناء على القرار الوزيري املشترك رقم 61-291
الصادر بتاريخ  18ماي  1961املتعلق بإشارات الطرق.
وبناء على املرسوم رقم  2-78-157بتاريخ  11رجب
 26(1400ماي  )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها
تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة
املرور واملحافظة على الصحة العمومية.
وبناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل
والتنقل خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  24أبريل .2018
بناء على توصيات اللجنة املختلطة املنبثقة عن لجنة
السير والجوالن والنقل والتنقل خالل معاينتها امليدانية بتاريخ
 25أبريل .2018
بناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته
العادية لشهر ماي  ،2018في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ
 04ماي .2018
قـ ــرر م ــا يـل ـ ــي:
الباب األول :تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الكبيرة
الفصل األول
إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة محددة
بعالمتين على بعد خمسين ( )50مترا قرب صيدلية ابن الهيثم
بشارع محمد الخامس قطاع األلفة وقطاع الفتح بمقاطعة
العيايدة.
الفصل الثاني
إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة بملتقى شارع
محمد الخامس وشارع األطلس بجانب "حمام الزهرة" بسال
الجديدة.
الفصل الثالث
إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة بشارع عبد
الكريم الخطابي في اتجاه الرباط محددة بعالمتين على بعد
خمسين ( )50مترا  ،قبل زنقة مراكش حي السالم بمقاطعة
بطانة.
الفصل الرابع
إحداث محطة لسيارات األجرة الكبيرة تكون محددة
بعالمتين على مسافة خمسين ( )50مترا ،على مستوى شارع
أبواب سال في اتجاه شارع املهدية بمحاذاة املساحة الخضراء
املتواجدة ما بين العمارات السكنية بالضحى مقاطعة
العيايدة.

للجماعات الرتابية
اجلريدة الر�سمية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفصل الخامس
تحويل محطة سيارة األجرة الكبيرة املحدثة بشارع
بن طفيل بين مسجد املحسنين ومؤسسة ثريا الشاوي إلى
تقاطع شارع السرور وشارع ابن الهيثم بمقاطعة العيايدة.
الباب الثاني :تنظيم محطات وقوف سيارات األجرة
الصغيرة
الفصل السادس
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة عند نهاية
شارع ابن الهيثم قبل تقاطعه بشارع سيدي ابراهيم بولعجول
قبالة "صاكة سيدي ابراهيم" بمقاطعة العيايدة.
الفصل السابع
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة بشارع
الزربية بمحاذاة مستشفى موالي عبد هللا الجديد بقرية أوالد
موس ى بمقاطعة احصين.
الفصل الثامن
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة داخل
ساحة باب الخميس املقابلة لباب فاس بمقاطعة املريسة.
الفصل التاسع
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة بموقف
السيارات املوجود حاليا املقابل ملارينا ،والواقع ما بين شارع
املقاومة وزنقة خالفة موازاة مع شارع فاس في اتجاه شاطئ
سال بمقاطعة املريسة ،وذلك على الجانب األيسر من هذا
املوقف.
الفصل العاشر
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة باملوقع
املوجود بموقف السيارات املحاذي لساحة مسجد النجاح
قبالة "إقامة عليا" ،بطريق املهدية حي سعيد حجي مقاطعة
ملريسة.
الفصل الحادي عشر
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة بمحاذاة
مدرسة األزهر بشارع محمد الخامس في اتجاه "مدارة السوبر"
بمقاطعة تابريكت ،مع االبتعاد عن الالقط الهوائي املتواجد
قرب مدخل املؤسسة بحوالي خمسة عشر مترا وفي حدود
ثالثين مترا كقياس طولي لهذه املحطة.
الفصل الثاني عشر
إحداث محطة لسيارات األجرة الصغيرة وذلك
بمحاذاة الواجهة الخلفية ملدرسة مليكة الفاس ي وتحديدا
باملوقف األخير املوجود حاليا في اتجاه املدارة التي يتقاطع فيها
شارع "دال" وشارع ابن الهيثم قدوما من مدارة شارع محمد
الخامس وشارع "دال".
الفصل الثالث عشر
يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة
اإلدارية املحـلية واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن
الوطـني ،كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بسال بتاريـخ  10مايو 2018.
اإلمضاء  :رئ ـيـ ــس ج ـمـ ــاعة س ــال ،جامع املعتصم.
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تسمية الشوارع و الساحات
ق ــرارعدد  43بتاريخ  24فبراير 2017يتعلق بتسمية بعض
الطرق العمومية بتراب جــماعة سال.
رئـيـس جماعة سال،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في 20
من رمضان  07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
و بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 1560
بتاريخ  15فبراير  2011حول تسمية الشوارع واألزقة
والساحات العمومية؛

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

وبناء على توصيـات اللجنة املكلفة بالتعمير وإعـداد
التـراب والبيئـة خـالل اجتماعهـا املنعقـد بتاريخ  15فبراير
2017؛
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته
العادية لشهر فبراير  ،2017في الجلسة الثانية املنعقدة
بتاريخ  21فبراير ،2017
قـ ــرر مـ ــا ي ـ ـلــي:
الفصل األول
تسمية بعض الطرق العمومية بتراب جماعة سال
وذلك على الشكل التالي:
 أوال :مقاطعة احصين• إطالق اسم التعايش على الزنقة املوازية لشارع
التسامح بحي األمل.

 -ثانيا :مقاطعة تابريكت:

 -1تسمية بعض الشوارع باملقاطعة ،كما يلي:
التسمية املقترحة
املوقع
الحي
شارع التقى
يربط بين شارع السلوى وشارع موالي يوسف.
قطاع  B4تابريكت
شارع رزق
الشارع املار خلف مسجد بلفقيه.
حي الحرية
شارع األزهر
من شارع اللة اسماء اقامة ادريس االزهر الى حي ديور النجار.
بالد الصبيحي
شارع بن املقفع
من شارع محمد الخامس الى شارع محمد عواد-ثانوية عبد السالم عامر.
تجزئة بندحمان
شارع واد املخازن
من شارع محمد الخامس الى شارع محمد عواد-ثانوية عبد السالم.
من شارع محمد الخامس الى شارع  6نونبر (بين تجزئة الباسمين ومرجانة ،مرورا بتجزئة شارع الياسمين
تجزئة الياسمين
املامونية واقامة البوعزاوي في اتجاه محطة القطار).
من شارع بن الهيثم مرورا بإعدادية بن الهيثم ومدرسة ابي ذر الغفاري ثم مستوصف الحي الى شارع شالة
حي الشيخ املفضل
مدار ثانوية الصبيحي.
شارع بوكراع
من شارع بن الهيثم مرورا بجمعية االطفال في وضعية صعبة وثانوية الصبيحي.
حي االنبعاث
 -2تسمية بعض األزقة باملقاطعة ،كما يلي:
التسمية املقترحة
املوقع
الحي
تجزئة أندري
زنقة املرينيين
زنقة تربط شارع محمد عواد بشارع واد الرمان مرورا بمدرسة املرينيين.
زنقة املكناس ي
امام مدرسة ولد علي املكناس ي في اتجاه شارع "دال".
حي االنبعاث
(تجزئة آسية)
زنقة في شكل الم تمتد من زنقة اوالد غانم جنوبا الى باب املدرسة االبتدائية ولد علي املكناس ي .زنقة الفاس ي
زنقة اوالد وجيه
حي االنبعاث دوار املخازنية زنقة تربط شارع واد الرمان بشارع .TA134
زنقة محادية لسور مدرسة العهد الجديد ،تمتد من زنقة اوالد القاض ي في اتجاه شارع  .TA134زنقة اوالد الطالب
زنقة جنان السبيل
بين زنقة جنان السبيل وزنقة بوفكران
حي االنبعاث دوار السهلي
زنقة ابراهيم املوصلي
الزنقة املحادية لسور ثانوية ابراهيم املوصلي
تجزئة واد الذهب
زنقة واد الو
الزنقة االولى املوازية لشارع محمد الخامس
زنقة بندحمان
زنقة واد نون
الزنقة الثانية املوازية لشارع محمد الخامس
زنقة واد امليل
الزنقة الثالثة املوازية لشارع محمد الخامس
زنقة واد درعة
زنقة وسط الحي في اتجاه شرق-غرب
زنقة العبير
زنقة في شكل الم من شارع محمد الخامس الى شارع محمد عواد.
تجزئة الفروكي الكبير
ق
زنقة النسيم
زنقة وسط الحي تمتد من شارع محمد الخامس اتجاه شر – غرب.
زنقة روسطال
الزنقة االولى من شارع السودان الى شارع موالي العربي العلوي.
حي روسطال
زنقة الوفاق
أربعة أزقة في اتجاه شرق-غرب تربط بين شارع محمد الخامس وشارع عثمان بن عفان.
تجزئة الياسمين
زنقة االمل
زنقة الرجاء
زنقة االتحاد
زنقة البشرى
زنقة تمتد من شارع عثمان بن عفان الى اقامة البشرى.
زنقة فاطمة الفهرية
زنقة تمتد من شارع محمد الخامس مرورا بمدرسة محمد بن عبد هللا في شكل الم.
تجزئة اسيا
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 ثالثا :مقاطعة العيايدة تسمية بعض الشوارع باملقاطعة  ،كما يلي:*إطالق اسم (ابو بكر الصديق) على الشاعر الفاصل
بين ودادية النهضة وودادية االتحاد  2واملؤدي الى طريق
القنيطرة مرورا بشارع النصر والقنطرة.
*إطالق اسم (عمر بن الخطاب) على الشارع املمتد من
نقطة تقاطع شارع محمد الخامس وشارع النصر بمحاذاة بالد
بلوطة.
*إطالق اسم (عثمان بن عفان) على الشارع الفاصل
بين الشطر  03والشطر  04بدءا من املدارة املحاذية لثانوية
سيدي عبد هللا ،مرورا ببعض املناطق الخضراء في شكل
ممرات وانتهاء بالشارع املتاخم لتجزئة ارض بنعاشر.
*إطالق اسم (علي بن أبي طالب) على الشارع املمتد
من شارع النصر على حدود السكة الحديدية ،مرورا بشارع
عثمان بن عفان والشارع املؤدي الى طريق سيدي عبد هللا
بمحاذاة حي األمل .2
*إطالق اسم (ابو هريرة) على الشارع القادم من حي
الرحمة بمحاذاة الضيعة الفالحية مرورا بشارع أبو بكر
الصديق ،وانتهاء بشارع علي بن ابي طالب.
*إطالق اسم (مالك بن انس) على الشارع املوازي
للشارع املسمى ابو هريرة.
*إطالق اسم (الشافعي) على الشارع املمتد باملوازة مع
السكة الحديدية.
*إطالق اسم (عبد هللا بن مسعود) (االسماعلية
السوالم) على الشارع القادم من مقبرة سيدي الضاوي الى
نقطة التقاطع مع شارع علي بن ابي طالب ،مرورا بشارع
الصالح وشارع ابو بكر الصديق في اتجاه طريق سيدي عبد
هللا.
*إطالق اسم (أبو حنيفة) على الشارع املمتد من شارع
ابو بكر الصديق بمحاذاة املسجد وانتهاء بشارع علي بن ابي
طالب.
*إطالق اسم (البخاري) على الشارع املمتد من شارع
ابو بكر الصديق باملوازة مع شارع ابو حنيفة وانتهاء بشارع
علي بن ابي طالب.
*إطالق اسم (احمد بن حنبل) على الشارع املمتد من
شارع الصالح قبالة تجزئة ارض بنعاشر مرورا بشارع ابو بكر
الصديق وشارع علي بن ابي طالب انتهاء بشارع عمر بن
الخطاب.
*إطالق اسم (مسلم) على الشارع املمتد من شارع
النصر ،مرورا بشارع محمد الخامس وشارع احمد بن حنبل
وانتهاء بشارع عثمان بن عفان.
*إطالق اسم (عبد هللا بن عمر) على الشارع املمتد من
شارع الصالح ،مرورا بشارع مسلم وشارع ابو بكر الصديق
انتهاء بثانوية الوالدة.
*إطالق اسم (عبد هللا بن العباس) على الشارع املمتد
من شارع الصالح ،مرورا بشارع مسلم وشارع ابو بكر الصديق
انتهاء بشارع علي بن ابي طالب.
*إطالق اسم (بالل بن رباح) على الشارع املمتد من
شارع الصالح ،مرورا بشارع ابو بكر الصديق وانتهاء بشارع
علي بن ابي طالب.
*إطالق اسم (عبد هللا بن مسعود) على الشارع املمتد
من شارع الصالح مرورا بشارع ابو بكر الصديق وشارع الرازي
وشارع الكندي وشارع عمر بن عبد العزيز وشارع علي بن ابي
طالب وانتهاء بشارع عمر بن الخطاب.
*إطالق اسم (ابن تيمية) على الشارع املمتد من شارع
احمد بن حنبل ،مرورا بشارع ابو بكر الصديق ،وشارع علي بن
ابي طالب وانتهاءا بشارع عمر بن الخطاب.
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*إطالق اسم (الطبري) على الشارع املمتد من شارع ابو
بكر الصديق ،مرورا بشارع علي بن ابي طالب وانتهاء بشارع
عمر بن الخطاب.
*إطالق اسم (سعد بن ابي وقاص) على الشارع املمتد
من شارع ابو بكر الصديق مرورا بشارع علي بن ابي طالب
وانتهاء بشارع عمر بن الخطاب ،في تقاطع مع وحدات سكنية.
*إطالق اسم (الرازي) على الشارع املمتد من شارع عبد
هللا بن العباس ،مرورا بشارع عثمان بن عفان ،شارع عبد هللا
بن مسعود ،شارع ابو حنيفة ،شارع البخاري وانتهاء بشارع ابو
هريرة.
*إطالق اسم (الخوارزمي) على الشارع املمتد من شارع
بالل بن رباح ،مرورا بشارع عبد هللا بن مسعود ،شارع ابو
حنيفة ،شارع البخاري ،شارع ابو هريرة وانتهاء بشارع مالك بن
انس.
*إطالق اسم (الكندي) على الشارع املمتد من شارع
ابن تيمية ،مرورا بشارع سعد بن ابي وقاص ،شارع عبد هللا
بن العباس ،شارع عثمان بن عفان ،شارع بالل بن رباح ،شارع
عبد هللا بن مسعود ،شارع ابو حنيفة ،شارع البخاري وانتهاء
بشارع ابو هريرة.
*إطالق اسم (عمر بن عبد العزيز) على الشارع املمتد
من شارع محمد الخامس ،مرورا بشارع احمد بن حنبل ،شارع
الطبري ،شارع ابن تيمية ،شارع عبد هللا بن العباس ،شارع
عثمان بن عفان ،شارع بالل بن رباح ،شارع عبد هللا بن
مسعود ،شارع ابو حنيفة ،شارع البخاري وانتهاء بشارع ابو
هريرة.
*إطالق اسم (معاذ بن جبل) على الشارع املمتد من
شارع احمد بن حنبل ،مرورا بشارع الطبري ،شارع ابن تيمية،
شارع سعد بن ابي وقاص ،شارع عثمان بن عفان ،شارع عبد
هللا بن مسعود ،شارع ابو حنيفة ،شارع البخاري ،شارع ابو
هريرة وانتهاء بشارع مالك بن انس.
*إطالق اسم (سعد بن معاذ) على الشارع املمتد من
شارع عبد هللا بن مسعود (االسماعلية السوالم) مرورا بشارع
ابو حنيفة ،شارع البخاري ،شارع ابو هريرة وانتهاء بشارع
مالك بن انس.
*إطالق اسم (خالد بن الوليد) على الشارع املمتد من
شارع احمد بن حنبل ،مرورا بشارع الطبري وانتهاء بشارع اب ن
تيمية.
*إطالق اسم (جابر بن حيان) على الشارع املوازي
لشارع خالد بن الوليد املمتد من شارع احمد بن حنبل ،مرورا
بشارع الطبري ،شارع ابن تيمية ،شارع سعد بن ابي وقاص
وانتهاء بشارع عثمان بن عفان.
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السيد املدير العام
للمصالح بالجماعة والسيد رئيس قسم الوسائل املشتركة كل
فيما يخصه.
وحرر بسال بتاريخ  24فبراير .2017
اإلمضاء:رئـيــس جماعـة سال،جامع املعتصم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ــرارلرئيس املجلس الجماعي لسال عدد  48بتاريخ
 13فبراير 2018يتعلق بتسمية بعض الطرق العمومية
بتراب جــماعة سال.
رئ ـ ـ ـيـس ج ــماع ــة سـال،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في 20
من رمضان  07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
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وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 1560
بتاريخ  15فبراير  2011حول تسمية الشوارع واألزقة
والساحات العمومية؛
وبناء على توصيـات اللجنة املكلفة بالتعمير وإعـداد
التـراب والبيئـة خـالل اجتماعهـا املنعقـد بتاريخ  25يناير
2018؛
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته
العادية لشهر فبراير  ،2018في الجلسة األولى املنعقدة
بتاريخ  07فبراير ،2018
قـ ــرر مـ ــا ي ـ ـلــي:
الفصل األول
تسمية بعض الطرق العمومية بتراب جماعة سال،
وذلك على الشكل التالي:
 -1تغيير اسم الزنقة املسماة سابقا بالثالوث بتجزئة
ارض بنعاشر قطاع الفتح بمقاطعة العيايدة كما يلي:
االسم القديم
موقع الزنقة
تجزئة ارض بنعاشر قطاع الثالوث
الفتح العيايدة سال

االسم الجديد
املسك

 -2إطالق تسميات على بعض الشوارع واألزقة بقطاع
القدس وتجزئة رياض سال بمقاطعة العيايدة ،وذلك على
الشكل التالي:
أوال :قطاع القدس
الشطر :1إطالق أسماء األبواب على األزقة و عددها
( ،)26واسم مدينة نابلس على شارع واحد:
أ -األزقة  :باب الجديد -باب الرحمة  -باب السكينة -
باب الريان -باب القدس -باب صالح الدين األيوبي -باب
املغاربة -باب امللك فيصل -باب السعادة -باب املآذن – باب
فلسطين -باب النور -باب اإلسراء –باب املعراج – الباب
املفرد – باب داوود  -باب سليمان -باب الخليل – باب
إسماعيل – باب الحديد – باب الفردوس – باب الرضوان -
باب السلسلة – باب النعيم – باب الخير –باب التوبة.
ب -الشوارع :
 إطالق اسم (نابلس) على الشارع املشار إليه حسبتصميم التهيئة بالرمز ( )LA105الذي يمتد من ملتقى شارع
أريحا ( )LA 103إلى زنقة آيت عبد هللا بالشطر . 1
الشطر :2إطالق أسماء الجبال على األزقة و عددها
(، )30و مدينتي حيفا و يافا على شارعين :
أ -األزقة  :جبال النقب – جبال األطلس – جبال
الريف – جبل تبقال – جبل اسكندر – جبل األربعين – جبل
الخليل – جبل املشارف– جبل ابوغنيمة -جبل املصلى –
جبل أوكايمدن – جبل مشليفن – جبل حيدر -جبل راس
الرمان – جبل بوناصر -جبل طابور– جبل عسكر – جبل
كنعان – جبل الزيتون – جبل صاغرو -جبل الطور – جبل
النبي – جبل يونس – جبل الكرمل – جبل عروس -جبل
العياش ي – جبل طارق – جبل نعيم – جبل بويبالن  -جبل
هبري.
ب -الشوارع :
 إطالق اسم (حيفا) على الشارع املشار إليه حسبتصميم التهيئة بالرمـز ( )LA115املمتد من ملتقى شارع غزة
( )LA113وشارع أريحا ( ) LA 103مرورا بين مؤسسة وديع
االسفي االبتدائية واملستوصف.
 إطالق اسم (يافا) على الشارع املشار إليه حسبتصميم التهيئة بالرمز (  ) LA73الذي يمتد من ملتقى شارع
أريحا ( ،)LA 103ويتقاطع مع شارع غزة (.)LA113
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الشطر :3إطالق أسماء األشجار على األزقة و عددها

 األزقة  :املعمورة – الفلين -األركان -الزيتون – األرز –العرعار – األوكاليبتوس – النخيل – الريحان –البساتين –
التفاح – األقحوان – الياسمين – النرجس -الجوز – الفل –
املوز – الليمون – التين – الرمان –اإلجاص – الكرز –
الصفصاف – البرتقال – الفستق – العنب – الخوخ –
املشمش – السوسن – الصبار – الصنوبر  -الخروب–
السنديان – االرك – األناناس.
ى
الشطر :8إطالق أسماء املدن والقر واألنهار على األزقة
وعددها (:)36
 األزقة  :املنصورة – الناصرة – طبرية – عسقالن– سيناء  -العريش  -صور – الفرات  -دجلة  -النيل  -ام خالد
– ام سرحان – الكوفة – البصرة – ام الصفا  -ام دار  -ام
درمان -ام الريحان -بيروت – الجوالن – صبرا  -شاتيال -
البرج -القنيطرة –اليرموك – حلب – حمص  -دير الغصون –
دير ياسين – دير ديوان – دير البلح  -دير األسد  -تل
السلطان – تل الصافي  -بئر سالم  -بئر السبع.
ثانيا :تجزئة رياض سال
أ -الشوارع :و عددها (: )3
 إطالق اسم (جنين) على الشارع املشار إليه حسبتصميم التهيئة بالرمز (  ) LA 101يمتد من شارع سيدي عبد
هللا بين تجزئة رياض سال ومسجد الفاتحة.
 إطالق اسم (عكا) على الشارع املشار إليه حسبتصميم التهيئة بالرمز (  ) LA 116الذي يتقاطع مع الشارع
املشار إليه بالرمز (  ،) LA 99مرورا أمام مدخل مدرسة
النخيل.
 إطالق اسم (الخليل ) على الشارع املشار إليهحسب تصميم التهيئة بالرمز (  ،) LA 99املمتد من شارع غـزة
املشار إليه حسب تصميم التهيئة بالرمز (  ) LA 113مرورا
بالجانب الشمالي ملدرسة النخيل وفي تقاطع مع الشارع ( LA
 ،) 116وانتهاء عند الشارع (  ، ) LA 101فاصال بين تجزئــة
رياض سال وشطرها اإلضافي.
ب -األزقة :و عددها (:)10
رام هللا  -بيت لحم  -طولكرم -رفح  -خان يونس  -صيدا –
قلقيلية  -النقب -الجليل  -طرابلس.
 -3إطالق مجموعة من التسميات على الشوارع
واألزقة بقطاع املحيط وتجزئة النهضة واالتحاد  2بمقاطعة
العيايدة ،وذلك على الشكل التالي:
أوال  :قطاع املحيط
 -Iاالحتفاظ بنفس األسماء التي تم إطالقها على
الشوارع املتواجدة بتجزئة سعيد حجي واملتاخمة للتجزئات
املتواجدة بقطاع املحيط ،والتي هي كالتالي :
أ -الشارع املسمى ( واد درعة ) املشار إليه بالرمز ( (
 ،SLA8املمتد من تجزئة سعيد حجي مرورا عبر تجزئتي النجاح
و ياسمين.
ب  -الشارع املسمى ( احمد الراشدي ) املشار إليه
بالرمز ) ،(SLA9املمتد من تجزئة سعيد حجي وصوال إلى
مسجد النجاح ).(M6
ج – طريق املهدية املسماة (رحال املسكيني ) املشار
إليها بالرمز .RP4031
د – الشارع املسمى ( محمد الراض ي السالوي )  ،املمتد
من تجزئة سعيد حجي مرورا بكل من تجزئة املستقبل وتجزئة
رياض املحيط وانتهاء باملدارة املتواجدة بتجزئة سكني.
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هـ  -الشارع املسمى ( توبقال)  ،املمتد من تجزئة سعيد
حجي  ،مرورا بتجزئة املستقبل وتجزئة رياض املحيط وتجزئة
ريم وانتهاء بالشارع املحاذي ملدرسة الشرطة.
 - IIإطالق أسماء الجبال على الشوارع واألزقة األخرى
املتواجدة بالنفوذ الترابي لقطاع املحيط وذلك كاألتي :
أ -الشوارع :
 إطالق اسم ( جبل أحد ) على الشارع املشار إليهبالرمز ) (SLA17املمتد من الطريق الساحلي (الدكتور
الخطيب) ،واملتقاطع مع كل من طريق املهدية ( رحال
املسكيني ) وشارع محمد الراض ي السالوي وشارع توبقال،
وانتهاء بطريق القنيطرة.
 إطالق اسم (جبل عوف ) على الشارع املمتد مناملدارة املحاذية ملسجد النجاح ) (M6مرورا عبر الشارع املشار
إليه بالرمز ( (SLA15وشارع محمد الراضــي الســالوي
) )SLA26وشارع توبقال.
 إطالق اسم (جبل تهامة) على الشارع املشار اليهابالرمز ( (SLA16املمتد من شارع رحال املسكيني (املهدية
سابقا)،واملتقاطع مع شارع محمد الراض ي السالوي وجبل
توبقال وانتهاء بالزنقة املسماة(جبل عوف) ).(SLA15
 إطالق اسم (جبل اللوز ) على الشارع املشار إليهبالرمز ) ( SLA25واملار عبر الشارع ) ) SLA15وشارع محمد
الراض ي السالوي ) ( SLA26وشارع توبقال.
 إطالق اسم ( جبل النور) على شارع ( ،(SLA1الذييمتد من املدارة املحاذية ملسجد النجاح ) ،(M6مرورا بتجزئة
بوشوك وانتهاءا بمدارة تجزئة سكني.
 إطالق اسم ( جبل اسكندر ) على الشارع املشار إليهبالرمز ( ،(SLA2املمتد من الطريق الساحلي (جبل تهامة)،
واملتقاطعة مع شارع رحال املسكيني )( (SLA11طريق املهدية)،
و املارة بمدارة تجزئة سكني وانتهاء بتجزئة الزهراء.
 إطالق اسم (جبل عرفة) على املمر الرابط بين شارعواد سبو وانتهاء بشارع جبل العياش ي.
ب -األزقة :
 إطالق اسم (جبل عسير) على الزنقة املشار إليهابالرمز ( (SLA91املمتدة من الطريق الساحلي (الدكتور
الخطيب) ،مرورا وسط تجزئة النجاح وانتهاء بشارع رحال
املسكيني (طريق املهدية ).
 إطالق اسم (جبل تبوك) على الزنقة املشار إليهابالرمز ( (SLA92بمثابة تكملة لشارع احمد الراشدي
) ،(SLA9واملنتهية عند مسجد النجاح ). (M6
 إطالق اسم (جبل املصلى ) على الزنقة املشار إليهابالرمز ( (SLA93التي تبتدئ من الزنقة املسماة (جبل عسير )
واملشار إليها بالرمز ) ،(SLA94وتمر وسط تجزئة النجاح
وانتهاء بتجزئة ياسين.
 إطالق اسم (جبل املنارة) على الزنقة املمتدة منالطريق الساحلي (جبل تهامة) ،مرورا وسط تجزئة ياسمين
وانتهاء بشارع رحال املسكيني ( طريق املهدية ).
 إطالق اسم (جبل القلعة) على الزنقة املشار إليهابالرمز ) ،)SLA10املمتدة من شارع رحال املسكيني ( طريق
املهدية) ،واملارة عبر تجزئة ياسمين ،وانتهاء بالشارع املسمى (
جبل النور) ). (SLA1
 إطالق اسم ( جبل إبراهيم) على الزنقة املمتدة منشارع ( جبل معسكر) ( )SLA17الفاصل بين تجزئتي سعيد
حجي واملستقبل ،و انتهاء باملؤسسة التعليمية (.(E3
 إطالق اسم ( جبل العياش ي) على الزنقة املمتدة منشارع ( جبل العياش ي ) بتجزئة سعيد حجي ،وانتهاء بالشارع
املشار إليه بالرمز ). (SLA16
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 إطالق اسم ( جبل القصيم ) على الزنقة املمتدة منشارع ( جبل معسكر) ( )SLA17مرورا من الجانب األيسر
للمؤسسة التعليمية (.(E59
 إطالق اسم ( جبل العريف) على الزنقة املشار إليهابالرمز ) (SLA302املمت ــدة من شارع (جبل اللوز) (،)SLA25
وانتهاء بالشارع املسمى ( جبل الثور ) (. (SLA1
 إطالق اسم ( جبل كنعان ) على الزنقة املمتدة منشارع (رحال املسكيني ) مرورا بتجزئة بوشوك بمحاذاة
املؤسسة التعليمية ( ، (E4وانتهاء بالشارع املسمى ( جبل تبوك
) (.)SLA2
 إطالق اسم ( جبل مكة ) على الزنقة املمتدة منشارع (جبل أحد ) املشار إليها بالرمز ) ، (SLA17وانتهاء
بالشارع ( جبل تهامة ) (.)SLA16
ثانيا  :تجزئة النهضة
أ -الشوارع :
 إطالق اسم (الحق) على الشارع املمتد وسط تجزئةالنهضة من شارع النصر إلى حدود الضيعة املجاورة موضوع
الرسم العقاري  /3221راء .
 إطالق اسم (الخير) على الشارع املمتد وسط تجزئةالنهضة من شارع ابو بكر الصديق باملوازاة مع شارع النصر.
ب -األزقة  :إطالق األسماء التالية:
التعاون-االصالح-الحكمة-االكرام-التشارك-التعاضد-
التواضع-السخاء-العزيمة-الهمة-النزاهة-الورع-الوقار-
الفضيلة -املقاصد-املكارم-التفاهم-الحمد-الرحمة-الجد .
ثالثا  :االتحاد 2
السمو  -السكينة  -السماحة  -الرفعة  -اإلكرام –

النماء.
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السيد املدير العام
للمصالح بالجماعة والسيد رئيس قسم الوسائل املشتركة كل
فيما يخصه.
وحرر بسال بتاريخ  13فبراير .2018
اإلمضاء:رئـيس جماعة سال ،جامع املعتصم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم املر افق العمومية

قرارلرئيس جماعة سال رقم  371بتاريخ 07نونبر2017
بش ــأن إغــالق مقبرة سيدي بومعيزة.
رئي ــس جم ـ ــاعة س ـ ــال،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20
رمضان  7( 1436يوليو ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113-14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على الظهير الشريف الصادر في  17صفر
 19( 1340أكتوبر  )1921بشأن امللك البلدي العمومي كما
وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القرار الوزاري الصادر في فاتح جمادى األولى
 31( 1340دجنبر  )1921بتحديد كيفية تدبير شؤون امللك
البلدي كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في 11
صفر1357املوافق (29ابريل  )1938املتعلق بإحداث مناطق
وقائية حول املقابر في املدن الجديدة؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.68.986بتاريخ
19شعبان  1389املوافق 31اكتوبر  1969يتعلق بنظام دفن
الجثث وإخراجها من القبور ونقلها؛
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وبناء على القرار الوزيري املؤرخ في 10ربيع األول 1360
املوافق 8ابريل  1941املتعلق باملجلس املركزي للصحة
والنظافة العمومية وبلجان النواحي  ،وتنظيم املكاتب البلدية
الخاصة بالصحة العمومية؛
وبناء على املرسوم رقم  987.68بتاريخ  21ذي القعدة
 1389املوافق  29يناير  1970املتعلق بتطبيق النظام الخاص
بإخراج الجثث من القبور ونقلها؛
وبناء على قرار وزير الصحة العمومية رقم 310.96
بتاريخ  4شوال  1416املوافق  23فبراير  1966بتطبيق
الفصل  3من الظهير الشريف رقم  1.68.986بتاريخ
19شعبان  1389املوافق 31اكتوبر  1969املتعلق بنظام دفن
الجثث وإخراجها من القبور ونقلها.
وبناء على املقرر الجماعي املتخذ خالل الدورة العادية
لشهر أكتوبر  2017املنعقدة يوم االثنين  16أكتوبر 2017
بشأن املوافقة على قرار إغالق مقبرة سيدي بومعيزة بمقاطعة
احصين .
ق ـ ــرر ما يل ــي:
الفصل األول
يق ــرر رئيس جم ــاعة س ــال إغـ ــالق مقبرة سيدي بومعيزة
بمقاطعة احصين.
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد املدير العام
للمصالح بجماعة سال و السادة رؤساء األقسام الجماعية
املعنية كل في مجال اختصاصه و السلطة اإلدارية املحلية
املختصة.
وحرر في سال بتاريخ 07نونبر .2017
اإلمضاء :رئ ــيس جماعة س ـ ــال ،جامع املعتصم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة بني مالل-خنيفرة
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسيير مجالس الجماعات
تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها
قرارلرئيس مجلس جماعة كطاية رقم  2016/26يقض ي
بتنظيم ادارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها
رئيس مجلس جماعة كطاية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  1436املوافق  07يوليوز  2015القاض ي بتنفيذ
القانون رقم  113.14املتعلق بالجماعات و السيما املواد  94و
 118و  126منه؛
بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد  43بتاريخ
 28يوليوز  2016حول تنظيم ادارات الجماعات؛
بناء على املقرر رقم  40بتاريخ  05اكتوبر  2016املتخذ
في اطار الدورة العادية لشهر اكتوبر من طرف مجلس جماعة
كطاية بشان النقطة املتعلقة باملصادقة على تنظيم ادارة
الجماعة و تحديد اختصاصاتها.
قرر ما يلي:
املادة االولى
تتألف ادارة جماعة كطاية من رئيس املجلس
الجماعي،مديرية املصالح،مصلحة التعمير و البيئة و االشغال
و املمتلكات،مصلحة الشؤون املالية و االقتصادية مصلحة
الشؤون االدارية و القانونية ،مكتب حفظ الصحة،خلية
التدقيق الداخلي و مكتب الضبط
املادة الثانية
يساعد مدير املصالح رئيس املجلس في ممارسة صالحياته و
يتولى تحت مسؤولية الرئيس و مراقبته االشراف على إدارة
الجماعة ,و تنسيق العمل اإلداري بمصالحها و السهر على
حسن سيره .و تقدم تقارير لرئيس املجلس كلما طلب منه
ذلك.
املادة الثالثة
تناط بمصلحة التعمير و البيئة و األشغال و املمتلكات
االختصاصات التالية:
 املمتلكات و اآلليات
 التخطيط و تدبير املجال و شؤون البيئة
 االشغال و الصيانة
 الدراسات و الصفقات
املادة الرابعة
تناط بمصلحة الشؤون املالية و االقتصادية
االختصاصات التالية:
 املوارد املالية
 امليزانية و املحاسبة
 الشؤون االقتصادية
 الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية

املادة الخامسة
تناط بمصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية
اإلختصاصات التالية:
املوارد البشرية

الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق

شؤون املجلس

املادة السادسة
تناط بمكتب حفظ الصحة املهام و الخدمات املتعلقة
بإجراءات الوقاية و حفظ الصحة العامة و حماية البيئة
بالنفوذ الترابي للجماعة.
املادة السابعة
تتولى خلية التدقيق الداخلي تحت إشراف رئيس
املجلس و بتنسيق مع مدير املصالح مهمة املراقبة الداخلية و
اإلفتحاص ,و العمل على إعداد تقارير حول حصيلة تدبير
مصالح الجماعة.
املادة الثامنة
تناط بمكتب الضبط مهمة ضبط املراسالت اإلدارية
الواردة على الجماعة و الصادرة منها.
املادة التاسعة
يسري تطبيق الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة كطاية
ابتداء من تاريخ التأشير على هذا القرار من طرف عامل
اإلقليم.
املادة العاشرة
ينشر هذا القرار رفقة الهيكل التنظيمي للجماعة
بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

وحرر بكطاية في .2016/10/5
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لكطاية  ،مصطفى الحارثي.
تأشيرة السيد عامل اقليم بني مالل في .2017/02/24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التسييرو إسناد املهام
قرارلرئيس مجلس جماعة كطاية رقم  01يقض ي بتعيين
مديراملصالح بالجماعة
رئيس املجلس الجماعي لكطاية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في 4
شعبان  1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام
األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات والسيما املادة
126،127و 128منه؛
وبناء على املنشور الوزاري عدد 51بتاريخ  31دجنبر
 2015حول تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري املصالح
بالجماعات الترابية.
قرر ما يلي:
الفصل األول
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب مدير املصالح يعين بصفة مؤقتة في منصب مدير
املصالح لجماعة كطاية  ،السيد سعيد رغيب ،متصرف من
الدرجة الثانية.
الفصل الثاني
يسري هدا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه  ،إلى
غاية مرور ثالثة أشهر على صدور املرسوم املشار إليه في
الفصل األول بالجريدة الرسمية.
وحرر في 13يناير .2016
اإلمضاء  :رئيس مجلس جماعة كطاية  ،مصطفى الحارتي.
تم التأشير عليه بتاريخ  25مارس2016من طرف وزير
الداخلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  2016/01يقض ي
بتعيين مدير املصالح بالجماعة.
رئيــس املجلــس الجماعــي ألغبــالة،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في 4
شعبان  1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام
األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر
بتاريخ  20رمضان  1436املوافق ل  07يوليوز  2015بتنفيذ
القانون رقم  113.14املتعلق بالجماعات خاصة املادة 102
منه؛
وبناء على املنشور الوزاري عدد  51بتاريخ  31دجنبر
 2015حول تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري املصالح
بالجماعات الترابية.
قرر ما يلي:
الفصل األول
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب مدير املصالح ،يعين بصفة مؤقتة في منصب مدير
املصالح لجماعة أغبالة ،السيد لحسن بوقبو.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

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 بأغبالة في  21يناير 2016
اإلمضاء :رئيس مجلس جماعة أغبالة  ،أحمد خياض
تم التأشير عليه من طرف السيد وزير الداخلية
بتاريخ 25مارس 2016
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2015/11املتعلق
بتفويض التوقيع في مجال التدبيراإلداري.
رئيس املجلس الجماعي لكطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر
بتاريخ  20رمضان  7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات و خاصة املادة
 104منه؛
يقرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد سعيد رغيب املولود بتاريخ
 1963/12/14متصرف مرسم و املدير بهذه الجماعة ليقوم
بالتوقيع في مجال التدبير اإلداري مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
وحرر في كطاية بتاريخ  29دجنبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي  ،مصطفى الحارثي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في الحالة املدنية
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2015/02املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي،ضابط الحالة املدنية لجماعة
كطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
رمضان  7( 1436يوليوز )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب
 03(1423أكتوبر  2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه؛
وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم 2.99.665
الصادر في  02شعبان  1423املوافق( 09أكتوبر )2002
املتعلق بتطبيق القانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب
 03(1423أكتوبر  )2002و خاصة املادة االولى منه،
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قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد عبد العزيز منصور املولود بتاريخ
 1968/10/1بصفته النائب االول لرئيس املجلس الجماعي
لجماعة كطاية مهام ضابط للحالة املدنية بمكتب الحالة
املدنية كطاية الذي يقع مقره بجماعة كطاية ليقوم بهذه
املهمة ،مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
وحرر في كطاية بتاريخ  29أكتوبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ،مصطفى الحارثي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2015/04املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي،ضابط الحالة املدنية لجماعة
كطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
رمضان  7( 1436يوليوز )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب
 03(1423أكتوبر  2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه؛
وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في
 02شعبان  1423املوافق( 09أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب  03(1423أكتوبر
 )2002و خاصة املادة االولى منه؛
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد مصطفى قيجي املولود بتاريخ 1966
النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي لجماعة كطاية مهام
ضابط للحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية كطاية الذي يقع
مقره بجماعة كطاية ليقوم بهذه املهمة،مقامي و باملشاركة
معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
حرر في كطاية بتاريخ 29أكتوبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ،مصطفى الحارثي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2015/06املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي،ضابط الحالة املدنية لجماعة
كطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
رمضان  7( 1436يوليوز )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب
 03(1423أكتوبر  2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة
الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه؛
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وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في
 02شعبان  1423املوافق( 09أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب  03(1423أكتوبر
 )2002و خاصة املادة االولى منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد محمد حدوي املولود بتاريخ 1951/7/1
بصفته النائب الثالث لرئيس املجلس الجماعي لجماعة
كطاية مهام ضابط للحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية
كطاية الذي يقع مقره بجماعة كطاية ليقوم بهذه املهمة،
مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
حرر في كطاية بتاريخ  29شتنبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي  ،مصطفى الحارثي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2015/08املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي،ضابط الحالة املدنية لجماعة
كطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى من
املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37-99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  3( 1423أكتوبر
 )2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة الفقرة الثانية من
املادة الخامسة منه؛
وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر
في  2شعبان  1423بتاريخ ( 9أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37-99املؤرخ في  25رجب  3(1423أكتوبر
 )2002و خاصة املادة األولى منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يعين السيد عبد الكريم غزاوي املولود بتاريخ
 1977/12/10بصفته النائب الرابع لرئيس املجلس الجماعي
لكطاية القيام بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب األصلي
للحالة املدنية الذي يقع مقره بجماعة كطاية ،ليقوم بهذه
املهمة مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
و حرر في كطاية بتاريخ  29شتنبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ،مصطفى الحارثي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2015/10املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي،ضابط الحالة املدنية،لكطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى من
املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37-99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  3( 1423أكتوبر
 )2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة الفقرة الثانية من
املادة الخامسة منه؛
وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر
في  2شعبان  1423بتاريخ ( 9أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37-99املؤرخ في  25رجب  3(1423أكتوبر
 )2002و خاصة املادة األولى منه.
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد سعيد رغيب املولود بتاريخ 1963-12-14
متصرف مرسم و املدير بهذه الجماعة القيام بمهام ضابط
الحالة املدنية باملكتب األصلي للحالة املدنية الذي يقع مقره
بجماعة كطاية ليقوم بهذه املهمة ،مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
حرر
و في كطاية بتاريخ  29دجنبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ،مصطفى الحارثي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2015/13املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي،ضابط الحالة املدنية،لجماعة
كطاية؛
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى من
املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37-99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  3( 1423أكتوبر
 )2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة الفقرة الثانية من
املادة الخامسة منه؛
وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر
في  2شعبان  1423بتاريخ ( 9أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37-99املؤرخ في  25رجب  3(1423أكتوبر
 )2002و خاصة املادة األولى منه.
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد مراد سالوي املولود بتاريخ1966/01/28
محرر إداري من الدرجة الثالثة مرسم والعامل بمصالح هذه
الجماعة ،القيام بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب األصلي
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للحالة املدنية الذي يقع مقره بجماعة كطاية ،ليقوم بهذه
املهمة مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
و حرر في كطاية بتاريخ  29شتنبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي  ،مصطفى الحارثي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2015/15املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي،ضابط الحالة املدنية لكطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى من
املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37-99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  3( 1423أكتوبر
 )2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة الفقرة الثانية من
املادة الخامسة منه؛
وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر
في  2شعبان  1423بتاريخ ( 9أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37-99املؤرخ في  25رجب  3(1423أكتوبر
 )2002و خاصة املادة األولى منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد ابراهيم عبد النبي املولود بتاريخ
 1968/01/02مساعد إداري من الدرجة الثانية مرسم
والعامل بمصالح هذه الجماعة ،القيام بمهام ضابط الحالة
املدنية باملكتب األصلي للحالة املدنية الذي يقع مقره بجماعة
كطاية ليقوم بهذه املهمة ،مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
و حرر في كطاية بتاريخ  29شتنبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ،مصطفى الحارثي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2016/01املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
إن رئيس املجلس الجماعي ،ضابط الحالة املدنية
لكطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى من
املادة  102منه؛
بمقتض ى القانون رقم  37-99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  3( 1423أكتوبر
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 )2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة الفقرة الثانية من
املادة الخامسة منه؛
بمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر في
 2شعبان  1423بتاريخ ( 9أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37-99املؤرخ في  25رجب  3(1423أكتوبر
 )2002و خاصة املادة األولى منه.
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيدة خديجة امبركي املولودة بتاريخ
 1988/04/04تقنية من الدرجة الرابعة مرسمة والعاملة
بمصالح هذه الجماعة ،القيام بمهام ضابط الحالة املدنية
باملكتب األصلي للحالة املدنية الذي يقع مقره بجماعة كطاية
لتقوم بهذه املهمة ،مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
و حرر في كطاية بتاريخ  27يناير .2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ،مصطفى الحارثي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لكطاية رقم  2016/16املتعلق
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي،ضابط الحالة املدنية لكطاية،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات و خصوصا الفقرة األولى من
املادة  102منه؛
بمقتض ى القانون رقم  37-99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25رجب  3( 1423أكتوبر
 )2002املتعلق بالحالة املدنية و خاصة الفقرة الثانية من
املادة الخامسة منه؛
بمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر في
 2شعبان  1423بتاريخ ( 9أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37-99املؤرخ في  25رجب  3(1423أكتوبر
 )2002و خاصة املادة األولى منه؛
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيدة الصالحة دينار املولودة بتاريخ
 1958/03/15مساعد إداري من الدرجة الثالثة مرسمة
والعاملة بمصالح هذه الجماعة ،القيام بمهام ضابط الحالة
املدنية باملكتب األصلي للحالة املدنية الذي يقع مقره بجماعة
كطاية لتقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
و حرر في كطاية بتاريخ  15مارس 2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي  ،مصطفى الحارثي

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

والثالثون
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التاسعثالثون
لثامن و ال
 49العدد ا

)---رباير )2019 5( 1440ف
29جامدى(--األوىل
---------- ----- --

الرتابية
للجماعات
الجريدةاجلريدة
الترابية
الر�سميةعات
الرسمية للجما

جهة الدار البيضاء – سطات 

50

العـدد التاسع والثالثون

العدد الثامن و الثالثون

29جامدى األوىل  5( 1440فرباير )2019

)---- ------- --( ---- ----- --

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة الدارالبيضاء – سطات
املقررات و القرارات الصادرة عن مجلس الجهة و رئيسها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالية الجهة وجباياتها
تعديل و تتميم قرارجبائي
قرارلرئيس جهة الدارالبيضاء-سطات رقم 2016/10
يتعلق بتعديل القرارالجبائي املحدد لنسب وأسعار
الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة
ميزانية الجهة.
رئيس جهة الدار البيضاء -سطات،
بناء على الظهير الشريف رقم  83-15-1الصادر في
20رمضان  07( 1436يوليوز )2015بتنفيذ القانون رقم -14
 111املتعلق بتنظيم الجهات باململكة؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.07.195الصادر
في 19ذي القعدة  30(1428نونبر )2007بتنفيذ القانون رقم
 06-47املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛
وبناء على املقرر رقم  2016/45ملجلس جهة الدار
البيضاء-سطات املتخذ خالل دورته العادية لشهر اكتوبر
2016؛
قرر ما يلي:
الب ــاب األول
الضرائب والرسوم املستخلصة لفائدة ميزانية الجهة.
الضرائب والرسوم التي حدد القانون نسبها وأسعارها الدنيا
والقصوى.
حصة من منتوج الرسم على الخدمات الجماعية
( 30.10.10.20من امليزانية)
الفصل األول
يستحق لفائدة ميزانية الجهة حصة من منتوج الرسم
على الخدمات الجماعيةبالنفوذ الترابي للجهة ،محدد في نسبة
%5من عائد منتوج هذا الرسم ،كما هو منصوص عليه في
القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجماعات املحلية.
الرسم على الخدمات املقدمة باملوانئ
( 40.10.10.21من امليزانية)
الفصل الثاني
يستخلص لفائدة الجهة رسم على الخدمات املقدمة
داخل نطاق املوانئ الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة الدار
البيضاء-سطات باستثناء الخدمات املرتبطة بالنقل الدولي
واملتعلقة بالسلع العابرة غير املوجهة للسوق الوطني.
يحدد سعر الرسم بجهة الدار البيضاء-سطات في نسبة %3
من رقم املعامالت دون احتساب الضريبة على القيمة
املضافة.

حصة من منتوج الرسم على استخراج مواد املقالع
( 40.10.10.26من امليزانية)
الفصل الثالث
يستحق لفائدة ميزانية الجهة حصة من منتوج الرسم
على استخراج مواد املقالع بالنفوذ الترابي للجهة ،محدد في
نسبة  %10من عائد منتوج هذا الرسم كما هو منصوص
عليه في القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجماعات
املحلية.
الرسم على رخص الصيد البري
( 20.30.10.14من امليزانية)
الفصل الرابع
يفرض هذا الرسم املحدد سعره في  600,00درهم
سنويا على املستفيد من رخصة الصيدالبري،ويقوم
باستخالص هذا الرسم وتسليم الطابع الخاص للملزم وكيل
املداخيل على صعيد العماالت واألقاليم الواقعة بالنفوذ
الترابي للجهة ،كما هو منصوص عليه في القانون رقم 47.06
املتعلق بجبايات الجماعات املحلية.
الب ــاب الثاني
منتــوج املبي ـع ــات
مداخــيل األم ــالك
منتوج بيع أثاث وأدوات ومواد أستغني عنها
( 10.30.20.21من امليزانية)
الفصل الخامس
يؤذن للجهة أن تقوم ببيع أثاث وأدوات ومواد أستغني
عنها ،وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.
منتوج بيع التصاميم واملطبوعات وامللفات التقنية
( 10.30.20.23من امليزانية)
الفصل السادس
يؤذن للجهة أن تقوم ببيع التصاميم واملطبوعات
وامللفات التقنية موضوع طلبات عروض طبقا لألسعار
املحددة بمقتض ى قرارالسيد وزير املالية والخوصصة رقم
07-1291بتاريخ  18جمادى الثانية .1428
الفصل السابع
يحل هذا القرار محل القرارات الجبائية لجهة الدار
البيضاء الكبري سابقا وجهة عبدة-دكالة سابقا وجهة الشاوية
ورديغة سابقا.
الفصل الثامن
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس املجلس بصفته آمرا
بالصرف والخازن الجهوي وذلك كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بالدار البيضاء.
اإلمضاء  :رئيس مجلس الجهة ،مصطفى بكوري.
تأشيرة وزير الداخلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التاسع و الثالث
العدد الثامن

للجماعات الرتابية
الر�سمية
ات الترابية
اجلريدةللجماع
الجريدة الرسمية

التنمية املندمجة و املستدامة و اعداد التراب

الثاني

إقليم سيدي بنور

2015-11-25

برامج التنمية الجهوية

الثالث

إقليم سطات

2015-12-02

ق ـرارلرئيس مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات رقم
2015/01يتعلق بإعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات،
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14
املتعلق بالجهات السيما املواد  81و 82و 83و 84و 85و86
و 87منه؛
وبناء على اإلجتماع املنعقد بتاريخ  11نونبر 2015
بمقر الجهة بحضور والي وعمال عماالت وأقاليم الجهة؛
وبناء على اإلجتماع اإلخباري املنعقد بتاريخ  16نونبر
 2015بمقر الجهة بحضور السادة أعضاء مكتب مجلس
الجهة وكاتب املجلس ونائبه؛
قـرر مـا يـلـي:
املادة األولى
إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة
تشاركية ،وبتنسيق مع والي الجهة.
املـادة الثانيـة
يحدد مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار
البيضاء-سطات األعمال التنموية املقرر برمجتها أو إنجازها
بتراب الجهة.
املـادة الثالثة
بناء على املادة األولى من هذا القرار تعقد لقاءات
تشاورية موسعة على صعيد عماالت وأقاليم الجهة ،برئاسة
رئيس مجلس الجهة ووالي الجهة وبحضور السيدات والسادة:
عمال عماالت وأقاليم الجهة؛
العامل املدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء
ومديري الوكاالت الحضرية ألقاليم الجديدة ،سطات،
برشيد؛
رؤساء مجالس األقاليم والعماالت بالجهة؛
أعضاء مكتب مجلس الجهة وكاتب املجلس ونائبه
ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؛
أعضاء مجلس الجهة التابعين لإلقليم أو العمالة
املعنية باللقاء التشاوري؛
رؤساء املجالس العلمية بعماالت وأقاليم الجهة؛
البرملانيون على صعيد الجهة؛
رؤساء املجالس الجماعية بالجهة؛
رؤساء الغرف املهنية بالجهة؛
ممثلي األحزاب والنقابات املهنية بالجهة؛
رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالجهة؛
مسؤولي املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية بتراب
الجهة؛
ممثلي القطاع الخاص بتراب الجهة؛
فعاليات املجتمع املدني بالجهة؛
رجال اإلعالم.
املـادة الرابعة
تعقد اللقاءات التشاورية املشار إليها في املادة الثالثة من
هذا القرار حسب الجدولة الزمنية التالية:

الرابع

إقليم برشيد

2015-12-09

الخامس

إقليم بنسليمان

2015-12-12

السادس

عمالة املحمدية

2015-12-16

السابع

عمالة الدار البيضاء

2016-01-07

الثامن

إقليم مديونة

2016-01-08

التاسع

إقليم النواصر

2016-01-08

امللتقــى

العمالـة أو اإلقلــيم

التـاريـخ

األول

إقليم الجديدة

2015-11-17

املـادة الخامسة
يتم إسناد إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية
ملكتب دراسات بناء على طلب عروض مفتوح طبقا للقوانين
واألنظمة الجاري بها العمل في هذا الصدد.
املـادة السادسة
يتم تيهئ دفتر التحمالت املتعلق بالصفقة موضوع
برنامج التنمية الجهوية في الربع األول من سنة  2016على أن
يتم انطالق العمل على إعداد البرنامج املذكور ابتداء من شهر
يونيو .2016
التاسعة
امل
املادةـادةالسابعة
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
صدوره.

وحرر بالدار البيضاء في  16نوفمبر .2015
إمضاء رئيس مجلس الجهة ،مصطفى بكوري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسيير مجلس الجهة

الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع
ق ـرارلرئيس مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات رقم 06
 2016/يتعلق بإحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع
وبتأليف أعضاء لجنة اإلشراف واملر اقبة.
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات،
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق
بالجهات السيما املادتين  131 ،128منه؛
وبناء على منشور السيد وزير الداخلية رقم  52بتاريخ
 31دجنبر 2015املتعلق بإحداث وكاالت تنفيذ املشاريع
بالجهات؛
وبناء على مقرر مجلس جهة الدار البيضاء -سطات رقم
 2016/02املتخذ خالل دورته العادية املنعــقدة بتاريخ  07مارس
 2016القاض ي بإحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع؛
وبناء على مقرر مجلس جهة الدار البيضاء -سطات رقم
 2016/03املتخذ خالل دورته العادية املنعقــدة بتاريخ  07مارس
 2016القاض ي بتأليف لجنة اإلشراف واملراقبة؛
قــرر مـا يـلـي :
املادة األول ــى
إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة الدار
البيضاء -سطات؛
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املـادة الثانيــة
تأل ــيف لجنــة اإلش ـراف وامل ـراقبة الخاصــة بالوكــالــة
الجه ــوية لتنفيــذ املشــاريع بجهــة الدار البيضاء-سطات من
األعضاء اآلتية أسمــاؤهم :
السيد مصطفى بكوري :رئيس مجلس جهة الدار
البيضاء-سطات؛
السيد بوشعيب عمــار :النائب األول للرئيس؛
السيد ف ــؤاد قــديـري :النائب الثاني للرئيس؛
السيد حـمـيد زاتـن ــي :عضو من فريق املعارضة؛
السيد أحمد شرقـاوي :رئيس لجنة امليزانية والشؤون
املالية والبرمجة؛
السيدة حسنة زاهيدي :رئيسة لجنة التنمية
اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية؛
السيد محمد تغـزوان :رئيس لجنة إعداد التراب.
وحرر بالدار البيضاء في  17ماي .2016
اإلمضاء :رئيس مجلس الجهة ،مصطفى بكوري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التسييرو إسناد املهام

قرارلرئيس مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات رقم
 2016/08يتعلق بتوجيه األسئلة الكتابية واألجوبة عليها
وكيفيات إشهارها
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء -سطات،
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي  111-14املتعلق
بالجهات السيما املادة  49منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جهة
الدار البيضاء -سطات السيما الباب الثالث منه واملتعلق
بتوجيه األسئلة الكتابية واألجوبة عليها وكيفيات إشهارها؛
وطبقا ملقتضيات املادة  81من الباب الثالث للنظام
الداخلي ملجلس جهة الدار البيضاء -سطات،
قرر مايلي:
الفصل األول
يمكن للسيدات والسادة أعضاء مجلس جهة الدار
البيضاء-سطات أن يوجهوا بصفة فردية أو عن طريق الفريق
الذي ينتمون إليه أسئلة كتابية حول كل مسألة تهم مصالح
الجهة وفق املطبوع النموذ ي املرفق بهذا القرار.
الفصل الثاني
يبلغ هذا القرار للسادة رؤساء الفرق والسيدات
والسادة أعضاء مجلس الجهة بجميع الوسائل املالئمة قصد
اإلطالع وللغاية املرجوة.
حرر بالدار البيضاء في  16نوفمبر 2015
إمضاء رئيس مجلس الجهة ،مصطفى بكوري.
املطبوع النمودجي
إلى السيد رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات
املوضوع  :سؤال كتابي
املرجع  :املادة  49من القانون التنظيمي  111-14املتعلق
بالجهات ؛

للجماعات الرتابية
الر�سميةات الترابية
اجلريدة للجماع
الجريدة الرسمية

الباب الثالت من النظام الداخلي ملجلس جهة الدار
البيضاء سطات.
السؤال املطروح
موضوع او مجال السؤال
واضع
السؤال

العضو او األعضاء املعنيون
الفريق املعني

توقيع املعني بالسؤال
الدار البيضاء في.....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرارلرئيس مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات
رقم  2016/ 9يتعلق بالتفويض في اإلمضاء
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء -سطات،
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي  111-14املتعلق
بالجهات السيما املادتين  108و 125؛
وبناء على أحكام الفقرة  71من املادة  26من النظام
الداخلي ملجلس جهة الدار البيضاء -سطات ؛
قرر مايلي:
فصل فريد
يسند للسيد عبد اإلله معتصم ،املدير العام للمصالح لجهة
الدارالبيضاء-سطات ،تفويضا في اإلمضاء في مجال التدبير
اإلداري وصرف رواتب وتعويضات املوارد البشرية التابعة
مليزانية جهة الدارالبيضاء-سطات وصرف مختلف
التعويضات املتعلقة بأعضاء املجلس.
وحرر بالدار البيضاء في  17اكتوبر .2016
إمضاء رئيس مجلس الجهة ،مصطفى بكوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات
رقم 2016/11يتعلق بالتفويض في اإلمضاء
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء -سطات،
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي  111-14املتعلق
بالجهات السيما املادتين 109 ،108و 125؛
وبناء على أحكام الفقرة  71من املادة  26من النظام
الداخلي ملجلس جهة الدار البيضاء -سطات ؛
وبناء على القرار رقم  2016/9بتاريخ  17أكتوبر 2016؛
قرر مايلي:
الفصل األول
يسند للسيد عبد اإلله معتصم ،املدير العام
للمصالح لجهة الدارالبيضاء-سطات ،تفويضا في اإلمضاء في
مجال التدبير اإلداري وصرف رواتب وتعويضات املوارد
البشرية التابعة مليزانية جهة الدارالبيضاء-سطات وصرف
مختلف التعويضات املتعلقة بأعضاء املجلس.
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الفصل الثاني
يسند للسيد عبد اإلله معتصم ،املدير العام
للمصالح لجهة الدارالبيضاء-سطات ،تفويضا في اإلمضاء
نيابة عني على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف
نفقاتها الخاصة بالتسيير والتجهيز.
الفصل الثالث
يحل هذا القرار محل القرار رقم  2016/9املؤرخ ب 17أكتوبر
 2016املشار إليه أعاله.
وحرر بالدار البيضاء في  22نوفمبر 2016
إمضاء رئيس مجلس الجهة ،مصطفى بكوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و
رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسيير مجالس الجماعات
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرارلرئيس املجلس الجماعي لجماعة داربـوعزة
رقم  2017/1يقض ي بالتفويض في مهام التوقيع.
رئيس املجلس الجماعي لدار بـوعزة،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1-15-85صادر في  20من رمضان  7 ( 1436يوليوز ،) 2015
وخاصة املادة  105منه؛
وبناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ 3
يناير  2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية
ومجموعاته وخصوصا الفصل  6والفصل  7منه،
قــرر مــا يلــي:
الفصل األول
يفوض للسيد املصطفى بوزمان ،النائب األول لرئيس
جماعة دار بوعزة للنيابة عني بالتوقيع على جميع الوثائق
اإلدارية باستثناء التسيير اإلداري واألمر بالصرف ابتداء من
تاريخ  12يونيو  2017إلى غاية  28يونيو .2017
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر ومصالح
جماعة دار بوعزة  ،كل في دائرة اختصاصه.
الفصل الثالث
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات
املحلية ،كما يبلغ للعموم بجميع الوسائل الالزمة.
وحرر بدار بوعزة في 09يونيو .2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،عبد الكريم
شكري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الترابية الرتابية
للجماعات
الجريدة اجلريدة
الر�سميةات
الرسمية للجماع

قرارلرئيس املجلس الجماعي لجماعة داربـوعزة
رقم  2017/13يقض ي بالتفويض في مهام التوقيع
رئيس املجلس الجماعي لدار بـوعزة،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1-15-85صادر في  20من رمضان  7 ( 1436يوليوز ،) 2015
وخاصة املادة  105منه؛
وبناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ 3
يناير  2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية
ومجموعاته وخصوصا الفصل  6والفصل  7منه،
قـرر ما يلــي:
الفصل األول
يفوض للسيد لحسن نضالي ،مدير مصالح جماعة
دار بوعزة بصفة مؤقتة ،للنيابة عني بالتوقيع على جميع
الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها
ابتداء من تاريخ  12يونيو  2017إلى غاية  28يونيو .2017
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمـر ومصالح
جماعـة دار بـوعـزة ،والسيد الخازن اإلقليمي للدار البيضاء -
جنوب ،كل في دائرة اختصاصه.
الفصل الثالث
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات
املحلية ،كما يبلغ للعموم بجميع الوسائل الالزمة.
وحرر بدار بوعزة في 09يونيو .2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،عبد الكريم
شكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرارلرئيس املجلس الجماعي لداربوعزة رقم  16بتاريخ
 24يوليوز  2017يقض ي بالتفويض في مهام اإلمضاء.
رئيس املجلس الجماعي لدار بـوعزة،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1-15-85صادر في  20من رمضان  7 ( 1436يوليوز ،) 2015
وخاصة املادة  104منه؛
ن
وبناء على القانو رقم  47.06املتعلق بجبايات
الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.07.195بتاريخ  30نونبر 2007؛
وبناء على القانون رقم  39.07بسن نظام أحكام
انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات
واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.209بتاريخ  27ديسمبر
2007؛
وبناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ 03
يناير  2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية
ومجموعاتها؛
ونظرا العتبارات تتعلق بالسير العادي لإلدارة،
قــرر مــا يلــي:
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الفصل األول
يفوض للسيد لحسن نضالي ،مدير املصالح اإلدارية
لجماعة دار بوعزة ،مهام التوقيع على الوثائق اإلدارية التالية:
اإلشعارات واإلنذارات واالستدعاءات املتعلقةبامللزمين الخاضعين ملختلف الضرائب والرسوم
املستحقة لفائدة ميزانية جماعة دار بوعزة.
مختلف املراسالت وأوراق اإلرسال اإلداريةوالصادرة عن املصالح الجماعية.
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمـر ومصالح إدارة
الجماعـة ،كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بدار بوعزة في 24يوليوز.2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،عبد الكريم شكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرارلرئيس املجلس الجماعي لداربوعزة رقم  17بتاريخ
 24يوليوز  2017يقض ي بالتفويض في مهام اإلمضاء
رئيس املجلس الجماعي لدار بـوعزة،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1-15-85صادر في  20من رمضان  7 ( 1436يوليوز ،) 2015
وخاصة املادة  104منه؛
وباقتراح من مدير املصالح اإلدارية بجماعة دار
بوعزة؛
ونظرا العتبارات تتعلق بالسير العادي لإلدارة.
قــرر مــا يلــي:
الفصل األول
يفوض للسيد عبد اللطيف البيضاوي مساعد تقني
الدرجة  ،6مسؤول عن تسيير حظيرة السيارات والشاحنات
واآلليات باملرآب الجماعي ،مهام التوقيع على األوامر بمهمة
داخل التراب الوطني.
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمـر ومصالح إدارة
الجماعـة ،كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بدار بوعزة في 24يوليوز.2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،عبد الكريم
شكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار لرئيس املجلس الجماعي لداربوعزة رقم 2017 /21
يقض ي بالتفويض في مهام اإلمضاء
رئيس املجلس الجماعي لدار بـوعزة،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1-15-85صادر في  20من رمضان  7 ( 1436يوليوز ،) 2015
وخاصة املادة  103منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

للجماعات الرتابية
الجريدة اجلريدة
الر�سميةات الترابية
الرسمية للجماع

 1-15-85صادر في  20من رمضان  7 ( 1436يوليوز ،) 2015
وخاصة املادة  103منه؛
و بناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ 3
يناير  2010بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية
ومجموعاته وخصوصا الفصل  6والفصل  7منه،
قــرر مــا يلــي:
الفصل األول
يفوض للسيد لحسن نضالي ،مدير مصالح جماعة
دار بوعزة بصفة مؤقتة ،للنيابة عني بالتوقيع على جميع
الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها
ابتداء من تاريخ  04شتنبر  2017إلى غاية  15شتنبر .2017
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمـر ومصالح
جماعـة دار بـوعـزة ،والسيد الخازن اإلقليمي للدار البيضاء -
جنوب ،كل في دائرة اختصاصه.
الفصل الثالث
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات
املحلية ،كما يبلغ للعموم بجميع الوسائل الالزمة.
وحرر بدار بوعزة في 23غشت .2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،
عبد الكريم شكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرارلرئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية
لجماعة داربـوعزة رقم  02بتاريخ  2017/01/23يقض ي
بالتفويض في مهام اإلمضاء على رخص الدفن وتذكرة
الوفاة
رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة،
بمقتضـى القانون التنظيمي رقـم  113.14املتعلق
بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85
صادر في  20من رمضان  07( 1436يوليو  )2015وخاصة
املادة  100منه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-02-239صادر في
 25رجب  3( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون رقم 37-99
املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة  5منه؛
وبمقتض ى املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  2شعبان
 9 ( 1423أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق القانون رقم 37-99
و خصوصا املادة األولى منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يعين السيد محمد البشري -املولود بتاريخ
 1980/03/26املوظف واملرسم بجماعة دار بوعزة باإلمضاء
باملشاركة معي و نيابة عني على ما يلي:
 رخص الدفن . تذكرة الوفاة.وذلك بمكتب الشباك الوحيد الخاص بمسطرة نقل
الجثث والذي يتواجد مقره بمركز الطب الشرعي (مستودع
األموات ) الكائن بمدينة الرحمة بجماعة دار بوعزة.
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الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر ،ويسري
مفعوله ابتداء من  23يناير .2017
وحرر بدار بوعزة في  23يناير .2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،عبد الكريم
شكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية
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جهة مراكش -آسفي

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية
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الترابيةالرتابية
للجماعات
الجريدةاجلريدة
الر�سميةعات
الرسمية للجما

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بنفوذ جهة مراكش -آسفي
املقررات و القرارات الصادرة عن مجلس الجهة و رئيسها
التفويض في املهام و اإلمضاء
قـرارلرئيس مجلس جهة مراكش – أسفي عدد  334ج.م.أ
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
رئيس مجلس جهة مراكش – أسفي
بناء على املقتضيات القانونية الواردة في القانون
التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.15.83الصادر في  20من رمضان
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واستنادا إلى املادة  108من القانون التنظيمي املتعلق
بالجهات التي تنص على أنه يجوز لرئيس املجلس ،تحت
مسؤوليته ومراقبته ،أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال
التدبير اإلداري للمدير العام للمصالح؛
واستنادا إلى املادة  109من القانون التنظيمي املتعلق
بالجهات التي تنص على أنه يمكن للرئيس أن يسند ،تحت
مسؤوليته ومراقبته ،إلى املدير العام للمصالح تفويضا في
اإلمضاء ،نيابة عنه ،على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل
الجهة وصرف نفقاتها.
واستنادا إلى املادة  125من القانون التنظيمي املتعلق
بالجهات التي تنص على أن املدير العام للمصالح يساعد
الرئيس في ممارسة صالحياته ،ويتولى تحت مسؤولية الرئيس
ومراقبته ،اإلشراف على إدارة الجهة ،وتنسيق العمل اإلداري
بمصالحها والسهر على حسن سيره.
وبناء على املنشور الوزاري عدد  51بتاريخ  31دجنبر
 2015حول تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري املصالح
بالجماعات الترابية.
وبناء على قرار تعيين السيد ابراهيـم اسبيـع ،املدير
العام للمصالح لجهة مراكش -أسفي املؤرخ في 2016/01/13
واملؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية
بتاريخ . 2016/02/01
يقرر ما يلـ ــي:
املادة األولى
يفوض للسيد ابراهيـم اسبيـع ،املدير العام للمصالح لجهة
مراكش -أسفي ،اإلمضاء:
 في مجال التدبير اإلداري، وعلى األوامر الصادرة ألعضاء املجلس واملوظفين للقيامبمأموريات داخل املغرب.
 وعلى األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتةللنفقات الخاصة بأعضاء املجلس واملوظفين املتعلقة
بامليزانية وامليزانية امللحقة.
املادة الثانية
يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بمراكش ،في 23 :مارس 2016
رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـ ـ ــرارلرئيس مجلس جهة مراكش – أسفي عدد  714ج.م.أ
يقض ي بالتفويض
رئيس مجلس جهة مراكش  -أسفي
بن ـ ــاء عل ـ ــى املقتض ـ ــيات القانوني ـ ــة ال ـ ــواردة ف ـ ــي الق ـ ــانون
التنظيم ـ ــي رق ـ ــم  111.14املتعل ـ ــق بالجه ـ ــات الص ـ ــادر بتنفي ـ ــذه
الظهي ـ ــر الش ـ ــريف رق ـ ــم  1.15.83الص ـ ــادر ف ـ ــي  20م ـ ــن رمض ـ ــان
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ن
اســتنادا إل ــى امل ــادة  106م ــن الق ــانو التنظيم ــي املتعل ــق
بالجهــات التــي تــنص علــى أن رئــيس املجلــس ،أو مــن يفــوض لــه
ذلـ ـ ـ ــك ،يصـ ـ ـ ــادق علـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــفقات األشـ ـ ـ ــغال أو التوري ـ ـ ــدات أو
الخدمات.
اســتنادا إل ــى امل ــادة  108م ــن الق ــانون التنظيم ــي املتعل ــق
بالجهـ ــات التـ ــي ت ـ ــنص علـ ــى أن ـ ــه يجـ ــوز ل ـ ــرئيس املجلـ ــس ،تح ـ ــت
مس ـ ــؤوليته ومراقبت ـ ــه ،أن يف ـ ــوض إمض ـ ــاءه بقـ ـ ـرار ف ـ ــي مج ـ ــال
التدبير اإلداري للمدير العام للمصالح.
اســتنادا إل ــى امل ــادة  109م ــن الق ــانون التنظيم ــي املتعل ــق
بالجه ــات الت ــي ت ــنص عل ــى أن ــه يمك ــن للـ ـرئيس أن يس ــند ،تح ــت
مس ــؤوليته ومراقبت ــه ،إل ــى امل ــدير الع ــام للمص ــالح تفويض ــا ف ــي
اإلمض ــاء ،نياب ــة عن ــه ،عل ــى الوث ــائق املتعلق ــة بق ــبض م ــداخيل
الجهة وصرف نفقاتها.
اســتنادا إل ــى امل ــادة  125م ــن الق ــانون التنظيم ــي املتعل ــق
بالجهـ ــات التـ ــي تـ ــنص علـ ــى أن املـ ــدير العـ ــام للمصـ ــالح يسـ ــاعد
الــرئيس فــي ممارســة صــالحياته ،ويتــولى تحــت مســؤولية الــرئيس
ومراقبتــه ،اإلش ـراف علــى إدارة الجهــة ،وتنســيق العمــل اإلداري
بمصالحها والسهر على حسن سيره.
بنــاء علــى مرســوم رقــم  2.12.349صــادر فــي  8جمــادى
األولى  20( 1434مارس  )2013يتعلق بالصفقات العمومية.
بن ــاء عل ــى املنش ــور ال ــوزاري ع ــدد  51بت ــاريخ  31دجنب ــر
 2015حول تعيين املديرين العامين للمصـالح ومـديري املصـالح
بالجماعات الترابية.
بن ــاء علـ ــى قـ ـرار تعي ــين السـ ــيد ابراهيـ ــم اسبي ـ ــع ،املـ ــدير
العــام للمصــالح لجهــة مـراكش -أســفي املــؤرخ فــي 2016/01/13
واملؤشــر عليــه مــن طــرف الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالداخليــة
بتاريخ . 2016/02/01
بنـ ــاء علـ ــى عقـ ــد الت ـ ـزام يتعلـ ــق بتعيـ ــين السـ ــيد ابراهيـ ــم
اسبيـع لشغل منصب مدير عام للمصالح بإدارة الجهـة املؤشـر
عليه من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية بتاريخ 14
ابريل . 2016
يقرر ما يل ـ ــي:
املادة األولى
يفــوض للســيد ابراهي ــم اسبي ــع ،املــدير العــام للمصــالح
لجهة مراكش -أسفي ما يلي:
 اإلمضاء في مجال التدبير اإلداري. اإلمضاء على األوامر الصادرة ألعضاء املجلـس واملـوظفينللقيام بمأموريات داخل املغرب.
 اإلمضـ ــاء علـ ــى الوثـ ــائق املتعلق ــة بقـ ــبض مـ ــداخيل الجهـ ــةوصرف نفقاتها الخاصة بامليزانية وامليزانية امللحقة.
 املصـ ـ ـ ــادقة علـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــفقات األشـ ـ ـ ــغال أو التوري ـ ـ ـ ــدات أوالخدمات.
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املادة الثانية
يع ــوض ه ــذا الق ـرار ق ـرار التف ــويض ف ــي اإلمض ــاء ع ــدد
/334ج.م.أ الصادر بتاريخ  23مارس .2016
املادة الثالثة
يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بمراكش ،في 12 :ماي 2016
رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـ ـ ــرارلرئيس مجلس جهة مراكش  -أسفي عدد  1979ج.م.أ
يقض ي بالتفويض في اإلمضاء
رئيس مجلس جهة مراكش – أسفي،
بناء على املقتضيات القانونية الواردة في القانون
التنظيمي  111.14املتعلق بالجهات ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.15.83الصادر في  20من رمضان 1436
املوافق  07يوليوز  ،2015ال سيما امل ـ ــواد ،109 ،108 ،106
 123و .125
استنادا إلى املادة  106من القانون التنظيمي املتعلق
بالجهات التي تنص على أن رئيس املجلس ،أو من يفوض له
ذلك ،يصادق على صفقات األشغال أو التوريدات أو
الخدمات.
استنادا إلى املادة  108من القانون التنظيمي املتعلق
بالجهات التي تنص على أنه يجوز لرئيس املجلس ،تحت
مسؤوليته ومراقبته ،أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال
التدبير اإلداري للمدير العام للمصالح.
استنادا إلى املادة  109من القانون التنظيمي املتعلق
بالجهات التي تنص على أنه يمكن للرئيس أن يسند ،تحت
مسؤوليته ومراقبته ،إلى املدير العام للمصالح تفويضا في
اإلمضاء ،نيابة عنه ،على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل
الجهة وصرف نفقاتها.
استنادا إلى املادة  125من القانون التنظيمي املتعلق
بالجهات التي تنص على أن املدير العام للمصالح يساعد
الرئيس في ممارسة صالحياته ،ويتولى تحت مسؤولية الرئيس
ومراقبته ،اإلشراف على إدارة الجهة ،وتنسيق العمل اإلداري
بمصالحها والسهر على حسن سيره.
بناء على منشور وزير الداخلية عدد  51بتاريخ 31
دجنبر  2015حول تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري
املصالح بالجماعات الترابية.
بناء على قرار تعيين السيد ابراهيـم اسبيـع ،املدير
العام للمصالح لجهة مراكش -أسفي املؤرخ في 2016/01/13
واملؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية
بتاريخ . 2016/02/01
بناء على عقد التزام يتعلق بتعيين السيد ابراهيـم
اسبيـع لشغل منصب مدير عام للمصالح بإدارة الجهة املؤشر
عليه من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية بتاريخ 14
ابريل . 2016
يقرر ما يل ـ ــي:
املادة األولى
يفوض للسيد ابراهيـم اسبيـع ،املدير العام للمصالح
لجهة مراكش -أسفي ما يلي:
ي
 اإلمضاء في مجال التدبير اإلدار . اإلمضاء على األوامر الصادرة ألعضاء املجلسواملوظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب.

الترابيةالرتابية
للجماعات
الجريدة اجلريدة
الر�سميةات
الرسمية للجماع

 اإلمضاء على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل الجهةوصرف نفقاتها الخاصة بامليزانية وامليزانية امللحقة
والحسابات الخصوصية
 املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أوالخدمات.
املادة الثانية
يع ــوض ه ــذا القـ ـرار قـ ـرار التف ــويض ف ــي اإلمض ــاء ع ــدد
/714ج.م.أ الصادر بتاريخ  12ماي .2016
املادة الثانية
يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بمراكش في 11غشت 2017
رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و
األقاليم و رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسييرمجالس العماالت و األقاليم
إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
قرارلرئيس املجلس اإلقليمي آلسفي رقم  2016/09يتعلق
بإحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
رئيـس املجلـس اإلقليمـي آلسفي،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.84الصادر في 20
رمضان  7 ( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  112.14املتعلق بالعماالت و األقاليم و خاصة املادة 111
منه بالباب الرابع املتعلق باآلليات التشاركية للحوار و
التشاور؛
وبناء على الباب الخامس من النظام الداخلي للمجلس
اإلقليمي آلسفي و خصوصا املادة  62منه؛
و بناء على مقرر املجلس اإلقليمي آلسفي املتخذ خالل
الدورة العادية لشهر شتنبر  2016املنعقد بتاريخ  14شتنبر
 2016حول إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع.؛
و بناء على تقرير االجتماع املنعقد بمقر عمالة آسفي
بتاريخ  24أكتوبر  2016املتعلق بتشكيل مكتب هيئة املساواة
و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع؛
و بناء على إخبار السيد رئيس املساواة و تكافؤ الفرص و
مقاربة النوع بتاريخ  2نونبر  2016حول إتمام تشكيل مكتب
الهيئة،
ـرر
ق ـ مـا يـل ــي:
الفصل األول
تحدث باملجلس اإلقليمي آلسفي هيئة املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع .
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يتشكل مكتب الهيئة من السادة :
اإلســم الكام ــل

بتو

نبيل اجرنيجة

H301326

يوسف بوركبة
محمد العسري
رشيدة الراوي

H321980
H441157
H11709

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفصل الثاني

اسم الجمعية التي ينتمي إليها
جمعية االتحاد املغربي للصحافة و اإلعالم
الجمعية املغربية الستدامة البيئة
جمعية ضع بصمتك للتربية و الثقافة و التنمية املستدامة
جمعية النور الخالد للتنمية و التضامن بآسفي

الفصل الثالث
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
وحرر بآسفي في  26دسمبر .2016
اإلمضاء  :رئيس املجلس اإلقليمي آلسفي،عبد هللا كاريم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات
ورؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرطة االدارية
ميدان تنظيم املر افق العمومية
ق ــرارتنظيمي لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم
 17/12بتاريخ  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
 20من رمضان  07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113 -14املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة
 100منه؛
وبناء على إرسالية السيد عامل إقليم اسفي رقم
/4259ق .ج – م  /م – م ب بتاريخ  09يونيو ،2017
قرر ما يلي:
فصل فريد
تحدد الساعة الرابعة صباحا كوقت إلزامي النطالق
عملية بيع البهائم بالسوق األسبوعي " احد أوالد سلمان ".
وحرر بجماعة أوالد سلمان في  28يونيو .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان ،ربيع شعود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرارلرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 17/30
بتاريخ .2017/08/ 23
رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في
 20من رمضان  07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113 -14املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة
 100منه؛

الصفة داخل الهيئة
رئيسا
نائب الرئيس
مقررا
نائبة املقرر

وبناء على القانون رقم  28-07املتعلق بالسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1-10-08بتاريخ  26من صفر  11( 1431فبراير
)2010والسيما املادة  14منه؛
وبناء على املرسوم رقم  2-10-473الصادر في  7شوال
6( 1432سبتمبر  )2011بتطبيق بعض مقتضيات القانون
رقم  28-07املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
والسيما املواد  78و 80و 83و 84منه؛
بناء على قرار السيد وزير الفالحة والصيد البحري
رقم  2021-15الصادر 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 اسفي
اليوسفية عدد /205م.ج – م و س ص م غ /م – أ  /م ب –
اسفي بتاريخ  10غشت ،2017
قرر 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 أوالدسلمان".
{ كل في حدود اختصاصه }
وحرر بجماعة أوالد سلمان في 23غشت.2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان ،ربيع شعود.
تأشيرة القابض املحلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارعدد  01بتاريخ  2017/04/07القاض ي بإحداث املرفق
العمومي الجماعي "املكتب الصحي" بجماعة واحة سيدي
إبراهيم مراكش.
رئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
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التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  94و
 116و  118منه؛
وبناء على مقرر املجلس الجماعي املجتمع في إطار
الدورة االستثنائية املنعقدة يوم الخميس  30مارس 2017؛
قرر ما يلي:
الفصل األول
يح ـ ــدث املرف ـ ــق العم ـ ــومي الجم ـ ــاعي "املكت ـ ــب الص ـ ــحي"
بجماعة واحة سيدي إبراهيم مراكش.
الفصل الثاني
يب ـ ــدأ س ـ ــريان مفع ـ ــول ه ـ ــذا القـ ـ ـرار ابت ـ ــداء م ـ ــن ت ـ ــاريخ
التأش ــيرة علي ــه م ــن ط ــرف الس ــيد وال ــي جه ــة مـ ـراكش – آس ــفي
عامل عمالة مراكش.
وحرر بواحة سيدي إبراهيم في.2017/04/07
إمضاء رئيس املجلس الجماعي،موالي عبد الرحيم الكامل.
تأشيرة السيد والي جهة مراكش – آسفي،
عامل عمالة مراكش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارتنظيمي لرئيس جماعة خط أزكان رقم  2017 /03في
شأن تحديد ساعة افتتاح رحبة البهائم بالسوق األسبوعي
التابع للجماعة .
رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية لخط أزكان،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20
رمضان  1436املوافق  07يوليو  ،2015بتنفيذ القانون
التنظيمي  113-14املتعلق بالجماعات ،و السيما املادة 100
منه؛
وبناء على إرسالية السيد عامل إقليم آسفي تحت رقم
 4295 :أ  /ق.ج.م  /م.م.ب بتاريخ  09 :يونيو  2017حول
سواق األسبوعية،
تحديد ساعة افتتاح رحبة البهائم بال
األسواق
قرر ما يلي:
فصل فريد
تحدد الساعة الرابعة صباحا كوقت إلزامي النطالق
عملية بيع البهائم برحبة البهائم بالسوق األسبوعي.
وحرر بخط أزكان في .2017 / 06 / 19
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لخط أزكان ،
عبد الصمد الهردي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرارجـم ــاعي رقم  2017 / 04متعلق بمر اقبة دخول األبقار
و اإلبل إلى مجزرة السوق األسبوعي "خميس خط أزكان" و
منع غيراملرقمة و غيراملتوفرة على "بطاقة التعريف و
املر افقة" من عملية الذبح بها.
رئيس املجلس الجماعي لخط أزكان،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم 1-15-85 :الصادر في
 20رمضان  1436املوافق  07يوليو  ،2015بتنفيذ القانون
التنظيمي  113-14املتعلق بالجماعات ،و السيما املادة 100
منه؛
بناء على القانون رقم  28 .07املتعلق بالسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

رقم  1-10-08الصادر في  26صفر  1431املوافق 11
فبراير ،2010و السيما املادة  14منه؛
وبناء على املرسوم رقم  2-10-473الصادر في 07
شوال  1432املوافق  06شتنبر 2011املتعلق بتطبيق بعض
مقتضيات القانون رقم  28 .07املتعلق بالسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية ،و السيما املواد  83 . 80 . 78و  84منه؛
وبناء على قرار السيد وزير الفالحة و الصيد البحري
رقم  2021 – 15الصادر بتاريخ  24شعبان  1436موافق 12
يونيو  2015املتعلق بتحديد الكيفيات التقنية و التنظيمية
للقيام بترقيم الحيوانات و كذا الشروط الخاصة بنقلها و
تحركاتها؛
وبناء على رسالة السيد رئيس املصلحة البيطرية
بآسفي اليوسفية عدد  /205م.ج.م.و.س.ص.م.غ/م.أ/م.ب
آسفي بتاريخ  10غشت ،2017
قرر ما يلي:
الفصل األول
ابتداء من فاتح شتنبر  2017يبدأ العمل بمراقبة
دخول األبقار و اإلبل إلى مجزرة السوق األسبوعي "خميس
خط أزكان" و منع الحيوانات غير املرقمة و غير املرفوقة
ببطاقة الترقيم من عملية الذبح.
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من :
 السلطة املحلية. البيطري املكلف بالتفتيش و املراقبة . إمام مجزرة السوق األسبوعي "خميس خط أزكان"( كل في حدود اختصاصه )
وحرر بخط أزكان في  16شتنبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لخط أزكان ،
عبد الصمد الهردي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسييرمجالس الجماعات
تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها
مـقـرر لرئيس مجلس جماعة البخاتي رقم  43يتعلق بالهيكل
التنظيمي للجماعة.
فــي إطــار دورتــه العاديــة لشــهر أكتــوبر املنعقــدة جلســتها
الثانية بتاريخ  19اكتوبر  2016وافـق مجلـس جماعـة البخـاتي
بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على تنظـيم إدارة الجماعـة
و تحديد اختصاصاتها على النحو التالي:
مديراملصالح الجماعية:
اإلشراف على اإلدارة الجماعية
تنسيق العمل اإلداري بين املصالح الجماعية
السهر على حسن سير اإلدارة و العمل اإلداري.
مكتب حفظ الصحة:
مراقبة و محاربة األمراض و األوبئة و الوقاية منها
معالجة املستنقعات و املطارح العشوائية
مراقبة املواد الغذائية املعروضة للعموم
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تتبع تنقل سيارة اإلسعاف
تتبع أعمال البيطرة
التدقيق الداخلي:
مراقبة و تتبع احترام القانون و املساطير
مكتب الضبط:
ضبط جميع الواردات و الصادرات و مسك سجل بكـل
منهما
عرض الواردات على مديرية املصالح
العمل على توحيد الواردات بمختلف املصالح املعنية
العم ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى توحي ـ ـ ــد الص ـ ـ ــادرات بمختل ـ ـ ــف املص ـ ـ ــالح
الخارجية
االستقبال ،التواصل و اإلرشاد
مصلحة التعميرو البيئة و األشغال و املمتلكات:
* املمتلكات و اآلليات:
مراقبة البناء
رخصة البناء و السكن
رخصة الربط باملاء و الكهرباء
* التخطيط وتدبير املجال و شؤون البيئة:
التخطيط و تدبير املجال
املحافظة على البيئة
رخصة فتح املحالت التجارية و الحرفية
*األشغال و الصيانة:
تتبع إنجاز املشاريع و الصيانة
*الدراسات و الصفقات:
الدراسة التقنية
الصفقات العمومية
املبادرة املحلية للتنمية البشرية
املساحات الخضراء
الطرق و الكهرباء و املاء الشروب
مصلحة الشؤون املالية و االقتصادية:
*املوارد املالية:
تحميل املوارد املالية
إعداد مشاريع القرارات الجبائية
اإلحصاء املنتظم للمادة الضريبية
العمـ ـ ــل علـ ـ ــى تيه ـ ــئ الوثـ ـ ــائق و البيان ـ ــات مـ ـ ــن ط ـ ــرف
مصالح التحصيل .
حص ـ ـ ــر البيان ـ ـ ــات الش ـ ـ ــهرية و الدوري ـ ـ ــة و الس ـ ـ ــنوية
الخاصة باملداخيل
مسك محاسبة الصندوق
القيـ ــام بعمليـ ــة االسـ ــتخالص و آسـ ــتيفاء الرسـ ــوم و
الضرائب
إع ـ ــداد امليزاني ـ ــة و الوثـ ـ ــائق املرتبط ـ ــة بهـ ـ ــا املتعلق ـ ــة
باملوارد.
إعداد جميع الوثائق املتعلقة بتنفيذ امليزانية
*امليزانية و املحاسبة:
إعداد جميع الوثائق املتعلقة بتنفيذ امليزانية
إعداد امليزانية و الوثائق املتعلقة

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

منظومة التدبير املندمج
تطبي ــق جمي ــع العملي ــات املحاس ــباتية عل ــى مس ــتوى
نظام التدبير املندمج للنفقات )(GID
*الشؤون اآلقتصادية:
االستثمار
تنمية املداخيل
مراقبة السوق األسبوعي
مراقبة التعاونيات الفالحية
*الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية:
الصحة-التعليم-دار الطالب-املالعب
دراسة طلبـات الحصـول علـى الـدعم املقدمـة لفائـدة
الجمعي ـ ــات و املنظم ـ ــات العاملـ ــة فـ ــي املي ـ ــدان الثق ـ ــافي و
الفني والرياض ي.
مصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية:
*املوارد البشرية:
تدبير الوضعيات اإلدارية و القانونية للموظفين
األعمال االجتماعية للموظفين
إعداد رخص اإلجازات السنوية و الغياب
إع ـ ـ ــداد الق ـ ـ ـرارات ع ـ ـ ــن األشـ ـ ــغال الش ـ ـ ــاقة و الس ـ ـ ــاعات
اإلضافية
إعـ ـ ــداد الق ـ ـ ـرارات الخاصـ ـ ــة بتعويض ـ ـ ــات و مس ـ ـ ــتحقات
أعضاء املجلس
تكوينات أعضاء املجلس و املوظفين
*الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق:
تصــحيح اإلمضــاءات و مطابقتهــا ،ضــبط ســجل تصــحيح
اإلمضاءات و نظيره
ضــبط ســجالت الــوالدات و الوفيــات و نظيرهــا و تحيينهــا
حسب املعطيات الواردة من املصالح ذات الصلة .
إصدار دفاتر الحالة املدنية
الوثـ ــائق اإلداريـ ــة (عقـ ــود اإلزديـ ــاد-نسـ ــخ كاملـ ــة-شـ ــواهد
العزوبة)
إعداد التقارير الشهرية و املراسالت اإلدارية
تكوينات أعضاء املجلس و املوظفين
*شؤون املجلس:
إرس ـ ــال دع ـ ــوات الحض ـ ــور و إنج ـ ــاز محاض ـ ــر اللج ـ ــان و
املكتب و املجلس
*األرشيف و التوثيق:
أرشفة الوثائق و الرسائل و محاضر الدورات و اللجان
إمضاء :املختار البسوني إمضاء :عبد هللا العيادي
كاتب املجلس
رئيس الجلسة
تأشيرة السيد عامل إقليم آسفي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم عدد 17
بتاريخ  2016/12/26يتعلق بالهيكل التنظيمي للجماعة
رئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم،
بمقتض ى الظهير الشـريف رقـم  1.15.85الصـادر فـي 20
مـ ـ ـ ـ ــن رمضـ ـ ـ ـ ــان  07( 1436يولي ـ ـ ـ ـ ـوز  )2015بتنفيـ ـ ـ ـ ــذ القـ ـ ـ ـ ــانون
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التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 126
منه والبند الثالث من املادة .118
وبناء على منشـور السـيد وزيـر الداخليـة رقـم  43بتـاريخ
 28ماي .2016
وبناء على مقرر املجلس الجماعي املجتمع في إطـار دورة
إستثنائية يوم الخميس  22دجنبر .2016
قرر ما يلي:
الفصل األول
إحــداث هيك ــل تنظيم ــي لجماع ــة واح ــة س ــيدي إب ـراهيم
يحدد تنظيمها واختصاصاتها
الفصل الثاني
يتكون الهيكـل التنظيمـي لجماعـة واحـة سـيدي إبـراهيم
م ــن إدارة للمص ــالح و ثالث ــة أقس ــام وإثن ــي عش ــر مص ــلحة تح ــت
إشراف رئيس املجلس الجماعي وفق ما يلي:

الفصل الثالث
يبدأ سريان مفعول هذا القرار إبتداء من تاريخ
املصادقة عليه من طرف السيد والي جهة مراكش – آسفي
عامل عمالة مراكش.
وحرر بواحة سيدي إبراهيم في  26:دجنبر 2016
إمضاء السيد :رئيس املجلس الجماعي،
موالي عبد الرحيم الكامل.
تأشيرة السيد :والي جهة مراكش – آسفي عامل عمالة مراكش.

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

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدهة بجهة درعة-تافياللت
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت و
األقاليم و رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسييرمجالس العماالت و األقاليم
تنظيم إدارة مجالس العماالت و األقاليم و تحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغيرعدد  2017/ 02يتعلق
بتنظيم إدارة املجلس.
رئيس املجلس اإلقليمي لتنغير،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84الصادر في 20
رمضان  7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون رقم 112.14
املتعلق بالعماالت و األقاليم؛
وبناء على دورية السيد وزير الداخلية بتاريخ 22
يونيو  2016حول تنظيم ادارات العماالت واالقاليم ؛
وبناء على مقرر املجلس اإلقليمي لتنغير رقم 32
بتاريخ  20دجنبر  2016املتخذ خالل الدورة االستثنائية
املنعقدة بتاريخ  20دجنبر .2016
قرر ما يلي:
الفصل األول
يتم تنظيم إدارة املجلس اإلقليمي لتنغير على الشكل التالي:
 Iاملديرية العامة للمصالح
 )1قسم الشؤون اإلدارية و املالية و القانونية  ,و يتكون
من املصالح الثالثة اآلتية:
 مصلحة املوارد البشرية و الشؤون القانونية مصلحة الشؤون املالية و املمتلكات مصلحة التعاضد و التعاون و املجتمع املدني )2قسم التنمية و التجهيز ,ويتكون من املصلحتين التاليتين:
 مصلحة املسالك و النقل املدرس ي باملجال القروي و تأهيلاملجال
 مصلحة تشخيص الحاجيات و األشغال و اآلليات IIمديرية شؤون الرئاسة و املجلس :
 مكلفين اثنين بمهمة .الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس املجلس اإلقليمي
لتنغير.
ي
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاو .
تأشيرة عامل االقليم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيررقم  08بتاريخ
 16دجنبر 2016يقض ي بالتعيين في مهام.
رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر
في  4شعبان  1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام
االساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون رقم
 112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم و السيما املادتين 117
و 118منه؛
وبناء على املنشور الوزاري عدد  51بتاريخ  31دجنبر
 2015حول تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري
املصالح بالجماعات الترابية .
قرر ما يلي :
الفصل األول
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب مدير عام للمصالح ,يعين بصفة مؤقتة في منصب
املدير العام للمصالح إلقليم تنغير .
السيد :اشو زائد
االطار  :متصرف ممتاز.
الفصل الثاني
يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه الى
غاية مرور ثالثة اشهر على صدور املرسوم املشار اليه في
الفصل االول بالجريدة الرسمية.
وحرر بتنغير في  16دجنبر2016
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغير رقم  2017/04بتاريخ
 8مارس  2017يقض ي بالتعيين في مهام .
رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر
في  4شعبان  1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام
االساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون رقم
 112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم و السيما املادتين
،117و 118منه؛
وبناء على القرار رقم  02بتاريخ  01فبراير 2017
املتعلق بتنظيم ادارة املجلس االقليمي لتنغير.
قرر ما يلي
فصل فريد
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب مدير شؤون الرئاسة واملجلس ,يعين بصفة مؤقتة
في منصب مدير شؤون الرئاسة واملجلس بإدارة املجلس
االقليمي لتنغير.
السيد :محمد بناي
االطار  :متصرف ممتاز.
وحرر بتنغير في  08مارس 2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيررقم  2017/05بتاريخ
 8ماري  2017يقض ي بالتعيين في مهام.
رئيس املجلس االقليمي لتنغير،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر
في  4شعبان  1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام
االساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون رقم
 112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم و السيما املادتين
،117و 118منه؛
وبناء على القرار رقم  02بتاريخ  01فبراير 2017
املتعلق بتنظيم ادارة املجلس االقليمي لتنغير.
قرر ما يلي:
فصل فريد
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب رئيس قسم ,يعين بصفة مؤقتة في منصب رئيس
قسم الشؤون االدارية واملالية والقانونية  ,بإدارة املجلس
االقليمي لتنغير
السيد :محمد عاللي
االطار  :متصرف .
و حرر بتنغير في  08مارس 2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيررقم  2017/06بتاريخ
 8مارس  2017يقض ي بالتعيين في مهام.
رئيس املجلس االقليمي لتنغير،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر
في  4شعبان  1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام
االساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون رقم
 112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم و السيما املادتين
،117و 118منه ؛
وبناء على القرار رقم  02بتاريخ  01فبراير 2017
املتعلق بتنظيم ادارة املجلس االقليمي لتنغير.
قرر ما يلي:
فصل فريد
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب رئيس قسم ,يعين بصفة مؤقتة في منصب رئيس
التنمية والتجهيز  ,بإدارة املجلس االقليمي لتنغير .
السيد :حكيم زدى
االطار  :تقني من الدرجة الثانية .
و حرر بتنغير في  08مارس 2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيرعدد  2017/07بتاريخ
 8مارس  2017يقض ي بالتعيين في مهام.
رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر
في  4شعبان  1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام
االساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون رقم
 112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم و السيما املادتين
،117و 118منه ؛
وبناء على القرار رقم  02بتاريخ 01فبراير 2017
املتعلق بتنظيم ادارة املجلس االقليمي لتنغير.
قرر ما يلي
فصل فريد
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب رئيس مصلحة ,يعين بصفة مؤقتة في منصب رئيس
مصلحة الشؤون املالية واملمتلكات  ,بإدارة املجلس
االقليمي لتنغير .
السيد :ادريس غراس
االطار  :متصرف .
وحرر بتنغير في  08مارس 2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيررقم  2017/08بتاريخ
 8مارس  2017يقض ي بالتعيين في مهام .
ان رئيس املجلس االقليمي لتنغير،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر
في  4شعبان  1377املوافق ( 24فبراير  )1958بمثابة النظام
االساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون رقم
 112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم و السيما املادتين
،117و 118منه؛
وبناء على القرار رقم  02بتاريخ  01فبراير 2017
املتعلق بتنظيم ادارة املجلس االقليمي لتنغير.
قرر ما يلي:
فصل فريد
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب رئيس مصلحة ,يعين بصفة مؤقتة في منصب رئيس
مصلحة املسالك والنقل املدرس ي باملجال القروي وتأهيل
املجال  ,بإدارة املجلس االقليمي لتنغير .
السيد :لحسن بودريفي
االطار  :تقني من الدرجة الثانية.
وحرر بتنغير في  08مارس 2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيرعدد  09بتاريخ  8مارس
 2017يقض ي بالتعيين في مهام .
رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008
الصادر في  4شعبان  1377املوافق ( 24فبراير )1958
بمثابة النظام االساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم
تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84صادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون رقم
 112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم و السيما املادتين
،117و 118منه ؛
وبناء على القرار رقم  02بتاريخ  01فبراير 2017
املتعلق بتنظيم ادارة املجلس االقليمي لتنغير.
قرر ما يلي:
فصل فريد
في انتظار صدور املرسوم الذي يحدد شروط التعيين
في منصب رئيس مصلحة ,يعين بصفة مؤقتة في منصب رئيس
مصلحة تشخيص الحاجيات واالشغال واالليات  ,بإدارة
املجلس االقليمي لتنغير :
السيد :ادريس اعبي
االطار  :مساعد تقني من الدرجة االولى .
وحرر بتنغير في  08مارس 2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس اإلقليمي لتنغيرعدد  19بتاريخ
 26يوليوز  2017يقض ي بالتفويض في قطاع الشراكة
رئيس املجلس اإلقليمي لتنغير،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112-14املتعلق
بالعماالت و األقاليم الصادر بتنفيـذه الظهي ــر الش ــريف
 1.15.85الصـادر في  20من رمضـان  7( 1436يوليوز )2015
وال سيما املادة .101
قرر ما يلي:
الفصل االول
يفوض للسيد إبراهيم ايت القاسح النائب االول
لرئيس املجلس االقليمي لتنغير صالحية تدبير قطاع
الشراكة.
وألجل ذلك يسهر على املهام التالية :
 ابرام وتتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكةوالتوأمة طبقا ملقتضيات املادة  85من القانون التنظيمي
رقم  112-14املتعلق بالعماالت واألقاليم
 اتخاد االجراءات املتعلقة بتعبئة الشراكات .الفصل الثاني
هذا التفويض في الصالحيات يشمل التفويض في
اإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بالقطاع املشار اليه في
الفصل االول.

الرتابية
للجماعات
الر�سمية
الجريدةاجلريدة
الترابية
للجماعات
الرسمية

الفصل الثالث
يعمل على تنفيذ هذا القرار كل من ابراهيم ايت
القاسح النائب االول لرئيس املجلس االقليمي واملصالح
املختصة بإدارة املجلس االقليمي .
الفصل الرابع
طبقا للمادة  107من القانون التنظيمي رقم 112-14
املتعلق بالعماالت واألقاليم يبلغ هذا القرار الى عامل االقليم
وكذا الخازن االقليمي لورزازات.
وحرر بتنغير في  26يوليوز2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيرعدد  22بتاريخ  27يوليوز
 2017يقض ي بتفويض اإلمضاء في مجال التسييراالداري
واملالي.
رئيس املجلس االقليمي لتنغير،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112-14املتعلق
بالعماالت واالقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.15.84بتاريخ  20رمضان  1436املوافق ل  7يوليوز .2015
قرر ما يلي :
الفصل االول
تطبيقا للمادتين  102و  103من القانون رقم -14
 112املتعلق بالعماالت و االقاليم  ،يفوض الى زائد ايشو
املدير العام للمصالح باملجلس االقليمي لتنغير صالحية
التوقيع على الوثائق املتعلقة بالتسيير اإلداري  ،وكذا على
الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل ميزانية املجلس االقليمي
وصرف نفقاتها.
الفصل الثاني
يعمل على تنفيذ هذا القرار زائد ايشو املدير العام
للمصالح  ،الخازن االقليمي لورزازات واألقسام واملصالح
ذات االختصاص بإدارة املجلس اإلقليمي لتنغير كل فيما
يخصه.
الفصل الثالث
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 01
غشت ,2017
الفصل الرابع
طبقا للمادة  107من القانون التنظيمي رقم 112.14
املتعلق بالعماالت واالقاليم  ،يبلغ هذا القرار الى عامل
االقليم  ،وكذا الى الخازن االقليمي لورزازات.
وحرر بتنغير في  27يوليوز2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيرعدد  44بتاريخ
 29دجنبر 2017يقض ي بالتفويض في قطاع املسالك
القروية.
رئيس املجلس اإلقليمي لتنغير،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112-14املتعلق
بالعماالت و األقاليم الصادر بتنفيذه الظ ــهير الشريــف
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 1.15.85الص ــادر في  20من رمضــان  7( 1436يوليوز )2015
وال سيما املادة .101
قرر ما يلي:
الفصل االول
يفوض عبد الرحمان ناعيم النائب الثاني لرئيس
املجلس اإلقليمي لتنغير صالحية تدبير قطاع املسالك
القروية وألجل ذلك يسهر على املهام التالية :
تتبع وتنفيد مشاريع انجاز وصيانة املسالك القروية .
الفصل الثاني
هذا التفويض في الصالحيات يشمل التفويض في
االمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بالقطاع املشار اليه في
الفصل االول.
الفصل الثالث
يعمل على تنفيذ هذا القرار كل من عبد الرحمان
ناعيم النائب الثاني لرئيس املجلس االقليمي واملصالح
املختصة بإدارة املجلس االقليمي .
الفصل الرابع
طبقا للمادة  107من القانون التنظيمي رقم 112-14
املتعلق بالعماالت واألقاليم يبلغ هذا القرار الى عامل االقليم
 ,وكذا الخازن االقليمي لورزازات.
وحرر بتنغير في  29دجنبر 2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس االقليمي لتنغيرعدد  45بتاريخ
 29دجنبر 2017يقض ي بالتفويض في قطاع النقل املدرس ي
رئيس املجلس اإلقليمي لتنغير،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112-14املتعلق
بالعماالت و األقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
 1.15.85الصادر في  20من رمضان  7( 1436يوليوز )2015
والسيما املادة .101
قرر ما يلي:
الفصل االول
يفوض لعبد الرحمان اودو النائب الثالث لرئيس
املجلس االقليمي لتنغير صالحية تدبير قطاع النقل املدرس ي.
وألجل ذلك يسهر على املهام التالية :
تتبع وتنفيذ مشاريع النقل املدرس ي.
الفصل الثاني
هذا التفويض في الصالحيات يشمل التفويض في
االمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بالقطاع املشار اليه في
الفصل االول.
الفصل الثالث
يعمل على تنفيذ هذا القرار كل من عبد الرحمان
اودو النائب الثالث لرئيس املجلس االقليمي ,واملصالح
املختصة بإدارة املجلس االقليمي.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفصل الرابع
طبقا للمادة  107من القانون التنظيمي رقم 112-14
املتعلق بالعماالت واألقاليم يبلغ هذا القرار الى عامل االقليم
,وكذا الخازن االقليمي لورزازات
و حرر بتنغير في  29دجنبر 2017
إمضاء  :رئيس املجلس االقليمي لتنغير ،لحسن العزاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة سوس-ماسة
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالية الجماعات الترابية و الجبايات
تحديد نسب و اسعار الرسوم و الواجبات املستحقة
لفائدة الجماعات
مقرر لرئيس مجلس جماعة الدراركة رقم  2016 / 02بتاريخ
 18يوليوز  2016يتعلق بتعديل القرارالجبائي الجماعي
املحدد لنسب الضرائب و الرسوم و الواجبات املستحقة
لفائدة ميزانية الجماعة.
رئيسة املجلس الجماعي للدراركـة،
بناء على الظهيـر الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
رمضان  1436املوافق ل  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على الظهيـر الشريف رقم  01.07.209بتاريخ
 19ذو القعدة  1428املوافق ل  30نونبر  2007القاض ي
بتنفيذ القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجماعات
املحلية؛
وبناء على الظهيـر الشريف رقم  01.07.195الصادر
في  16ذو الحجة  1428املوافق ل  24ديسمبر  2007بتنفيذ
القانون رقم  39.07املتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق
ببعض الرسوم و الحقوق و املساهمات و األتاوى املستحقة
لفائدة الجماعات املحلية؛
وبناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في 17
محرم  1431املوافق ل  03يناير  2010بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات املحلية و مجموعاتها؛
وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  144بتاريخ 27
دجنبـر  2007املتعلقة بالقانون رقم  47.06املتعلق بجبايات
الجماعات املحلية؛
وبناء على املرسوم رقم  2.04.437الصادر في  18ربيع
الثاني  1425املوافق ل  07يونيو  2007املتعلق بتحديد
املحيط الحضري ملركز الدراركة؛
وبناء على القرار الجبائي الجماعي املستمر رقم 03
بتاريخ  10غشت 2010؛
وبناء على مداوالت املجلس الجماعي للدراركة خالل
اجتماعه في دورته العادية لشهر مايو  2016املنعقدة بتاريخ
 06مايو ،2016
قرر م ــا يلي:
الب ـ ـ ـ ــاب األول
نسب و أسعارالضرائب و الرسوم التي لم يحدد القانون
نسبها
و أسعارها و اقتصر على تحديد نسبها القصوى
الضريبة على األراض ي الغيـراملبنية
الفصل 1
تحدد الضريبة على األراض ي الغير املبنية في حدود
السعر األقص ى املحدد بالقانون كما يلي :
طبيعة و نوعية املنطقة

العمارات
الفيالت و السكن الفردي

مبلغ الضريبة بالدرهم

 15.00درهم
 6.00دراهم

الضريبة على عمليات البناء
الفصل 2
تحدد مبالغ الضريبة على عمليات البناء عن كل متر
مربع كما يلي  ،األسعار القصوى املحددة بالقانون :
طبيعة و نوعية البناية أو العقار أو
العملية

عمارات السكنى الجماعية أو
املجموعات العقارية
العقارات املعدة لغرض صناعي أو
تجاري أو منهي إداري
املساكن الفردية
عمليات الترميم

مبلغ الضريبة بالدرهم للمتر
املربع املغطى

 20.00درهم
 20.00درهم

 20.00درهم
 500.00درهم لكل عملية

الضريبة على عمليات تجزئة األراض ي
الفصــل 3
يحدد سعر الضريبة على عمليات تجزئة األراض ي
بنسبة  5 %من مجموع تكلفة أشغال التجهيز و التطهير و
الكهرباء في حدود السعر األقص ى املحدد بالقانون.
الضريبة على محال بيع املشروبات
الفصل 4
يحدد املبلغ السنوي عن االستغالل في  10 %من مبلغ
املداخيل السنوبة اإلجمالية التي يحصل عليها مستغلوا
املؤسسات الخاصة لهذه الضريبة .
الرسم على اإلقامة في املؤسسات السياحية
الفصـل 5
يحدد سعر الرسم املفروض على اإلقامة في
املؤسسات السياحية حسب األسعار التالية  ،و في حدود
السعر األقص ى املحدد بالقانون :
طبيعة و نوعية املؤسسة

دور الضيافة و مراكز و قصور املؤتمرات و
الفنادق املمتازة
فندق صنف  5نجوم
فندق صنف  4نجوم
فندق صنف  3نجوم
فندق صنف نجمتين أو نجمة واحدة
النوادي الخاصة
قرى العطل
اإلقامة السياحية
النزل و املال ئ و املأوي املرحلية و املؤسسات
السياحية األخرى

سعر الرسم بالدرهم
عن كل فرد

 20.00درهم
 15.00درهم
 7.00دراهم
 6.00دراهم
 5.00دراهم
 20.00درهم
 7.00دراهم
 6.00دراهم
 5.00دراهم

الرسم على النقل العمومي للمسافرين
الفصل 6
يحدد سعر الرسم املفروض على نشاط سيارات األجرة و
حافالت النقل العمومي للمسافرين كما يلي :
سي ـ ـ ــارة األجـ ـ ـ ــرة
صنف و نوع السيارة

سيارات من الصنف األول  :طاكس ي كبير
سيارات من الصنف الثاني :طاكس ي صغير

سعر الرسم بالدرهم
عن كل ربع سنة

 300.00درهم
 200.00درهم
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نوع الحافلة

املبلغ بالدرهم عن كل ربع سنة

اقل من  7مقاعد
الحافالت من السلسلة ج

 400.00درهم
 800.00درهم

الحافالت من السلسلة ب

 1000.00درهم

الحافالت من السلسلة ا

 1600.00درهم

نسبة الجماعة من البيوعات العمومية
الفص ــل  6مكرر
يقع تحديد معدل النسبة املئوية املترتبة عن البيع
العمومي ب  10%من املحل الناتج عن البيع .
الرسم على استخراج مواد املقالع
الفص ـ ـ ــل 7
يحدد سعر الرسم املفروض على استخراج مواد
املقالع حسب طبيعة املواد املستخرجة و في حدود السعر
األقص ى املحدد بالقانون كما يلي:
طبيعة الرسم

مبلغ الرسم
بالدرهم

الرمال و الصخور املستعملة للبناء (الحجر  ،جبص  6.00 ،دراهم
تراب مختلط ) و الصخور املستعملة ألغراض صناعية
كالكلس و الصلصال و البز والن
الصخور الصالحة للتزيين و التجميل و فينادينيت و  30.00درهم
الغاسول و حجر ديمات و مرجان و سفير

أنواع الرخام

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

 20.00درهم

الرسم املفروض على الذبح في املجازر
ضــريـب ــة الـذب ــح
الفصل 8
يحدد سعر الرسم األصلي من الذبح في املجازر كما

يلي :
▪ عن كل كيلوغرام صاف من اللحم كيفما كان نوعه
أو جودته  0.50درهم .
▪ عن كل ذبيحة إذا لم يوجد باملجزرة ميزان :
▪ البقر عن كل رأس  20.00 :درهم
▪ اإلبل عن كل رأس  20.00 :درهم
▪ الغنم عن كل رأس  10.00 :دراهم
▪ املاعز عن كل رأس  5.00 :دراهم
▪ نسبة  5%من اللحم بالجملة دون تمييز بين أنواعها
و جودتها .
أما فيما يخص اللحوم التي يثبت أنها غير صالحة
لالستهالك يمكن تخفيض املذكور أعاله بنسبة  50%من
السعر أعاله.
الرسم اإلضافي املفروض على الذبح في املجازر لفائدة
املشاريع الخيرية
الفصــل 9
يضاف إلى الرسم األصلي على الذبح رسم لفائدة
املشاريع الخيرية يحدد في  50%من الرسم األصلي للذبح
كيفما كانت طريقة احتسابه ( بالكيلوغرام أو كل رأس أو
بنسبة من ثمن الجملة ).

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الـ ـ ــرسـوم التابعة لضريبة الذبــح
الفصــل 10
تحدد أسعار التبعية على الخدمات اإلضافية املقدمة
ملستغلي املجازر الجماعية و نوع الخدمة التي تقدمها املجازر
كما يلي:
فحـص لحـوم األســواق.
الفص ــل 11
يؤدى عن الفحص البيطري للحوم األسواق رسم ب
 0.50درهم للكيلوغرام من اللحم .
رسوم إيغ ــارالخنــازي ــر
الفصـل 12
يستخلص من إيغار الخنازير عن كل رأس 40.00 :
درهم .
فحص لح ــوم الذب ـ ــح االستثنائـ ـ ـ ـ ــي
الفص ــل 13
تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات املتعلقة
بالذبح االستثنائي املنجز في أوقات الذبح العادية :
▪ البقر و اإلبل عن كل بهيمة 50.00 :درهم .
▪ الغنم و املاعز عن كل بهيمة 2.50 :درهم .
رسـوم مغسـل األمع ـ ـ ــاء
الفص ـ ــل 14
يستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل
األمعاء و تهيـئ الرؤوس و القوائم أداء الرسم التالي :
▪ البقر و اإلبل عن كل بهيمة 2.00 :دراهم.
▪ الغنم و املاعز عن كل بهيمة 1.00 :درهم.
رسوم الـ ــرب ــط باإلسطب ــل
الفص ــل 15
يستوجب استعمال اإلسطبل و املحالت املعدة إليواء
الحيوانات باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد عن كل يوم
كما يلي :
نوع البهيمة

البقر و اإلبل
الغنم و املاعز

مبلغ الرسم عن كل بهيمة بالدرهم

 5.00درهم
 3.00درهم

رسوم قلـ ـ ـ ــع الحيوان ـ ـ ـ ـ ـ ــات امليتـ ـ ـ ـ ــة
الفصـل 16
يؤدى عن قلع و إزالة البهائم امليتة واجب يحدد كما يلي :
نوع البهيمة

البقر و اإلبل
الغنم و املاعز

مبلغ الرسم عن كل بهيمة بالدرهم

 5.00درهم
 3.00درهم

رسـوم ن ـ ـق ــل اللحـوم
الفص ــل 17
إن نقل اللحوم و أحشاء الذبائح من داخل املجزرة
إلى أماكن البيع بواسطة سيارات جماعية في إطار استغالل
امتياز نقل اللحوم يستوجب أداء الرسوم التالية:
▪ لكل كيلوغرام من اللحم الصافي  0.50 :درهم
▪ أحشـ ــاء البق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و اإلبـل للواحد  1.00 :درهم
▪ أحشاء الغن ـ ــم و امل ـ ـ ــاعز للواح ـ ــد  0.75 :درهم
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رسوم إيــداع ال ـ ـج ـ ـلــود
الفص ـل 18
يؤدى عن مكوث الجلود بالقاعات املخصصة لها
باملجزرة الجماعية التالية :
▪ جلود البقر و اإلبل عن كل جلد للي ــوم  1.00 :درهم
.
▪ جلود الغنم و املاعز عن كل جلد لليــوم 0.50 :درهم
.
▪ جلـ ــود الحيـ ـ ــوان ـ ــات األخ ــرى  1.00 :درهم .
الرسوم املقبوضة في األسواق و أماكن البيع العامة
الفصـل 19
تحدد أسعار الرسوم املقبوضة في األسواق و أماكن
البيع العامة كما يلي :
واجبـات أسواق الـب ـ ـ ـ ــهائ ــم
الفصـل 20
تحدد واجبات الدخول إلى سوق البهائم عن كل رأس
كما يلي:
نوع البهيمة

البقر
املاعز
الغنم
الخرفان و الجديان
اإلبل
الخيل و البغال
األمهر و الحمير

مبلغ الرسم عن كل بهيمة بالدرهم

 5.00درهم
 2.50درهم
 3.00دراهم
 2.00درهم
 5.00درهم
 5.00درهم
 3.00درهم

واجبات الدخول أو الوقوف باألسواق و أماكن البيع
العامة
الفصـل 21
تحدد واجبات دخول السلع و البضائع و املنتجات إلى
السوق الجماعي و أماكن البيع العامة كما يلي :
▪ الطيور الداجنة عن كل واحدة منها ما قيمته  0.50 :درهم.
▪ الديوك الهندية  0.60 :درهم.
▪ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  0.50 :درهم
▪ األرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب  0.60 :درهم.
▪ االحبال البرادع و األكياس التي تجعل عليها األثقال يؤدى
عن كل واحدة ما قيمته  0.60 :درهم
▪ القطع املكونة للخيمة يؤدى عن كل منها ما قيمته 0.70 :
درهم.
▪ درة الصوف  0.60 :درهم .
▪ الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر  0.80 :درهم .
▪ جلد األبقار و البعير الطري  1.50 :درهم .
▪ جلد األغنـ ـ ـ ـ ــام و امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعز  1.50 :درهم.
▪ الجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود الي ـ ـ ـ ــابس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  1.00 :درهم.
▪ االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج 1.50 :درهم.
▪ التبن املحزمة  1.50 :درهم.
▪ الزيتون للقنطار أو جزء منه  1.00 :درهم.
▪ الحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  1.00 :درهم.
▪ الفواكه اليابسة  1.00 :درهم
▪ الحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب  1.00 :درهم.
▪ البطيخ للصن ـ ـ ـ ــدوق الواحد  1.00 :درهم.
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▪ الخضر و العنب للصندوق  1.00 :درهم.
واجبـات الوق ــوف
الفصـل 22
تقبض واجبات الوقوف في جميع األسواق الجماعية
و أماكن البيع العامة و تحدد هذه الحقوق كما يلي:
▪ بائعو الخضر و الفواكه الدارية و الخبز و
االسكافيون و النجارون و الحدادون و بائعو األثاث و
األدوات الجلدية و األقمشة و بائعو التوابل و غيرهم من
الحرفيين و الباعة اللذين لم يرد ذكرهم من كل يوم للمتر
املربع  1.00 :درهم.
▪ بائعو اللحم عن كل بسط لكل يوم  6.00 :درهم
▪ بائعو السقوط عن كل بسط لكل يوم  3.00 :درهم.
▪ السيرك عن كل يوم و عن كل متر مربع  0.50 :درهم .
واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي
الفصـل 23
إن الباعة يشغلون امللك الجماعي العام غيـر السوق
األسبوعي بصورة غيـر قارة و ذلك بعرضهم للبيع البضائع و
املنتجات و الخضر و ما شابه ذلك يستوجب عليهم أداء رسم
يومي محدد في  1.00درهم عن كل متر مربع.
رسوم امل ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـجـ ــز
الفصـل 24
تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو
السلع أو البضائع أو أشياء أخرى كما يلي :
األشياء و الحيوانات و العربات

الحيوانات :
الكالب
الخيول و البغال و الجمال
الحمير و البقر
القطط و الدواجن و الحيوانات
الصغيرة
الغنم و املاعز
العربات :
ذات عجلت ـ ـي ـ ـ ـ ــنذات اربع عجالت يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةمق ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورةدراج ـ ـ ـ ــة ناري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةدراج ـ ـ ـ ــة عادي ـ ـ ـ ــةدراجــات ثالثي ـ ــةالسلع و البضائع :
سلع قابلة للتالش ي عن القنطاراو جزء منه
سلع غير قابلة للتالش ي عنالقنطار
أدوات كبيرة الحجم عن املتراملكعب او جزء منه
أدوات صغيرة الحجم عن املتراملكعب

واجب اإلقامة
عن كل يوم
بالدرهم

املدة
القصوى
لإلقامة

2.50
10.00

 5ايام
 15يوما

7.00
1.50
1.50

 15يوما
 5ايام
 15يوما

5.00
10.00
5.00
5.00
10.00
5.00
10.00

 15يوما
 15يوما
 15يوما
 15يوما
 15يوما
 15يوما
 15يوما

5.00

يوم واحد

5.00

 15يوما

5.00

 15يوما

5.00

 15يوما
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محصول بيع الحيوانات و غيرهم من البضائع التي لم
يطالب بها أصحابها في الوقت املحدد
الفصـل 25
تباع عن طريق املزاد العلني على يد القابض الجماعي
أو نائبه الحيوانات و السلع و الخضر و العتاد املحجوزة التي
لم يتم استرجاعها خالل األجل املحدد  .و يجعل ثمن البيع
بعد استخالص ضرائب الدخول إلى املحجز و املكوث به،
رهن إشارة صاحبه طيلة اجل سنة و يوم .ابتداء من تاريخ
الحجز  ،وتضاف املبالغ املقبوضة إلى ميزانية الجماعة بعد
انصرام هذا األجل .غير انه تنفيذا للظهير الشريف املؤرخ في
 16ربيع األول  1335املوافق  16يونيو  1956املتمم للتشريع
املتعلق بالنقل البـري ،ال يمكن أن تباع باملزاد العلني
السيارات املحجوزة التـي لم يسترجعها أصـحابها إال بعد مرور
شهر من تاريخ انصرام الفترة القانونية األولى التي بقيت
خاللها باملحجز.
إن الحقوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها
بمناسبة بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة 50
باملائة و يطبق هذا التخفيض بالنسبة لكافة السيارات
املصادرة من طرف أية إدارة أو مصلحة عمومية.
الرسوم املفروضة على وقوف عربات النقل العام
للمسافرين
الفصـل 26
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:
▪ سيارات األجرة من الصنف األول  200.00 :درهم.
▪ حافالت النقل العام من الصنف ج  300.00 :درهم
▪ حافالت النقل العام من الصنف ب  400.00 :درهم
▪ سيارات اإليجار 150.00 :درهم.
▪ حافالت اإليجار من السلسلة ت ل س  250.00 :درهم.
▪ حافالت اإليجار من السلسلة الثانية ب  250.00 :درهم.
▪ حافالت اإليجار من السلسلة األولى ب  450.00 :درهم.
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول امل ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الفصـل 27
▪ يؤدى على كل خيمة لكل يوم  3.00 :دراهم.
▪ يؤدى على السيارة لكل يوم  2.00 :دراهم.
الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الحقوق األخرى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة و منتوج
االستغالل
ذات الطابع الفالحي أو التجاري و املصالح املشابهة املسيرة
بصفة مباشرة
الفصـل 28
تحدد أسعار الحقوق األخرى املترتبة عن الخدمات
املؤداة و عن االستغالالت املذكورة أسفله كما يلي :
استرجاع صوائر ربط األمالك بشبكة الواد الحار
الفصـل 29
يتحمل املستفيد عن عملية الربط بشبكة الواد
الحار جميع املصاريف الناتجة عن هذه العملية .
مدخول مصلحة التطهيرو اإلفراغ.
الفصـل 30
تحدد واجبات التطهير و اإلفراغ و تنظيف القنوات
من طرف مصلحة النظافة كما يلي:
▪  50.00درهم عن كل حمولة.

است ـ ـ ـ ــرجاع ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائرالتطهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الفصـل 31
إن عملية التطهير التي يقوم بها املكتب الصحي
الجماعي تستوجب أداء واجب يقدر ب  1.50درهم عن كل
متر مكعب.
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
الفصـل 32
يحدد مبلغ تطهير البضائع و األمتعة و السيارات و العربات
عن كل عملية كما يلي :
املبلغ املستحق بالدرهم

نوع العربة

 5.00درهم
 10.00دراهم
 15.00درهم
 3.00دراهم

طاكس ي صغيرة أو كبيرة
حافالت اقل من  15مقعد
حافالت أكثر من  15مقعد
العربات اليدوية

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
▪ الخرق البالية و االفرشة و املالبس للقنطار أو جزء منه :
 2.50درهم.
▪ األدوات للقنطار أو جزء منه 2.00 :درهم.
تقام عمليات تطهير املحالت املفتوحة للعموم و كذا
السيارات املعدة للنقل العام للمسافرين مرة عن كل شهر
على األقل.
استرجاع صوائرالنقل بواسطة سيارة اإلسعاف
الجماعية
الفصل 33
تحدد الواجبات املقبوضة عن تنقالت سيارة
اإلسعاف الجماعية لنقل املرض ى و الجرحى على الشكل التالي
:
▪ داخل املدار الجماعي عن كل مريض :
• نهارا  30.00 :درهم
• ليال  50.00 :درهما .
▪ خارج املدار الجماعي عن كل مريض على الشكل التالي :
• صوب املؤسسات االستشفائية املتواجدة بعمالة اكادير
اداوتنان و انزكان ايت ملول :
مبلغ جزافي يقدر ب  100.00درهم .
يضاف إلى هذه الواجبات واجب ثابت يؤدى عن طلب خروج
سيارة اإلسعاف يقدر ب  10.00درهم
رسوم نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات.
الفصـل 34
تحدد الواجبات املقبوضة عن تنقالت سيارة نقل
أموات املسلمين الجماعية على الشكل التالي :
داخل املدارالجماعي :
1

نوع الخدمة

من البيت أو مستشفيات اكادير و انزكان
إلى املسجد ثم املقبرة.

خارج املدارالجماعي :

تعريفة الذهاب و اإلياب
للكيلومتر الواحد

التسعيرة

 200.00درهم

التسعيرة

1

مسافة اقل من  200كيلومتر

 5.00درهم للكيلو متر

2

مسافة أكثر من  200كيلومتر

 4.00درهم للكيلو متر

منتوج املوازين العمومية و حقوق الوزن و الكيل
الفصـل 35
يحدد واجب استعمال املوازين العمومية كما يلي :
▪ البقر و الجمال و الخيل و البغال عن كل رأس 1.00 :
درهم.
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▪ الغنم و املاعز عن كل رأس  2.50 :درهم.
▪ الحبوب و الخضر و املواد األخرى عن القنطار أو جزء منه
ب  1.00درهم
▪ السيارات و العربات  1.50 :درهم.
رسوم رفع نفايات الحدائق و بقايا املواد الصناعية
و مواد البناء املتروكة على الطريق العمومية
الفصـل 36
إن إزالة بقايا البساتين و رفع املواد الصناعية و بقايا
األنقاض املهجورة في الطريق العمومية من طرف عمال
النظافة إما بصفة تلقائية أو بطلب من املعنيين باألمر
يستوجب أداء رسم قدره :
ا – بطلب من املعنيين باألمر:
▪ نفايات الحدائق الخاصة  200.00 :درهم عن كل حمولة .
▪ بقايا املواد الصناعية و بقايا مواد البناء  300.00 :درهم
عن كل حمولة.
ب – بصفة تلقائية عندما يكون تدخل الجماعة ضروريا :
▪ نفايات الحدائق الخاصة  300.00 :درهم عن كل حمولة.
▪ بقايا املواد الصناعية و بقايا مواد البناء  500.00 :درهم
عن كل حمولة.
منتوج محطات وقوف السيارات و الدراجات و مرابط
الحيوانات و حراستها
الفصـل 37
يحدد الواجب املؤدى عن وقوف و حراسة الدراجات
و العربات و السيارات و الشاحنات في أماكن مخصصة
لذلك و في مرابط كما يلي :
أ -محطة السوق األسبوعي ( يوم السوق )
▪ يؤدى عن كل دراجة نارية  1.00 :درهم
▪ يؤدى عن كل دراجة عادية  1.00 :درهم
▪ يؤدى عن كل عربة  1.00 :درهم
▪ يؤدى عن كل سيارة  1.00 :درهم
▪ يؤدى عن كل شاحنة  1.50 :درهم
▪ يؤدى عن كل حصان أو حمار  1.50 :درهم
▪ و كل جزء عن اليوم يعتبر يوما كامال.
ب -محطة السوق األسبوعي ( غيريوم السوق )
▪ يؤدى عن كل دراجة نارية  0.80 :درهم
▪ يؤدى عن كل دراجة عادية  0.50 :درهم
▪ يؤدى عن كل عربة  1.00 :درهم
▪ يؤدى عن كل سيارة  1.00 :درهم
▪ يؤدى عن كل شاحنة  1.50 :درهم
▪ يؤدى عن كل حصان أو حمار  1.50 :درهم
▪ و كل جزء عن اليوم يعتبر يوما كامال.
الفصـل 38
يؤدى عن االستحمام بالحمامات و املرشات التابعة
للجماعة الواجبات التالية :
▪ عن كل استحمام باملرشة ملدة  30دقيقة  3.50 :درهم
▪ عن االستحمام بالحمام عن كل رجل  2.50 :درهم
▪ عن كل امرأة  3.00 :درهم
▪ عن كل طفل  1.50 :درهم
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
الفصـل 39
▪ يؤدى عن عملية ترقيم املنازل واجبا يحدد كما يلي :
▪ يؤدى بواسطة األلواح املعدنية أو الخزفية عن كل منزل
 50.00درهم
▪ يؤدى بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل  15.00 :درهم

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء أدوات الحف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت
الفصـل 40
توضع لوازم الحفالت رهن إشارة األشخاص الراغبين
في إقامة حفالت أو أعراس بعد الحصول على رخصة من
طرف املصالح الجماعية و يستخلص عن كل كراء املعدات
اثمان محددة كما يلي :
املعدات

منصات للمتر املربع
الكرس ي الواحد
الرايات للواحدة
أسالك املصابيح للمتر الواحد
مراقمات للمتر الطولي
الصور للواحدة
أسالك الكهرباء للمتر الطولي
املصابيح الكهربائية
حواجز للمتر الطولي
الباش الطولي
الخيمة للواحدة
خيمة من صنف  16معلى  7م
خيمة من صنف  14معلى  7م
خيمة من صنف  10معلى  7م
فراش الخيمة

ثمن الكراء للعموم بالدرهم

10.00
2.00
0.50
0.50
0.20
2.00
0.30
0.50
0.50
0.40
1.00
200.00
150.00
100.00
200.00

إن صاحب الحفل مسؤول عن إتالف أو كسر قد
يلحق بكافة الخسائر و تتم التعويضات حسب األسعار
الجارية بالسوق.
تسلم املعدات من طرف رئيس املستودع الجماعي
بعد االطالع على توصيل أداء واجبات و إمضاء تعهد من
طرف املعني باألمر .
بيع التصاميم و املطبوعات و ملفات طلب العروض
و االنتقاء املسبق و املباراة
الفصـل 41
تباع تصاميم الجماعة و املطبوعات و ملفات طلب
العروض و االنتقاء املسبق و املباراة كما يلي:
▪ تصاميم الجماعة و املطبوعات :
▪ تصاميم الجماعة  50.00 :درهم.
▪ قرار جماعي لكل نسخة  10.00 :درهم
▪ شواهد إدارية للتسجيل و التحفيظ و النجاز عقود
االستمرار و املتعلقة بالعمليات العقارية  1000.00 :درهم.
▪ البطاقات املختلفة للواحدة  5.00 :درهم
▪ الئحة األسعار للواحدة  2.00 :درهم
▪ مطبوعات أخرى لكل صفحة 2.30 :درهم
▪ التصاميم و الوثائق التقنية املضمنة بملف طلب العروض
أو االنتقاء املسبق و املباراة
▪ تصاميم تحتوي رسوما بيانية  15 :درهما للمتر الطولي .
▪ وثائق تقنية تتمم الوصف املوجز للمنشات املراد انجازها
و منع االقتضاء رسوما مفصلة لبعض أجزاء املنشات على
الشكل التالي :
طبيعة و شكل الوثيقة

 297* 210ميليمترA4
 420*297ميليمترA3
 495*420ميليمترA2
 841*594ميليمترA1
 1189*841ميليمتر A0

الطبع باألبيض و
األسود للصفحة

الطبع باأللوان
للصفحة

 5دراهم

 20درهم

 10دراهم

 50درهم
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والثالثون
ون
التاسع و الثالث
العـدد الثامن
العدد

تسجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع البه ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الفصـل 42
يؤدى عن كل تسجيل بيع البهائم الواجبات التالية :
▪ البقر و الخيل و اإلبل للرأس 2.00 :دراهم
▪ العجول و الحمير للرأس  2.00 :دراهم
▪ الغنم و املاعز للرأس 1.00 :درهم
▪ تسجيل بيوعات البهائم اختياريا و ال تسلم العقود املتعلقة
بالبيع إال عند طلبها من طرف املشتري .
الفصـل 43
إضافة إلى الحقوق املقبوضة مقابل الخدمات الوارد
ذكرها سلفا تستوفي خدمة مقابل خدمة أخرى تؤديها لفائدة
املستفيدين املباشرين واجبا ال يجوز اقل من ثمن تكلفة تلك
الخدمة بما في ذلك املوارد و األدوات و النفقات العامة التي
يستوجبها تدخل املصالح اإلدارية و التقنية للجماعة.
منت ـ ـ ــوج استغ ـ ـ ــالل مصلحة املـ ـ ــاء
الفصـل 44
يحدد واجب التزويد باملاء الصالح للشرب ووضع
العدادات مع صيانتها كما يلي:
▪ يؤدى بواسطة الصنبور في حالة عدم وجود العداد ملدة
شهر ما قدره 10.00 :دراهم
▪ يؤدي في حالة وجود العداد عن املتر املكعب املبالغ التالية:
• عن الشهر األول  :من  0إلى  6متر مكعب 2.95
• الشطر الثاني  :من  6إلى  12متر مكعب 7.77
• الشطر الثالث :من  12إلى  20متر مكعب 7.77
• الشطر الرابع  :من  20إلى  35متر مكعب  9.58درهما.
• الشطر الخامس :أكثر من  35متر مكعب  9.63درهما.
• االستعماالت األخرى:
• اإلدارات 9.63 :درهما .
• التعرفة التفضيلية  6.49 :درهم
• التعرفة لالستعمال الصناعي  6.03 :درهما.
• الفنادق  8.72 :درهما .
الفصـل 45
ال يمكن ألي كان أن يستفيذ من التزود باملاء إال إذا
وضع بصندوق قابض الجماعة مبلغا قصد الضمان قدره
 500.00درهم .و عن فسخ عقدة االشتراك بطلب من
املشترك يدفع له الباقي من قيمة الضمان بعد أن يطرح منه
املبلغ الذي هو بذمة املشترك من قبل إيصال املاء و بعض
الضرائب االستثنائية الغير املستخلصة في األجل املحدد و

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

ساعتها يمنع التزويد باملاء إلى أن يؤدي املنخرط واجب
الضمان من جديد .
استرجاع صوائربناء قنوات املاء الصالح للشرب
الفصـل 46
يتحمل أرباب العقارات املجاورة للطريق العامة جميع
مصاريف بناء قنوات املاء الصالح للشرب و ذلك وفق
القواعد املنصوص عليها بالفصل  79من القانون املتعلق
بجبايات الجماعات املحلية و هيأتها .
الفصـل 47
يتحمل املستفيد من الربط بشبكة املاء الصالح
للشرب جميع املصاريف الناتجة عن هذه العملية
است ـ ـ ـ ــرجاع صوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرربط األمالك بشبكة الواد الحـ ــار
الفصـل 48
يتحمل املستفيذ من الربط بشبكة الواد الحار جميع
املصاريف الناتجة عن هذه العملية.
واجب املساهمة في استغالل و صيانة محطة املعالجة
الفصل 49
يحدد واجب املساهمة في استغالل و صيانة محطة
املعالجة في  1.00درهم واحد عن كل متر مكعب من املاء
الصالح للشرب املستهلك تضاف إلى واجبات فاتورة
االستخالص  ،عالوة على وجيبة جزافية تحدد في 2000.00
( ألفي درهم ) تؤدى عن كل عملية ربط جديدة بشبكة الواد
الحار.
الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية مؤقتا
ألغراض البناء
الفصـل 50
يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك
الجماعية مؤقتا ألغراض البناء  20.00درهما للتمر املربع
املستغل عن كل ربع سنة في حدود السعر األقص ى املحدد
بالقانون .
الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
الفصل 51
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 يشغل  ،كما يلي :

أ -املو اقع املتواجدة خارج منطقة التنشيط االقتصادي:
الرقم الترتيبي
1
2
3
4
5
6

السعرلكل مترمربع بالدرهم عن كل ربع سنة
نوع األشغال

جنبات الطربق 7016

شغل امللك الجماعي لغرض إقامة مناطق خضراء و مالعب  1.00درهم
رياضية.
واجهات املقاهي و املطـاعم الغيــر املغطـاة و املحلبـات بوضـع  5.00دراهم
الكراس ي و الطاوالت
 50.00درهم
األكشاك الهاتفية
 150.00درهم لكل الفتة
تعليق الالفتات
احتالل مؤقت مرتبط بنشاط تجاري أو صناعي أو منهي
استغالل امللك الجماعي العام بلوحات بواسطة
 النصب باملتر الطولي : -لوحات اشهارية :

باقي األحياء

التجزءات السكنية
 1.00درهم

 1.00درهم

 5.00دراهم

 3.00دراهم

 50.00درهم
 150.00درهم لكل الفتة

 30.00درهم
 150.00درهم لكل الفتة

 5.00دراهم
 5.00دراهم
 20.00درهم
 20.00درهم
 150.00درهم
 150.00درهم
 % 0.25م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  % 0.25من القيمة االيجارية

 3.00دراهم
 20.00درهم
 150.00درهم
 % 0.25مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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▪ اقل من  0.50متر مربع
▪ أكثر من  0.50متر مربع
واجه ـ ـ ــة املق ـ ـ ــاهي و املط ـ ـ ــاعم املغط ـ ـ ــاة لوض ـ ـ ــع الكراسـ ـ ـ ـ ي و
الطاوالت.
اس ــتغالل املل ــك الجم ــاعي الع ــام بواس ــطة لوح ــات اش ــهارية
بحواجز االوراش palissades
(صاحب املشروع)
استغالل امللك الجماعي العام بواسطة لوحات
اش ـ ـ ــهارية بح ـ ـ ــواجز االوراش palissadesالحامل ـ ـ ــة إلش ـ ـ ــهار
منتوجات أو عالمات لشركات تجارية أخرى.
اس ــتغالل املل ــك الجم ــاعي الع ــام بواس ــطة لوح ــات اش ــهارية
خاصة بالتجزءات العقارية السكنية و العمارات الفردية.
اسـ ــتغالل املل ـ ــك الجمـ ــاعي الع ـ ــام بنصـ ــب أعم ـ ــدة اله ـ ــاتف
النقال العادية أو على شكل نخلة اصطناعية.
استغالل امللك الجماعي لغرض عرض البضائع
شغل امللك الجماعي لغرص إيجار دراجات نارية و هوائية.

االيجارية

االيجارية
 10.00دراهم

 10.00دراهم

 10.00دراهم

 20.00درهم للمتر املربع

 20.00درهم للمتر املربع

 10.00درهم للمتر املربع

 200.00درهم للمتر املربع

 200.00درهم للمتر املربع

 100.00درهم للمتر املربع

 150.00درهم للمتر املربع

 150.00درهم للمتر املربع

 100.00درهم للمتر املربع

 4500.00درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
للوحدة عن كل ثالثة أشهر
 30.00درهم للمتـر مربع
اق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن  100مت ـ ـ ـ ــر مرب ـ ـ ـ ــع
50.00درهما .
أكثـر مـن  100متـر مربــع 30.00
درهما.
اقل من  100متـر مربـع 50.00
درهما .
أكثـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن  100متـ ـ ـ ــر مربـ ـ ـ ــع
 30.00درهما.
 150.00درهما
 150.00درهما كل ثالثة أشهر

 4500.00درهـ ـ ـ ـ ــم
للوحدة عن كل ثالثة أشهر
 20.00درهم للمتر مربع
اق ـ ـ ــل م ـ ـ ــن  100مت ـ ـ ــر مرب ـ ـ ــع
 50.00درهما
أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن  100متـ ـ ــر مربـ ـ ــع
 30.00درهما.
اق ـ ـ ــل م ـ ـ ــن  100مت ـ ـ ــر مرب ـ ـ ــع
 50.00درهما .
أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن  100متـ ـ ــر مربـ ـ ــع
 30.00درهما.
 150.00درهما
 150.00درهمـ ـ ــا كـ ـ ــل ثالثـ ـ ــة
أشهر
 2.00دراهم للمتر مربع
 50.00درهم للمتر مربع
 30.00درهما للمتر مربع

 4500.00درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
للوحدة عن كل ثالثة أشهر
 30.00درهم للمتـر مربع
اق ـ ــل مـ ـ ــن  100متـ ـ ــر مربـ ـ ــع
 50.00درهما .
كث ـ ـ ــر م ـ ـ ــن  100مت ـ ـ ــر مرب ـ ـ ــع
 30.00درهما.
اقـ ـ ــل مـ ـ ــن  100متـ ـ ــر مربـ ـ ــع
معارض املنتوجات الصناعية و غيرها
 50.00درهما .
أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن  100متـ ـ ــر مربـ ـ ــع
 30.00درهما.
 150.00درهما
فضاءات ألعاب األطفال
 150.00درهمـ ـ ــا كـ ـ ــل ثالثـ ـ ــة
العاب متنقلة و املسارح املتنقلة و السيرك
أشهر
 2.00دراهم للمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مربع  2.00دراهم للمتر مربع
شغل امللك الجماعي من طرف محطات توزيع الوقود
 50.00درهم للمتـ ـ ـ ـ ـ ــر مربع  50.00درهم للمتر مربع
أكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ألغراض تجـ ـ ــارية
 30.00درهما للمتر مربع
احــتالل امللــك الجمــاعي داخــل األســواق النموذجيــة الحتــواء  30.00درهما للمتر مربع
الباعة املتجولين .
 200.00درهما للمتر مربع  200.00درهما للمتر مربع
استغالل امللك الجماعي باألعمدة االشه ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــة totem
اللوحــات االشــهارية املثبثــة بجنبــات مخــادع محطــات وقــوف  -اقل من  2متر مربع
 اقل من  2متر مربعحافـ ـ ـ ــالت النقـ ـ ـ ــل الحضـ ـ ــري
 2000.00درهما.
 2000.00درهما.
abris-bus
 أكثـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن  2متـ ـ ـ ــر مربـ ـ ـ ــع أكث ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــن  2مت ـ ـ ـ ـ ــر مرب ـ ـ ـ ـ ــع 3000.00درهما.
 3000.00درهما.
اإلشــهار امللصــق بواجهــة املحــالت التجاريــة أو الخدماتيــة و  100.00درهـ ــم للمتـ ــر مربـ ــع  100.00درهـ ـ ـ ــم للمتـ ـ ـ ــر مربـ ـ ـ ــع
شـ ـ ــريطة أن يقتصـ ـ ــر علـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ــريطة أن يقتصـ ـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ـ ــى
بوسائل النقل التابعة لها.
املنتــوج أو النشــاط الخـاص املنتـ ـ ــوج أو النشـ ـ ــاط الخـ ـ ــاص
باملحل
باملحل .

 200.00درهما للمتر مربع
 اقـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن  2متـ ـ ـ ــر مربـ ـ ـ ــع 2000.00درهما.
 أكثـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن  2متـ ـ ـ ــر مربـ ـ ـ ــع 3000.00درهما.
 100.00درهـ ــم للمتـ ــر مربـ ــع
ش ـ ـ ــريطة أن يقتص ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى
املنتــوج أو النش ــاط الخ ــاص
باملحل

• ملحوظة  )04( :يستثنى من أداء هذا الرسم الالفتات التي ال تتعلق بدعاية لنشاط تجاري او صناعي أو منهي.
ب  :املحالت املتواجدة داخل منطقة التنشيط االقتصادي :
رقم املحل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املساحة
باملتر املربع
160
160
160
160
160
80
80
160
160
160

واجب االحتالل بالدرهم
لكل ربع سنة
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 3000.00درهم

رقم املحل
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

املساحة باملتراملربع
160
160
80
80
160
80
80
80
80
80

واجب االحتالل بالدرهم
لكل ربع سنة
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 3000.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
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والثالثون
العـدد
ون
التاسع و الثالث
العدد الثامن
11
12
13
14
15
16
17
18

الترابيةالرتابية
للجماعات
الجريدة اجلريدة
الر�سميةعات
الرسمية للجما
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80
80
160
160
160
160
80
80

 1800.00درهم
 1800.00درهم
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 3000.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم

29
30
31
32
33
34
35
36

 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم
 1800.00درهم

80
80
80
80
80
80
80
80

ج -شغل امللك الجماعي العام من طرف متعهدي الشبكة العامة للمواصالت
نوعية االحتالل
املوقع
املحيط الحضري ملركز تمرير خطوط األلياف البصرية fibre optique
إقامة علب ربط خطوط األلياف البصرية Boitier de connexion
الدراركة
املخادع الهاتفية العمومية

الرسم املترتب عن إتالف الطرق
الفصل 52
يترتب عن إتالف الطرق الجماعية أداء مبلغ يساوي
مجموع املصاريف التي تستلزمها عملية اإلصالح ،مع إضافة
عالوة قدرها 25 %من املصاريف املستحقة.
األبح ـ ـ ـ ــاث ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن املنافـع و املضار
الفصل 53
تستخلص الجماعة عن صوائر أبحاث املنافع و
املضار واجبا حسب نوعية النشاط املرغوب في مزاولته على
الشكل التالي :
طبيعة و نوعية النشاط

املبلغ بالدرهم عند الحصول على
الرخصة

مستودعات صنع األجور
 5000.00درهم
 3000.00درهم
مصنع النجارة مجهز باآلالت
 5000.00درهم
الحمامات
 1000.00درهم
االفرنة
 3000.00درهم
املخبزات و صناعة الحلويات
 1500.00درهم
الجزارة
 1000.00درهم
املصبنات
 500.00درهم
محلبات
 1500.00درهم
مقاهي و مطاعم
بائعو الدجاج و الطيور و السمك  500.00درهم
 500.00درهم
األكالت الخفيفة
مستودعات مواد قابلة لالشتعال  5000.00درهم
 500.00درهم
قاعة األلعاب
 1000.00درهم
قاعة الرياضة
استغالل آلة تكسير األحجار باملقالع  200.000.00درهم
 1000.00درهم
رخص غسل السيارات
 1000.00درهم
رخص املطاحن
 10.000.00درهم
قاعة الحفالت
رخص أخرى
 500.00درهم

مدخ ـ ـ ـ ـ ــول الخـ ـ ـ ـ ــزانـ ـ ـ ـ ـ ــة الجماعي ـ ـ ــة
الفصـل 54
يستوجب االنخراط في الخزانة الجماعية أداء الرسم السنوي
التالي :
▪ التالميذ و الطلبة  30.00 :درهم
▪ املوظفين و العموم  80.00 :درهم

سعرالرسم عن كل ربع سنة بالدرهم
1.00رهما للمتر الطولي
 25.00للمتر الطولي
 125.00للوحدة

االندارات املترتبة عليها أداء غرامة ملعاقبة مرتكبي بعض
املخالفات
للنظم البلدية املتعلقة باملحافظة على الصحة و حماية
االغراس
الفصـل 55
يحدد املبلغ الواجب أداؤه مقابل االنذارات املرسمة
في  100.00درهم عن كل مخالفة طبقا ملقتضيات القانون
رقم  88/14املغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.401
بتاريخ  12جمادي  1378املوافق  24ديسمبر  1958املتعلق
باإلنذار املترتب عليه أداء غرامة ملعاقبة مرتكبي بعض
املخالفات للنظم البلدبة املتعلقة باملحافظة على الصحة و
حماية االغراس.
و تؤدى الغرامة في حينه للعون املكلف بمعاينة
املخالفات مقابل وصل من كناش املقتطعات لفائدة شسيع
املداخيل بالجماعة أو لصندوق القابض الجماعي.
في حالة امتناع املخالف عن أداء الغرامة في حينه أو
عقب يومين بدون احتساب السبت و األحد و أيام األعياد
يحرر محضر بذلك و يوجه للقابض الجماعي للمتابعة و
التحصيل .
مقتضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ختاميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفصـل 56
تلغى جميع املقتضيات املخالفة لها القرار.
الفصـل 57
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القابض
و شسيع املداخيل و املصالح التقنية و اإلدارية الجماعية كل
في دائرة اختصاصه.
وحرر بالدراركة بتاريخ  06يونيو .2016
اإلمضاء  :رئيســة املجلس الجماعي للدراركة،عائشة إيدبوش.
تأشيرة السيدة والي جهة سوس ماسة،
عـامـل أكادير اداوتنان ،زينب العدوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاسع
العـدد
والثالثونون
لثامن و الثالث
العدد ا

تدبيرأمالك الجماعة
قبول هبات
قرارلرئيسة جماعة الدراركة رقم  2016 / 03بتاريخ
 18يوليوز  2016بقبول هبة
رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات و السيما املادة  110و  118؛
وبناء على محضر مداولة املجلس بمناسبة انعقاد
الدورة االستثنائية لشهر ابريل  2016بتاريخ  11ابريل
2016؛
تق ــرر م ــا يل ــي :
الفصل األول
ل
وافق املجلس الجماعي للدراركة على قبو الهبة
املتمثلة في سيارتين نفعيتين املمنوحتين من طرف السيد:
ابراهيم اليمام وفق املواصفات التالية:
القوة الجبائية

النوع

الوقود
املستعمل

النمودج

الصنف

رقم اإلطار الحديدي

عدد األساطين
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 1ستروين كازوال

VF7AJ8H5C NEMO DYNE

VF7AJ8HCF8652117

6

4

 2ستروين كازوال

VF7AJ8H5C NEMO DYNE

VF7AJ8HCF8658710

6

4

الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املصالح الجماعية
املختصة كل في دائرة اختصاصه
اإلمضاء  :رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،
عائشة إيدبوش.
تــأشيــرة السيدة والـي جهة سوس -ماس ـ ــة
عامل عمالة أكادير اداوتنان ،زينب العدوي
بتاريخ  12يوليوز .2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرطة االدارية
حفظ الصحة العمومية والنظافة والسكينة العامة و البيئة
تربية الحيونات
قرارتنظيمي لرئيس املجلس الجماعي أليت عميرة رقم 2017
يقض ي بمنع شرود البهائم ورعي املواش ي واألبقار باملجال
الترابي للجماعة
رئيس املجلس الجماعي أليت عميرة،
بن ــاء عل ــى مقتض ــيات الظهي ــر الشري ــف رق ــم 1-15-85
الص ـ ــادر بتـ ــاريخ  20رمضـ ــان  7( 1436يوليـ ــو  )2015الص ـ ــادر
بتنفيـذ القانـون التنظيمي رقـم  113-14املتعلق بالجماعات؛
وبنــاء علــى الظهيــر الشــريف املــؤرخ فــي  08دجنبــر 1915
املتعل ــق بالت ــدابير الص ــحية الالزم ــة لحماي ــة الص ــحة بامل ــدن و

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

امل ــتمم ب ــالظهير الش ــريف امل ــؤرخ ف ــي  08يولي ــوز  1938املتعل ــق
بنظافة املدن و املراكز الحضرية؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ  21شوال
 30 ( 1336يولي ــو  )1918و الـ ــذي يخ ــول للباشـ ــوات و القـ ــواد
سـ ـ ـ ــلطات خاص ـ ـ ـ ــة للمحافظ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى النظاف ـ ـ ـ ــة و الص ـ ـ ـ ــحة
العموميتين باملدن؛
وبن ــاء عل ــى الظهيـ ــر الش ــريف رق ــم  1-58-401الصـ ــادر
بتـ ـ ــاريخ  12جم ـ ــادى االخ ـ ــر 24 ( 1378دجنب ـ ــر  )1958بش ـ ـ ــأن
اإلنـ ــذار التغريمـ ــي املترتـ ــب عليـ ــه االداء مـ ــن أجـ ــل زجـ ــر بعـ ــض
املخالفات لألنظمة البلدية املتعلقة بالصـحة و املحافظـة علـى
األغـ ـراس املع ــدل ب ــالظهير الش ــريف رق ــم  1-92-91بت ــاريخ 13
جم ـ ـ ــادى األولـ ـ ـ ــى  1413املوافـ ـ ـ ــق (  19نـ ـ ـ ــونبر  )1992بتنفي ـ ـ ــذ
القانون رقم 14-88؛
وبنــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف رق ــم  1-03-59الص ــادر ف ــي
 10ربي ـ ــع األول  12 ( 1424مـ ــاي  )2003بتنفي ـ ــذ الق ـ ــانون رق ـ ــم
 11-03املتعلق بحماية و إصالح البيئة؛
وبنــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف رق ــم  1-03-60الص ــادر ف ــي
 10ربيع األول  12( 1424ماي  )2003بتنفيذ القانون رقم -03
 12املتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
وبنــاء عل ــى الظهي ــر الشــريف رق ــم  1-03-61الص ــادر ف ــي
 10ربيــع األول  1424املوافــق ( 12مــاي )2003بتنفيــذ القــانون
رقم  13-03املتعلق بمكافحة تلوث الهواء؛
وبنــاء علــى الظهيــر الشــريف رقــم  1-07-209الصــادر فــي
 16مــن ذي الحجــة  27( 1428دجنبــر  )2007بتنفيــذ القــانون
رقم 39.07بسن أحكام انتقالية فيما يتعلـق بـبعض الرسـوم و
الحقـوق و املسـاهمات و االتـاوى املسـتحقة لفائـدة الجماعــات
املحلية؛
وبنــاء علــى الظهيــر الشــريف رقــم  1-07-195الصــادر فــي
 19م ــن ذي الحج ــة  30( 1428ن ــونبر  )2007بتنفي ــذ الق ــانون
رقم  47/06املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛
وبنـ ــاء علـ ــى املرسـ ــوم رقـ ــم  2-78-157بتـ ــاريخ  11رجـ ــب
 26( 1400مــاي  )1980حــول تحديــد الشــروط التــي تنفــذ بهــا
تلقائي ــا الت ــدابير الرامي ــة إل ــى اس ــتتباب األم ــن و ض ــمان س ــالمة
املرور و الصحة و املحافظة على الصحة العمومية ؛
وبنـ ــاء علـ ــى ق ـ ـرار السـ ــيد وزيـ ــر الداخليـ ــة عـ ــدد 2-365
الصـ ــادر فـ ــي  05مـ ــارس  2002بتفـ ــويض السـ ــلطة للسـ ــادة والة
الجهات؛
وبنـاء علــى القـرار الجبــائي الجمــاعي املســتمر العمــل بــه
رقم  001بتاريخ  17مارس  2008؛
وبن ــاء عل ــى م ــداوالت املجل ــس الجم ــاعي ألي ــت عمي ــرة ف ــي
دورت ــه العاديـ ــة لشـ ــهر أكتـ ــوبر و املنعقـ ــدة بتـ ــاريخ  04أكتـ ــوبر
2017؛
قرر ما يلي :
الفصل1
يمنع منعا كليا شرود البهائم ورعي املواش ي و االبقـار و
غيرها من الحيوانات باألماكن التالية :
* املناطق و املساحات الخضراء .
* األراض ـ ي الفارغــة الغيــر مشــيدة و الواقعــة فــي ش ــوارع و
أزقة مركز الجماعة .
* الط ـ ــرق العمومي ـ ــة و األرص ـ ــفة و الح ـ ــدائق و املم ـ ـرات و
األماكن العمومية .
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* داخــل الفضــاءات املتواجــدة بــين البنايــات و التجمعــات
السكنية و املنازل .
ق
* األمالك الجماعية العامة و الخاصة و السو اليومي و
االسبوعي.
* أم ــاكن رم ــي و إي ــداع النفاي ــات املنزلي ــة الكائن ــة بالوس ــط
السكني.
الفصل 2
يمنع تجـول هـذه البهـائم و املواشـ ي و االبقـار بشـوارع و
أزقة و ساحات و أحياء مركز الجماعة و يجب مطاردتها طبقا
للق ــوانين الج ــاري به ــا العم ــل كم ــا يمن ــع االحتف ــاظ به ــا داخـ ــل
البنايات السكنية .
الفصل 3
يمن ــع منع ــا كلي ــا تربي ــة املواش ـ ي و ال ــدواب و االبق ــار ف ــي
االسطبالت داخل االحياء و البنايات السكنية .
الفصل 4
يمن ــع منع ــا كلي ــا إقام ــة مح ــالت لتربي ــة و بي ــع املواش ـ ي و
االبقار بالتجمعات و االحياء السكنية .
الفصل 5
يمنـع منعـا كليـا إنشـاء مـرابط الحيوانـات ذات الحـوافر
أو إســطبالت بــدون رخــص قانونيــة مســلمة مــن طــرف مصــالح
هذه الجماعة .
الفصل 6
يمنـ ـ ــع منع ـ ـ ــا كلي ـ ــا اس ـ ـ ــتعمال الحيوان ـ ـ ــات و الحمي ـ ــر و
الخيـ ــول فـ ــي نقـ ــل البضـ ــائع أو املـ ــواد األخـ ــرى او اسـ ــتعمالها فـ ــي
البيع املتجول أو في جر العربات بالشارع الرئيس ي.
الفصل 7
يمن ــع أي تجم ــع للحيوان ــات داخ ــل م ــدار املرك ــز س ــواء
للبيـ ــع أو ألغ ـ ـراض أخـ ــرى إال فـ ــي االمـ ــاكن املخصـ ــص لـ ــذلك أو
داخل السوق الجماعي أو بترخيص مسبق .
الفصل 8
يمنع منعا كليا على أي كان  ،فردا أو جماعـة شخصـية
معنويـة أو ذاتيـة أصـحاب و مــالك املواشـ ي و الـدواب و االبقــار
تــرك هــذه الحيوانــات تجــول و ترع ـى فــي االمــاكن املشــار اليهــا فــي
الفصلين االول و الثاني أعاله.
الفصل 9
يتحم ــل ك ــل م ــالكي ال ــذي ض ــبطت ماش ــيته أو دواب ــه أو
أبقــاره التاةهــة املســؤولية الكاملــة فــي كــل مــا قــد يترتــب مــن آثــار
س ــلبية كان ــت س ــببه أو س ــببته ه ــذه الحيوان ــات التاةه ــة نتيج ــة
عــن هــذا التجــوال كمــا يتحمــل املســؤولية عــن كــل مــا قامــت بــه
ه ـ ــذه االخي ـ ــرة م ـ ــن إت ـ ــالف لألغ ـ ـراس و البني ـ ــة االساس ـ ــية مـ ـ ـن
املغروسـ ـ ـ ــات التص ـ ـ ـ ــفيفية م ـ ـ ـ ــن االشـ ـ ـ ــجار بجنب ـ ـ ـ ــات الط ـ ـ ـ ــرق
العموميـ ــة و الشـ ــتالت ...الـ ــخ  ،و ف ـ ــي حالـ ــة ع ـ ــدم قيـ ــام املالـ ــك
باملطلوب قصد القيام بإصالح ما تم إتالفـه  ،سـتتولى املصـالح
الجماعية املختصة تلقائيا القيام بذلك على نفقته .
الفصل 10
توجــه الــدواب إلــى املحجــز الجمــاعي مــع محضــر محــرر
من طرف السلطة التي قامت بالحجز .
الفصل 11
ترج ـ ــع الحيوان ـ ــات املحج ـ ــوزة إلـ ـ ـى أص ـ ــحابها بع ـ ــد أداء
الرسوم املحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل .

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

الفصل 12
الحيوانات التي تظهر عليها اثار املرض تخضـع لفحـص
الطبي ــب البيط ــري ال ــذي يق ــرر ف ــي مص ــيرها و يتحم ــل ص ــاحب
الحيوان مصاريف الفحص و العالج .
الفصل 13
تحدد مدة الحجـز فـي مـدة أقصـاها خمسـة عشـرة يومـا
بعـدها يصــبح للجماعـة املعنيــة الحـق فــي التصـرف فيهــا وفقـا ملــا
تقتضيه املصلحة العامة.
الفصل 14
ف ـ ــي حال ـ ــة ضـ ــبط ماشـ ــية و دواب نف ـ ــس املـ ــالك للمـ ــرة
الثاني ـ ــة بمرك ـ ــز الجماع ـ ــة ف ـ ــإن الحيوان ـ ــات املحج ـ ــوزة ت ـ ــودع
بــاملحجز الجمــاعي و يــتم بيعهــا وف ـق املســطرة املحــددة بــالقرار
الجبائي املحلي .
الفصل 15
كــل مخالفــة ملقتضــيات هــذا القـرار  ،يترتــب عنهــا اتخــاذ
االج ـ ـراءات الالزمـ ــة و الزجريـ ــة لـ ــردع كـ ــل مخـ ــالف ملقتضـ ــياته
املتمثلة في ما يلي :
* حجز الحيوانات املضـبوطة بمركـز الجماعـة املشـار إليـه
بالفصلين  1و ، 2و إيداعهما باملحجز الجماعي ،
* و ال يمكـ ــن اس ـ ـتردادها م ـ ــن طـ ــرف مالكيهـ ــا إال بعـ ــد أداء
واجبات الحجز مع تقديم التزام بعـدم تكـرار املخالفـة مـع أداء
الغرامات وذلك طبقا للقانون .
* بي ـ ــع هاتـ ــه الحيوان ـ ــات وف ـ ــق املس ـ ــطرة املحـ ــددة ب ـ ــالقرار
الجبائي املحلي.
* املتابعــة القضــائية فــي حالــة امتنــاع املخــالف عــن تســوية
الوضعية الجبائية .
* كمـ ــا تشـ ــمل هـ ــذه اإلج ـ ـراءات أيضـ ــا مـ ــا يسـ ــمى بالتنفيـ ــذ
التلقائي على نفقة املعني باألمر .
الفصل 16
كــل عرقلــة لعمليــة تنفيــذ هــذا الق ـرار أو عــدم االمتثــال
ألوام ــر الجه ــات املعني ــة بالتنفي ــذ يع ــرض مرتكبه ــا إل ــى املتابع ــة
القضائية طبقا للقانون الجاري به العمل .
الفصل 17
تعتبر املقتضيات السالفة الذكر بمثابـة قـرار تنظيمـي
جم ــاعي يقضـ ـ ي بمن ــع ش ــرود البه ــائم و رع ــي املواشـ ـ ي و األبق ــار
باملجال الترابي لجماعة أيت عميرة .
الفصل 18
يعه ـ ــد بتنفيـ ـ ــذ ه ـ ــذا القـ ـ ـرار إل ـ ــى املصـ ـ ــالح الجماعي ـ ــة
املختص ــة و الس ــلطات املحلي ــة و مص ــالح ال ــدرك امللك ـي ك ــل ف ــي
مجال اختصاصه.
و حرر بأيت عميرة في  30أكتوبر . 2017
إمضاء رئيس املجلس الجماعي
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إحداث املكتب الصحي الجماعي
قرارلرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم  2016 / 07بتاريخ
 24اكتوبر 2016يقض ي بإحداث املكتب الصحي الجماعي
رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف املؤرخ في فاتح
ماي  1928املتعلق باملحافظة على الصحة العمومية في
املراكز التي تؤسس بها البلديات؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 03
شوال  1332املوافق ل  25غشت  1914الصادر بشأن
تنظيم املحالت املضرة بالصحة و املحالت املزعجة و
الخطيرة؛
بناء على القرار الوزاري املؤرخ في  11ربيع االول 1300
املوافق ل  18ابريل  1941املتعلق بإحداث و تنظيم املكاتب
البلدية لحفظ الصحة العمومية؛
بناء على املرسوم امللكي رقم  554/65بتاريخ  26يونيو
 1957بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح باالمراض
املعدية.
بناء على املرسوم رقم  2.75.835بتاريخ  24صفر
 1396املوافق ل  25فبراير  1976الخاص بإدخال تعديالت
على اختصاصات املكتب الصحي الجماعي؛
بناء على املرسوم  2.78.157بتاريخ  11رجب 1400
املوافق ل  26ماي  1980الخاص بتحديد الشروط التي تنفذ
بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن و ضمانة سالمة
املرور و الصحة و املحافظة على الصحة العمومية؛
بناء على املرسوم  2.88.711بتاريخ  11جمادى الثانية
 1410املوافق ل  09يناير  1990يتعلق بتحديد اختصاصات
و تنظيم وزارة الصحة و املغير ملقتضيات املرسوم رقم
 2.75.835بتاريخ  24صفر  1396املوافق ل  25فبراير 1976
املتعلق باختصاصات املكتب و تنظيم هذه الوزارة؛
بناء على مداوالت املجلس الجماعي للدراركة خالل
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  11يوليوز 2016
قــرر ما يلي :
الفصل األول
يحدث مكتب صحي بالجماعة الترابية للدراركة يعهد
إليه باملهام التالية:
 الســهر علــى تطبيــق قواعــد الصــحة العامــة و شــروطالنظافة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
 القيام بكل التدابير الوقائية التي تمكن من استمرارسـ ــالمة البيئـ ــة و الحيلولـ ــة دون تف ـ ـ ي األم ـ ـراض فـ ــي
الوسط االجتماعي للسكان.
الفصل الثاني
يعهد إلى املكتب الصحي القيام بمهامه بناءا على
القرار الصحي الجماعي الذي يقره املجلس بناءا على
املقتضيات القانونية املبينة في النصوص أعاله.

-

للجماعات الرتابية
الر�سمية
ات الترابية
اجلريدةللجماع
الجريدة الرسمية

الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار الى كل من:
رئيس املجلس الجماعي
املسؤول على املكتب الصحي
السلطة املحلية
رئيس مركز الدرك امللكي
كل في دائرة اختصاصه

وحرر بالدراركة في 24 :اكتوبر .2016
 .اإلمضاء  :رئيســة املجلس الجماعي للدراركة،عائشة إيدبوش.
تــأشيــرة السيدة والـي جهة سوس-ماسـ ـ ــة
عامل عمالة أكادير اداوتنان زينب العدوي.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيرو الجوالن
تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل

قرارلرئيسة جماعة الدراركة عدد  2016 / 04بتاريخ 18
يوليوز  2016القاض ي بإحداث محطات وقوف سيارات
األجرة الكبيرة بجماعة الدراركة
رئيسـ ـ ـ ـ ــة جماعـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدرارك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
بناء على الظهيـر الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
رمضان  07 ( 1436يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على الظهيـر الشريف رقم  1.10.07الصادر في
 26صفر  11 ( 1431فبـراير  ) 2010بتنفيذ القانون 52.50
املتعلق بمدونة السير على الطريق؛
وبناء على محضر لجنة السير و الجوالن بتاريخ 28
يناير .2016
وبناء على مداوالت املجلس الجماعي للدراركة في دورته
االستثنائية لشهر ابريل .2016
ق ــرر مــا ي ــلي:
الفصل األول
تحدد أمكنة وقوف سيارات األجرة الكبيـرة كما يلي:
 عل ـ ــى مستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى اكي ـ ــدار :عن ـ ــد ملتق ـ ــى الطري ـ ــق  7016والطريق املؤدي إلى الطريق .RN8
 على مست ـ ــوى تكاديرت :عند مدخل تكـاديرت مـن الطريـقالسريع من جهة اليسار.
 عل ـ ــى مست ـ ـ ـ ــوى تماعي ـ ــت :عن ـ ــد ملتق ـ ــى الطري ـ ــق  7016ومدخل دوار تماعيت من الطريق .RP1010
 علـى مسـتوى ايـت باهـا :قـرب مقـر الزاويـة الدرقاويـة أليــتباها.
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل املصالح الجماعية
املعنية و مصالح الدرك امللكي و السلطات املحلية كل في
دائرة اختصاصه.
و حرر بالدراركة في  09مارس .2016
إمضاء رئيس ــة جم ــاعة الـدرارك ــة.
تــأشيــرة السيدة والـي جهة سوس ماسـ ـ ــة .
عامل عمالة أكادير اداوتنان زينب العدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنظيم و تسييرمجالس الجماعات
التسييروإسناد املهام
قراررقم  2016 / 01بتاريخ  26ابريل  2016لرئيسة جماعة
الدراركة بإحداث لجنة تقنية.
 .رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،
بناء على الظهيـر الشـريف رقـم  1.15.85الصـادر فـي 20
مــن رمضــان  7( 1436يوليــو  )2015بتنفيــذ القــانون التنظيمــي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبنـ ــاء علـ ــى االتفاقيـ ــة املبرمـ ــة بـ ــين جماعـ ــة الدراركـ ــة و
الوكال ــة املس ــتقلة املتع ــددة الخ ــدمات بأك ــادير بش ــأن تف ــويض
تــدبير قطــاعي املــاء الصــالح للشــرب و الصــرف الصــحي بــدواوير
تكاديرت ،دار بوبكر ،تدوارت و تماعيت بجماعة الدراركة،
تق ــرر م ــا يلـ ـ ـ ـ ــي :
املادة األولى
تحدث لجنة تقنية لدى الجماعة الترابية للدراركة
متكونة من السادة:
 أحمد ملوع :رئيسا لهذه اللجنة عبدالحكيم لحفافة :منسقا أحمد الكناوي :تقني عضوا بوجمعة إذ صالح :تقني عضوا أحمد داموح :رئيس جمعية تيويزي عضوا علي العناش ي :رئيس جمعية تفاوين عضوااملادة الثانية
يعهد إلى هذه اللجنة تتبع أشغال تنفيذ بنود اتفاقية
تدبير قطاعي املاء الصالح للشرب و الصرف الصحي بدواوير
تكاديرت ،دار بوبكر ،تدوارت و تماعيت و السهر على تسهيل
تدخل الوكالة املستقلة املتعددة الخدمات بأكادير و توفير
الوثائق الالزمة لذلك.
املادة الثالثة
يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من توقيعه.
وحرر بالدراركة بتاريخ  26ابريل .2016
اإلمضاء  :رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،عائشة إيدبوش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم 2016 / 06
بتاريخ  21شتنبر 2016القاض ي بتمديد اشغال الدورة
العادية لشهرأكتوبر.2016
رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات السيما الفقرة الثانية من
املادة  34منه؛
و حيث أن املجلس الجماعي للدراركة اتفق باإلجماع
خالل افتتاح جلسته األولى من أشغال الدورة العادية لشهر
أكتوبر  2016املنعقدة بتاريخ  06اكتوبر  2016على تأجيل
التداول في النقط املدرجة في هذه الجلسة ،و البت فيها مع
بقية النقط املدرجة في جدول أعمال الدورة يوم االربعاء 26
اكتوبر  2016؛
و بناء على عدم كفاية املدة القانونية،
قــرر ما يلي :

الرتابية
للجماعات
الر�سمية
الجريدةاجلريدة
الترابية
للجماعات
الرسمية

الفصل األول
تمدد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر  2016ملدة
سبعة أيام متتالية من أيام العمل من  21اكتوبر  2016إلى
غاية  31اكتوبر . 2016
الفصل الثاني
تبلغ نسخة من هذا القرار إلى السيدة والي جهة سوس
ماسة،عامل اكادير اداوتنان لكل غاية مفيدة
وحرر بالدراركة في 21 :شتنبر .2016
إمضاء رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،عائشة إيدبوش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم 2016 / 08
بتاريخ  24اكتوبر 2016القاض ي بإحداث و تكوين لجنة
فتح االظرفة على صعيد الجماعة الترابية للدراركة.
رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على الدورية الوزارية رقم  /945ق م ص بتاريخ
 15مارس  2010حول إبرام صفقات الجماعات املحلية و
مجموعاتها.
تقــرر ما يلي :
الفصل األول
تحدث على صعيد الجماعة الترابية للدراركة لجنة
لفتح االظرفة املتعلقة بالصفقات العمومية.
الفصل الثاني
تتكون اللجنة املذكورة من السادة:
 أحمد ملوع :النائب السادس لرئيسة املجلساملفوض له تدبير القطاع ،بصفته رئيسا للجنة.
 عبدهللا الرا ي :رئيس لجنة امليزانية و الشؤوناملالية و البرمجة.
 مولود الشافع :مدير املصالح خالد غزة :املكلف بمصلحة الصفقاتإضافة إلى ممثل عن املصلحة التقنية للجماعة
حسب قطاع التدخل.
الفصل الثالث
يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه و
ينشر بين املصالح الجماعية.
وحرر بالدراركة في  24اكتوبر .2016
اإلمضاء  :رئيسة املجلس الجماعي للدراركة ،عائشة إيدبوش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم 2016 / 09
بتاريخ  28نونبر 2016املتعلق باعتماد هوية بصرية خاصة
بالجماعة الترابية للدراركة.
رئيسة املجلس الجماعي للدراركة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.70.200املؤرخ في 05
 1970 /10/املتعلق بإحداث سلطة عليا لرموز و شعارات
اململكة؛
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وبناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في
 20من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 101
بتاريخ  05ابريل  1988املتعلق بشعارات و رموز الجماعات
املحلية؛
وبناء علـى مقـرر املجلـس الجماعــي للدراركــة فــي دورتــه
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  11يوليوز 2016؛
و رغبة من املجلس الجماعي للدراركة في وضع هوية
بصرية كعالمة مميزة تعكس خصوصيات و مقومات
الجماعة على غرار بقية الجماعات الترابية؛
تقـ ـ ــرر مـ ـ ــا ي ـل ــي:
الــفص ـ ــل األول
تحال مقترحات مشاريع الهوية البصرية على لجنة
الرموز و الشعارات املركزية املختصة ألجل انتقاء إحدى
مشاريع الهوية البصرية التالية حسب الترتيب أدناه وفق
مضمون مقرر املجلس و التأشير عليه.
ال ــمقت ـ ــرح األول ال ــمقت ـ ــرح الثــان ـ ــي ال ــمقت ـ ــرح الث ــال ـ ــث

الــفص ـ ــل الثـانــي:
تعتمد جماعة الدراركة الهوية البصرية املنتقاة من
طرف اللجنة املذكورة و املؤشر عليها من طرف السلطات
املختصة.
الــفص ـ ــل الثـالــث
تصبح الهوية البصرية سارية املفعول من تاريخ
التأشير عليها.
وحرر بالدراركة في 28نونبر .2016
اإلمضاء  :رئيسة املجلس الجماعي للدراركة ،عائشة إيدبوش.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية
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جهة كلميم – واد نون

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

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة كلميم – واد نون
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالية الجماعات الترابية و الجبايات
تعديل و تتميم قرارجبائي
قرارجبائي تعديلي لرئيس جماعة افران األطلس الصغير
رقم 2018/01:بتاريخ  04ابريل  2018يحدد بموجبه نسب
و أسعارالرسوم والواجبات املستحقة لفائدة الجماعة .
رئيس جماعة افران األطلس الصغير،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85صادر في 20
رمضان  1436موافق  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1-07-195صادر في
 19ذي القعدة  1428موافق  30نونبر  2007بتنفيذ القانون
رقم  47-06املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1-07-209صادر
بتاريخ  16ذي الحجة  1428موافق  27دجنبر  2007القاض ي
بتنفيذ القانون رقم  39/07بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق
ببعض الرسوم و الحقوق و املساهمات و األتاوى املستحقة
لفائدة الجماعات املحلية ( بمواصلة تطبيق بعض مواد
القانون رقم  89/30املتعلق بنظام الضرائب املستحقة
لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها )؛
وبناء على املرسوم رقم  2-17- 451صادر في  4ربيع
األول  23( 1439نوفمبر  )2017بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
وبناء على القرار الجبائي الجماعي املتعلق بمختلف
الضرائب و الرسوم املستحقة لفائدة جماعة افران األطلس
الصغير؛
ونظرا ملداولة املجلس الجماعي الفران األطلس
الصغير في دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  12مارس
،2018
قرر ما يلي:
املادة األولى
يعدل الفصل الثالث من القرار الجبائي رقم 01
بتاريخ  2008-6-16املحدد بموجبه نسب و أسعار الضرائب
و الرسوم و الحقوق و الواجبات املستحقة لفائدة جماعة
افران األطلس الصغير على الشكل التالي :
الفصل األول
الرسم على عمليات البناء.
تحدد أسعار الرسم على عملية البناء باملتر مربع
املغطى كما يلي:
 عمارات السكن الجماعية أو املجموعة العقارية والعقارات املعدة لغرض صناعي أو تجاري أو منهي أو إداري(:
)10عشرة دراهم للمتر املربع املغطى .
 املساكن الفردية )25 (:خمسة وعشرون درهم للمتراملربع املغطى.
 يؤدى مبلغ(  )400أربعمائة درهم بالنسبة لعمليةالترميم .

املادة الثانية
تلغى املقتضيات املخالفة لهذا القرار التعديلي و
يجرى العمل به ابتداء من تاريخ تأشيرة السيد والي جهة
كلميم وادنون – عامل اقليم كلميم عليه.
املادة الثالثة
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى كل من رئيس
املجلس الجماعي و القابض الجماعي و شسيعي املداخيل و
املصالح التقنية و اإلدارية و ذلك كل في دائرة اختصاصه .
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،املحفوظ حجي.
تأشيرة السيد والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم
محمد الناجم ابهاي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسييرمجالس الجماعات
قرارات التفويض
تفويض في املهام و اإلمضاء
قرارلرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا رقم  26بتاريخ07
أكتوبر 2015يقض ي بتفويض مهام التعميرو البناء
رئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85بتاريخ 20
من رمضان  07 { 1436يوليوز  } 2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات و ال سيما املادة
103؛
وبمقتض ى القانون  12-90املتعلق بالتعمير؛
وبمقتض ى القانون  25-90املتعلق بالتجزئات
العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
وبمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  25يونيو
 1960املتعلق بتنمية التكتالت القروية،
قرر ما يلي :
الفصل األول
يعين السيد :محمد عنوز املولود بتاريخ 1981/04/25
دوار اكادير ،تلوين .رب ت و JA 92572 :بصفتـه :النائب األول
لرئيس املجلس الجماعي لتلوين اسكا لإلمضاء بالتفويض
على رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن و
شهادات املطابقة بجماعة تلوين اسكا .يقوم بهذه املهمة
مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه.
و حرر بتلوين-أسكا ،بتاريخ  07أكتوبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي إبراهيم النصحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـ ــرارلرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا رقم 01
بتاريخ 01فبراير 2018يقض ي بتفويض مهام صرف
نفقات املوظفين و املنتخبين الجماعيين
رئيس املجلس الجماعي لجماعة تلوين اسكا،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في 4
شعبان  24( 1377فبراير  )1958بمثابة النظام األساس ي
العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم  113-14املتعلق بالجماعات
الصادر األمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1-15-85
بتاريخ  20من رمضان  1436املوافق ل  07يوليوز  2015و ال
سيما املادة 105؛
وبناء على املرسوم رقم  2-77-738بتاريخ  27شتنبر
 1977بمثابة النظام األساس ي ملوظفي الجماعات؛
وبناء على املرسوم رقم  2-17-451الصادر في  04ربيع
األول  1439املوافق ل  2017-11-23بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات،
قــرر مـا يـلـي:
الفصل األول
تسند للسيد علي سالم الشيكر املولود سنة
 ،1968/01/01رتبته اإلدارية متصرف ممتاز ،املرسم و
العامل بمصالح هذه الجماعة بصفة مدير املصالح
الجماعية ،مهمة التوقيع على الحواالت املتعلقة بصرف
نفقات املوظفين العاملين بجماعة تلوين اسكا و التعويضات
عن املهام املتعلقة باملنتخبين الجماعيين ،ليقوم بهذه املهمة
مقامي و باملشاركة معي و تحت مراقبتي و مسؤوليتي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه.
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد الخازن اإلقليمي.
و حرر بتلوين -أسكا  ،بتاريخ  01فبراير
.2018
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي إبراهيم النصحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي عدد / 04ج ا /م
م 2017/يقض ي بتغييرالقرارعدد / 03ج ا /م م2017/
بشأن تفويض اإلمضاء ملديراملصالح الجماعية
رئيس املجلس الجماعي ألمطض ي،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في
 20رمضان  1436املوافق ل 07يوليوز  2015بتنفيذ
القانون التنظيمي رقم  113 -14املتعلق بالجماعات السيما
املواد  104و  105منه.
قـ ــرر ما يلـ ــي:
املادة األولى
تغير على النحو التالي و تنسخ مقتضيات القرار عدد:
/03ج ا/م م 2017/الصادر عن رئيس املجلس الجماعي
ألمطض ي بتاريخ 11 :شتنبر .2017
املادة الثانية
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يفوض للسيد احمد بلعسري املولود بتاريخ-01-19 :
 ،1967الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف عدد،JA 3706 :
الرتبة اإلدارية :متصرف ممتاز ،املرسم والعامل بجماعة
أمطض ي بصفته مديرا ملصالحها ،اإلمضاء في مجال التدبير
اإلداري ،واإلمضاء على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل
الجماعة وصرف نفقاتها وذلك بالتوقيع مقامي وباملشاركة
معي في حدود الصالحيات املحددة بعده.
املادة الثالثة
يشمل اإلمضاء في مجال التدبير اإلداري املعني بهذا
التفويض جميع الوثائق املتعلقة بالتسيير اإلداري لكافة
مصالح الجماعة ،بما فيها كل القرارات واملراسالت والتقارير
واملذكرات وامللتمسات واملحاضر وغيرها ،والسيما ما يخص
منها تدبير كافة شؤون املوارد البشرية التابعة للجماعة.
املادة الرابعة
يشمل اإلمضاء على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل
الجماعة وصرف نفقاتها املعني بهذا التفويض:
جميع الوثائق ذات الصلة باملحاسبة املحلية ،السيما
األوامر بتحصيل املداخيل ( ،)Ordres de recettesوأوراق
إصدارها ( ،)Bordereaux d’émissionsوجداول املداخيل
املحصلة ( ،)Etats des recettes effectuéesواإلقرارات
املرتبطة بها ( ،)Déclarationsوأوراق التحويل/األداء
(.)Bordereaux de versement
جميع الوثائق املرتبطة بتدبير الشيات ()Vignettes
الخاصة برسوم الحالة املدنية والتصديق على اإلمضاءات
واإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها.
جميع الوثائق املتعلقة بااللتزام وتصفية وأداء كافة
نفقات الجماعة في حدود االعتمادات املفتوحة بامليزانية.
املادة الخامسة
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار الذي يسري
مفعوله ابتداء من تاريخ صدوره ،إلى املعني باألمر (مدير
املصالح) وإلى كافة املصالح الجماعية واملالية ذات الصلة كل
في دائرة اختصاصه.
وحرر بأمطض ي في  04أكتوبر .2017
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي إبراهيم النصحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في الحالة املدنية
قرارلرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي
رقم /01م ح م ت ا 2015/يقض ي بتفويض مهام
ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي ألمطض ي،
بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  113 -14املتعلق
بالجماعات الصادر األمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم -85
 1-15الصادر في  20رمضان  1436املوافق  07يوليوز
 ،2015السيما املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-02-239املؤرخ في
 25رجب  1423املوافق  03أكتوبر  ،2002السيما املادة 5
منه،
ق ــرر ما يلـ ــي:
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الفصل األول
يفوض للسيد الحسان بيا ،النائب الثاني لرئيس
املجلس الجماعي ،املولود بتاريخ سنة  ،1958مهمة ضابط
الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية الذي يقع بمقر الجماعة
بمركز أمطض ي ،ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ :فاتح
نونبر .2015
وحرر بأمطض ي في  19أكتوبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألمطض ي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي
رقم  / 02م ح م ت ا 2015/يقض ي بتفويض مهام
ضابط الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي ألمطض ي،
بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  113 -14املتعلق
بالجماعات الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -85
 1-15الصادر في  20رمضان  1436املوافق ل  07يوليوز
 ،2015السيما املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-02-239املؤرخ في
 25رجب  1423املوافق  03أكتوبر  ،2002السيما املادة 5
منه،
ق ــرر ما يل ــي:
الفصل األول
يفوض للسيد عبد هللا املودن ،النائب الثالث لرئيس
املجلس الجماعي ،املولود سنة  ،1941مهمة ضابط الحالة
املدنية بمكتب الحالة املدنية الذي يقع بمقر الجماعة بمركز
أمطض ي ،ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ :فاتح
نونبر .2015
وحرر بأمطض ي في  19أكتوبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألمطض ي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي
رقم  / 03م ح م ت ا 2015/يقض ي بتفويض مهام
ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي ألمطض ي،
بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  113 -14املتعلق
بالجماعات الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -85
 1-15الصادر في  20رمضان  1436املوافق ل  07يوليوز
 ،2015السيما املادة  102منه؛
وبمقتض ى القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-02-239املؤرخ في
 25رجب  1423املوافق ل 03أكتوبر  ،2002السيما املادة 5
منه،
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ق ــرر ما يلـ ــي:

الفصل األول
يفوض لآلنسة جاليلة متوكل ،النائبة الرابعة لرئيس
املجلس الجماعي ،املولودة بتاريخ ،1992-11-15 :مهمة
ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية الذي يقع بمقر
الجماعة بمركز أمطض ي ،لتقوم بهذه املهمة مقامي
وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ فاتح
نونبر .2015
وحرر بأمطض ي في  19أكتوبر .2015
االإمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألمطض ي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا
رقم  22بتاريخ  22سبنمبر  2015يقض ي بتفويض مهام
ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85بتاريخ 20
من رمضان  07 { 1436يوليوز  } 2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات و ال سيما املادة
102؛
و القانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب 1423
املوافق  03أكتوبر  2002املتعلق بالحالة املدنية وخاصة
الفقرة الثانية من املادة  5منه؛
قرر ما يلي :
الفصل األول
يعين السيد  :علي سالم الشيكر املولود بتاريخ
1968/01/01
رتبته اإلدارية  :متصرف ممتاز ،املرسم و العامل
بمصالح هذه الجماعة؛
ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة
املدنية األصلي الذي يقع مقره بجماعة تلوين أسكا ليقوم
بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي،
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه.
و حرر بتلوين-أسكا ،بتاريخ 22سبتمبر.2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي إبراهيم النصحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا
رقم  23بتاريخ  22سبتمبر  2015يقض ي بتفويض مهام
ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا ،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85بتاريخ 20
من رمضان  07 { 1436يوليوز  } 2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات و ال سيما املادة
102؛
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و القانون رقم  37.99 :الصادر بتاريخ  25رجب 1423
املوافق  03أكتوبر  2002املتعلق بالحالة املدنية وخاصة
الفقرة الثانية من املادة  5منه،
قرر ما يلي :
الفصل االول
يعين السيد  :عمر عبيد املولود في1977/12/06 :
بتلوين .رتبته االدارية  :مساعد تقني ،الدرجة الرابعة ،املرسم
و العامل بمصالح هذه الجماعة ضابطا للحالة املدنية
بالتفويض بمكتب الحالة املدنية األصلي الذي يقع مقره
بجماعة تلوين أسكا ليقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة
معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه.
و حرر بتلوين-أسكا ،بتاريخ  22سبتمبر 2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي إبراهيم النصحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا
رقم  29بتاريخ  03ديسمبر 2015يقض ي بتفويض مهام
ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي لتلوين-أسكا ،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85بتاريخ  20من
رمضان  07 { 1436يوليوز  } 2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات و ال سيما املادة 102؛
و بمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 :بتاريخ
 02شعبان  1423املوافق  09أكتوبر  2002لتطبيق القانون
رقم 37.99 :املتعلق بنظام الحالة املدنية و السيما الفصل
األول منه،
قرر ما يلي :
الفصل األول
يعين السيد :ابراهيم بللوش املولود سنة  1965دوار
اهل بللوش ،تلوين بصفتـه :النائب الثاني لرئيس املجلس
الجماعي لتلوين اسكا ضابطا للحالة املدنية بالتفويض
بمكتب الحالة املدنية األصلي الذي يقع مقره بجماعة تلوين
اسكا ليقوم بهذه املهمة مقامي و املشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه.
حرر
و بتلوين-أسكا ،بتاريخ 03ديسمبر .2015
اإلمضاء  :رئيس املجلس الجماعي إبراهيم النصحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النصوص الخاصة املتعلقة بالجماعات الترابية املتواجدة بجهة العيون-الساقية الحمراء
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات و رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسييرمجالس الجماعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء.
قرارلرئيس املجلس الجماعي لبوكراع رقم  02بتاريخ 16
نونبر 2015يقض ي بتفويض مهام التدبيراإلداري.
رئيس املجلس الجماعي لبوكراع؛
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14للجماعات
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  1436هجرية موافق  7يوليوز  2015؛
قرر ما يلي:
فصل فريد
يفوض للسيد محمد العسيلي متصرف ومدير
املصالح الجماعية بجماعة بوكراع واملولود بتاريخ  29ماي
 1957مهام التدبير االداري و التوقيع على املراسالت االدارية
ليقوم بهذه املهمة مقامي و املشاركة معي ابتداء من  16نونبر
.2015
حرر ببوكراع في  16نونبر2015
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي لبوكراع،عبد هللا السالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي لبوكراع رقم  08بتاريخ 16
نونبر 2015يقض ي بتفويض التوقيع على الوثائق اإلدارية
املتعلقة باملوظفين.
رئيس املجلس الجماعي لبوكراع؛
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14للجماعات
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  1436هجرية موافق  7يوليوز  2015وخاصة املادة
 102منه.
قرر ما يلي:
فصل فريد
يفوض للسيد بوعبيد املزاح تقني الدرجة الثانية
السلم  10رئيس قسم املوظفين و العامل بمصالح الجماعة
منذ  1992/1/1للقيام بمهام توقيع الوثائق املتعلقة
باملوظفين ليقوم بهده املهمة مقامي و باملشاركة معي ابتداء
من  16نونبر .2015
حرر ببوكراع في  16نونبر2015
اإلمضاء :رئيس املجلس القروي لبوكراع،عبد هللا السالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارلرئيس املجلس الجماعي لفم الواد رقم  10بتاريخ 16
شتنبر 2015يقض ي بالتفويض في اإلمضاء.
إن رئيس املجلس الجماعي لفم الواد؛
بناءا على مقتضيات القانون رقم  113.14الصادر
بتنفيذ الظهير الشريف رقم  1.15.85املؤرخ في  20رمضان
 1436املوافق ل( 7يوليو  )2015املتعلق بالجماعات الترابية
وخصوصا املواد 104و.105
بناءا على املرسوم رقم  2.77.718بتاريخ  13شوال
 1397املوافق ل( )1977/09/27بمثابة النظام األساس ي
ملوظفي الجماعات.
قرر ما يلي:
الفصل االول
يفوض للسيد سيدي أحمد موس ى SIDI AHMED
 MOUSSAمدير الجماعة ،الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 SH53319واملزداد بتاريخ  1965ببوكراع مهمة التوقيع على
املراسالت اإلدارية املتعلقة بالتسيير اإلداري الصادرة عن
مختلف مصالح و مكاتب الجماعة و على جميع الوثائق
اإلدارية الخاصة بموظفي الجماعة بما فيها حواالتهم
الشهرية وذلك ليقوم مقامي بهذه املهام في غيابي و باملشاركة
معي.
الفصل الثاني
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
وحرر بفم الواد في 16سبتمبر 2015
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي لفم الواد محمد عياش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في الحالة املدنية
قرارلرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم  15/02بتاريخ
 15شتنبر 2015يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة
املدنية.
رئيس املجلس الجماعي للدشيرة،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.15.85الصادر في  20من رمضان  1436هـ (07
يوليو )2015؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم -02-239
 01الصادر في  25رجب  03( 1423أكتوبر  2002م) بتنفيذ
القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية.
قرر ما يلي :
الفصل األول
يفوض للسيد محمد تمام موظف جماعي واملولود
بتاريخ  1963مهام ضابط الحالة املدنية لجماعة الدشيرة
الذي يقع مقره بمقر إدارة الجماعة ليقوم بهذه املهمة
باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه.
حرر بالدشيرة في  15شتنبر 2015
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي للدشيرة
سيداتي بنمسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرارلرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 1021
بتاريخ  14دجنبر 2015املتعلق بإلغاء تفويض مهام ضابط
الحالة املدنية.
رئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ
 20رمضان  1436موافق  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات خصوصا الفصل
 102منه؛
ن
و القانو رقم  37-99الصادر بتاريخ  25رجب
 3( 1423أكتوبر  )2002املتعلق بالحالة املدنية وخاصة
الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه؛
واملرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر بتاريخ 2
شعبان  9( 1423أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق القانون رقم
 99-37املؤرخ في  25رجب  3(1423أكتوبر  ،)2002وخاصة
املادة األولى منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يسحب من السيد أحمد شناوي مساعد إداري سلم 7
واملزداد بتاريخ  1955/12/31بالرشيدية مهمة ضابط الحالة
املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية الذي يقع مقره
باملقاطعة الحضرية الثانية بالعيون.
الفصل الثاني:
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي للعيون
موالي حمدي ولد الرشيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 1023
بتاريخ  15دجنبر 2015املتعلق بإلغاء تفويض مهام ضابط
الحالة املدنية.
إن رئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر بتاريخ
 20رمضان  1436موافق  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات خصوصا الفصل
 102منه.
و القانون رقم  37-99الصادر بتاريخ  25رجب
 3( 1423أكتوبر  )2002املتعلق بالحالة املدنية وخاصة
الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه،
واملرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر بتاريخ 2
شعبان  9( 1423أكتوبر  )2002املتعلق بتطبيق القانون رقم
 99-37املؤرخ في  25رجب  3(1423أكتوبر  ،)2002وخاصة
املادة األولى منه،
قرر مايلي:
الفصل األول
يسحب من السيد نيمة محمد مساعد تقني درجة 2
سلم  6واملزداد بتاريخ  1972بالعيون مهمة ضابط الحالة
املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية الذي يقع مقره
باملقاطعة الحضرية السابعة عشر بالعيون.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي موالي حمدي ولد الرشيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرارلرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 1026
بتاريخ  18ديسمبر 2015يقض ي تفويض اإلمضاء.
رئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.185الصادر
بتاريخ  20رمضان  1436املوافق ( 07يوليوز )2015بتنفيذ
القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات و خاصة
الفصل  102منه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في
 25رجب  1423موافق  03أكتوبر  2002بتنفيذ القانون رقم
 37.99املتعلق بالحالة املدنية و مرسوم تطبيقه رقم
 2.99.665الصادر في  02شعبان  1423موافق  09أكتوبر
 2002وخاصة املادة  05من الباب الثاني.
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد لسياد اإلدريس ي املزداد بتاريخ
 1962/01/01بالعيون بصفته النائب الرابع لرئيس املجلس
الجماعي للعيون مهام التوقيع على الوثائق املتعلقة بالحالة
املدنية و تصحيح اإلمضاء باملكتب الفرعي للحالة املدنية
بامللحقة اإلدارية السابعة ليقوم بهذه املهمة مقامي و
باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يسند تنفيذ هذا القرار إلى الكاتب العام و األطر
العاملة بالجماعة الحضرية.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي للعيون
موالي حمدي ولد الرشيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 1027
بتاريخ  18ديسمبر 2015يقض ي بتفويض اإلمضاء .
رئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.185الصادر
بتاريخ  20رمضان  1436املوافق ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ
القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات و خاصة
الفصل  102منه.
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في
 25رجب  1423موافق  03أكتوبر  2002بتنفيذ القانون رقم
 37.99املتعلق بالحالة املدنية و مرسوم تطبيقه رقم
 2.99.665الصادر في  02شعبان  1423موافق  09أكتوبر
 2002و خاصة املادة  05من الباب الثاني.
قرر مايلي:
الفصل األول
يفوض مهمة التوقيع على الوثائق املتعلقة بالحالة
املدنية و تصحيح اإلمضاء باملكتب الفرعي للحالة املدنية
بامللحقة اإلدارية الثانية للسيد موس ى لكرواز املزداد
بتاريخ 1954/01/01بأسا الزاك بصفته النائب الثاني لرئيس
املجلس الجماعي للعيون ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة
معي.
الفصل الثاني
يسند تنفيذ هذا القرار إلى الكاتب العام واألطر
العاملة باملجلس الجماعي
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي للعيون
موالي حمدي ولد الرشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرارلرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم
 1028بتاريخ 18ديسمبر 2015يقض ي بتفويض اإلمضاء .
إن رئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون؛
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.185الصادر
بتاريخ  20رمضان  1436املوافق ( 07يوليوز )2015بتنفيذ
القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات و خاصة
الفصل  102منه.
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في
 25رجب  1423موافق  03أكتوبر  2002بتنفيذ القانون رقم
 37.99املتعلق بالحالة املدنية و مرسوم تطبيقه رقم
 2.99.665الصادر في  02شعبان  1423موافق  09أكتوبر
 2002وخاصة املادة  05من الباب الثاني.
قرر مايلي:
الفصل األول
يفوض مهمة التوقيع على الوثائق املتعلقة بالحالة
املدنية وتصحيح اإلمضاء باملكتب الفرعي للحالة املدنية
بامللحقة اإلدارية الرابعة للسيد سيدي محمد صالح دداه
املزداد بتاريخ  1955/01/01بالعيون بصفته النائب الثالث
لرئيس املجلس الجماعي للعيون ليقوم بهذه املهمة مقامي و
باملشاركة معي.
الفصل الثاني
يسند تنفيذ هذا القرار إلى الكاتب العام و األطر
العاملة باملجلس الجماعي.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي للعيون
موالي حمدي ولد الرشيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارلرئيس املجلس الجماعي للمرس ى رقم  323بتاريخ
 08ديسمبر  2015يقض ي بإلغاء التفويض على الشواهد
االدارية.
رئيس املجلس الجماعي للمرس ى،
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.15.85الصادر في  20من رمضان  1436هـ (07
يوليو )2015وخاصة املادة . 102
بناء على دورية حول االجراءات الخاصة بتفويض
مهام رئيس املجلس الى نوابه عدد  5225ق .م .م بتاريخ 16
يوليوز .2009
قررما يلي :
فصل فريد
يلغى القرار رقم  233املؤرخ في  15ابريل 2015
املفوض بموجبه مهام الحالة املدنية للمكتب األصلي للحالة
املدنية لجماعة املرس ى للسيدة سلم بوشعاب مساعد تقني
الدرجة الرابعة املولودة بتاريخ 1964/05/11بطرفاية.
حرر باملرس ى في 08ديسمبر 2015
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي للمرس ى
بدر املوساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

91

والثالثون
العـدد التاسع
العدد الثامن و الثالثون

---رب)اير )2019 5( 1440ف
29جامدى األوىل
------- --( ---- ----- --

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

جهة الداخلة  -وادي الذهب

92

والثالثون
ون
التاسعو الثالث
العـدد الثامن
العدد

---رب)اير )2019 5(------فاألوىل 1440
29جامدى (--
---- ----- --

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة الداخلة-وادي الذهب
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس العماالت واألقاليم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم و تسييرمجالس العماالت واألقاليم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في املهام و اإلمضاء.
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لوادي الذهب رقم  1بتاريخ
 28ابريل  2016يقض ي بالتفويض.
رئيس املجلس اإلقليمي لوادي الذهب ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.84الصادر في 20
رمضان  7 (1436يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم ،والسيما املواد 102
و  103منه.
بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد  51بتاريخ
 31دجنبر  2015حول تعيين املديرين العامين للمصالح
ومديري املصالح بالجماعات الترابية.
بناء على قرار السيد رئيس مجلس إقليم وادي
الذهب ،بتعيين املدير العام للمصالح لإلقليم ،املؤشر عليه
بتاريخ  09مارس  2016من طرف السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية.
قرر ما يلي:
املادة األولى
يفوض للسيد محمد عبد هللا بكار ،املدير العام
للمصالح إلقليم وادي الذهب ،اإلمضاء نيابة عن رئيس
املجلس في مجال التسيير اإلداري للموارد البشرية العاملة
باإلقليم.
املادة الثانية
يفوض للمعني باألمر اإلمضاء نيابة عن الرئيس على
الوثائق املتعلقة بصرف النفقات املرتبطة باملوارد البشرية
العاملة باإلقليم.
املادة الثالثة
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املدير العام للمصالح وإلى
الخازن اإلقليمي بالداخلة كل في مجال اختصاصه.
اإلمضاء:رئيس املجلس اإلقليمي لوادي الذهب سيدي احمد بكار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرارات و املقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالية الجماعات و الجبايات
املصادقة على مشروع امليزانية
مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد  03بتاريخ  13محرم
 1437املو افق لـ  27أكتوبر  2015النقطة املتعلقة
باملصادقة على مشروع امليزانية لسنة .2016

مجلس الجماعة الترابية للعركوب .املجتمع في إطار
الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة  2015ميالدية  .خالل
جلسته الثالثة املنعقدة بتاريخ  27أكتوبر  2015ميالدية
املوافق ل  13محرم  1437هجرية ̨ بمقر دار الجماعة على
الساعة الحادية عشرة صباحا.
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات السيما املادة  92منه.
بعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة باملصادقة على
امليزانية لسنة 2016
بعد اللجوء لعملية االقتراع العلني املتعلق بانتخاب
أعضاء لجنة املالية وامليزانية.
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي
عدد األعضاء الحاضرين  13 ثالثة عشر عضوا
وانسحب عضو واحد من اإلجتماع
عدد األصوات املعبر عنها 12 اثنا عشر عضوا
عدد األعضاء املوافقين  10 عشرة أعضاء
عدد األعضاء الرافضين  )02( إثنان
عدد املمتنعين عن التصويت  00 ال أحد
قرر ما يلي
صادق مجلس الجماعة الترابية للعركوب .باألغلبية
املطلقة ألعضائه الحاضرين على مقرر النقطة الثالثة و
املتعلقة باملصادقة على امليزانية لسنة  2016على النحو
التالي:
املداخيل
 oالباب العاشر
مجموع املداخيل املقترحة بالباب 2 913 600.00  10درهم
الباب العشرون
o
مجموع املداخيل املقترحة بالباب 94 000.00  20درهم
الباب الثالثون
o
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  88 200.00  30درهم
الباب األربعون
o
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  4 384 200.00  40درهم
الباب الخمسون
o
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  70 000.00  50درهم
الباب الستون
o
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  00.00  60درهم
املالية املقترحة بالقسم األول
مجموع املبالغ
 7 550 000.00درهم
املصاريف
الباب العاشر
o
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  5275000.00  10درهم
الباب العشرون
o
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  649000.00  20درهم
الباب الثالثون
o
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مجموع املصاريف املقترحة بالباب  180000.00  30درهم
الباب األربعون
o
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  00.00  40درهم
الباب الخمسون
o
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  1317000.00  50درهم
الباب الستون
o
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  129 000.00  60درهم
مجموع املبالغ املالية املقترحة بالقسم الثاني
7550000.00درهم
وبالتالي فإن مشروع امليزانية حصر على النحو ادناه.
املداخيل املقترحة  7 550 000.00 :درهم
النفقات املقترحة7 550 000.00 :درهم
الفائض التقديري129 000.00 :درهم.
كاتب املجلس
إمضاءرئيس املجلس 
يحضيه بوسيف
صالح بوسيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر املجلس جماعي للعركوب عدد  11املتعلق بالدراسة
واملصادقة على اعداد مشروع ميزانية الجماعة برسم
السنة املالية .2017
مجلس الجماعة الترابية للعركوب .املجتمع في إطار
الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة  2016ميالدية  .خالل
جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ  9محرم  1438هجرية املوافق
ل  11أكتوبر  2016ميالدية بمقر دار الجماعة على الساعة
الحادية عشرة صباحا.
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات .السيما املادة 92منه.
بعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة باملصادقة على
اعداد مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة املالية 2017
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني .
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي
 عدد األعضاء الحاضرين  (14 ) أربعة عشرعضوا
 عدد األصوات املعبر عنها (13) ثالثة عشر عضوا عدد األعضاء املوافقين (12 ) اثنا عشرةعضوا
 عدد األعضاء الرافضين  )01( :واحد )ابراهيمالسالم اعمار)
 عدد املمتنعين عن التصويت  )00( ال أحدقرر ما يلي
صادق مجلس الجماعة الترابية للعركوب .باألغلبية
املطلقة ألعضائه الحاضرين على مقرر النقطة األولى و
املتعلقة باملصادقة على اعداد مشروع ميزانية الجماعة
برسم السنة املالية  2017على النحو التالي:
املداخيل
الباب العاشر
مجموع املداخيل املقترحة بالباب 2.915 600,00  10
درهم
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الباب العشرون
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  102 000,00 : 20درهم
الباب الثالثون
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  70 200,00  30درهم
الباب األربعون
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  4.509 100,00  40درهم
الباب الخمسون
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  100100,00 : 50درهم
الباب الستون
مجموع املداخيل املقترحة بالباب  00  60درهم
مجموع املبالغ املالية املقترحة بالقسم األول 
769700,00درهم
املصاريف
الباب العاشر
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  5 584 000,00  10درهم
الباب العشرون
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  566 000,00  20درهم
الباب الثالثون
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  180 000,00  30درهم
الباب األربعون
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  00,00  40درهم
الباب الخمسون
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  1 317 000,00 50درهم
الباب الستون
مجموع املصاريف املقترحة بالباب  50 000,00  60درهم
مجموع املبالغ املالية املقترحة بالقسم الثاني 769700,00درهم
وبالتالي فإن مشروع امليزانية حصر على النحو أدناه.
 7 697 000.00 :درهم
* مجموع املداخيل
* مجموع املصاريف املقترحة 7 697 000.00 :
درهم
* الفائض التقديري
 50 000.00 :درهم
توقيع كاتب املجلس
توقيع رئيس املجلس
يحضيه بوسيف
صالح بوسيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر املجلس الجماعي للداخلة عدد  2016 / 01بتاريخ
 04فبراير 2016املتعلق بالنقطة الخاصة بالدراسة
واملصادقة على برمجة الفائض الحقيقي للسنة املالية
.2015
مجلس جماعة الداخلة املجتمع في إطار دورته لشهر
فبراير 2016خالل الجلسة العلنية املنعقدة بتاريخ  24ربيع
الثاني  1437املوافق ل  04فبراير  2016وطبقا ملقتضيات
القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات .وبعد
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دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بالدراسة واملصادقة على
برمجة الفائض الحقيقي للسنة املالية .2015
و بعد اللجوء إلى التصويت العلني برفع األيدي
و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
عدد األعضاء الحاضرين لعملية التصويت  37 :عضوا
 37 :صوتا
عدد األصوات املعبر عنها
 23 :عضوا
عدد األعضاء املوافقين
 14 :عضوا
األعضاء الرافضين
األعضاء املمتنعين عن التصويت  :ال أحد
قرر ما يلي
صادق املجلس باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين
مهامهم على برمجة الفائض الحقيقي للسنة املالية 2015
ملجلس جماعة الداخلة  ,وذلك يوم الخميس  24ربيع الثاني
 1437املوافق ل  04فبراير . 2016
توقيع كاتب املجلس
توقيع رئيس املجلس
محمداألمين ديدى
سيدي صلوح الجماني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر املجلس الجماعي للداخلة عدد  2016 / 02بتاريخ
 04فبراير 2016املتعلق بالنقطة الخاصة بإضافة اعتماد
إجباري إلى ميزانية التسييربالفصل قن رقم 50.40.60/63
الخاص بدفعات للمقاوالت الخاصة مقابل الخدمات
املقدمة للجماعة الترابية " التدبيراملفوض للمطرح
املر اقب الداخلة العركوب ".
مجلس جماعة الداخلة املجتمع في إطار دورته لشهر
فبراير 2016خالل الجلسة العلنية املنعقدة بتاريخ  24ربيع
الثاني  1437املوافق ل  04فبراير  ، 2016وطبقا ملقتضيات
القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات .
وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بإضافة اعتماد
إجباري إلى ميزانية التسيير بالفصل قن رقم 50.40.60/63
الخاص بدفعات للمقاوالت الخاصة مقابل الخدمات املقدمة
للجماعة الترابية " التدبير املفوض للمطرح املراقب الداخلة
العركوب ".
و بعد اللجوء إلى التصويت العلني برفع األيدي
و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
عدد األعضاء الحاضرين لعملية التصويت 37 :
عضوا
 37 :صوتا
عدد األصوات املعبر عنها
 23 :عضوا
عدد األعضاء املوافقين
14 :
األعضاء الرافضين
األعضاء املمتنعين عن التصويت  :ال أحد
قرر ما يلي:
صادق املجلس باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين
مهامهم على النقطة الخاصة بإضافة اعتماد إجباري إلى
ميزانية التسيير بالفصل قن رقم  50.40.60/63الخاص
بدفعات للمقاوالت الخاصة مقابل الخدمات املقدمة
للجماعة الترابية " التدبير املفوض للمطرح املراقب الداخلة
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العركوب "  ,وذلك يوم الخميس  24ربيع الثاني  1437املوافق
ل  04فبراير . 2016
توقيع كاتب املجلس
توقيع رئيس املجلس
محمداألمين ديدى
سيدي صلوح الجماني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر املجلس الجماعي للداخلة عدد  2016 / 03بتاريخ
 04فبراير 2016املتعلق بالنقطة الخاصة ببرمجة
الفائض التقديري للسنة املالية . 2016
مجلس جماعة الداخلة املجتمع في إطار دورته لشهر
فبراير 2016خالل الجلسة العلنية املنعقدة بتاريخ  24ربيع
الثاني  1437املوافق ل  04فبراير  ، 2016وطبقا ملقتضيات
القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعات .وبعد
دراسة املجلس للنقطة املتعلقة ببرمجة الفائض التقديري
للسنة املالية 2016
و بعد اللجوء إلى التصويت العلني برفع األيدي
و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
عدد األعضاء الحاضرين لعملية التصويت 37 :
عضوا
 37 :صوتا
عدد األصوات املعبر عنها
 23 :عضوا
عدد األعضاء املوافقين
14 :
األعضاء الرافضين
األعضاء املمتنعين عن التصويت  :ال أحد
قرر ما يلي:
صادق املجلس باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين
مهامهم على النقطة الخاصة ببرمجة الفائض التقديري
للسنة املالية  ,2016وذلك يوم الخميس  24ربيع الثاني 1437
املوافق ل  04فبراير . 2016
توقيع كاتب املجلس
توقيع رئيس املجلس
محمداألمين ديدى
سيدي صلوح الجماني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد  12املتعلق
بالدراسة واملصادقة على توزيع الدعم واملساعدات لفائدة
الجمعيات.
إن مجلس الجماعة الترابية للعركوب .املجتمع في
إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة  2016ميالدية .
خالل جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ  9محرم  1438هجرية
املوافق ل  11أكتوبر  2016ميالدية بمقر دار الجماعة على
الساعة الحادية عشرة صباحا.
طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات .السيما املادة 92منه.
بعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة باملصادقة على
توزيع الدعم واملساعدات لفائدة الجمعيات .
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني .
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي
 عدد األعضاء الحاضرين  )14 ( أربعة عشر عضوا -عدد األصوات املعبر عنه  )13( ثالثة عشر عضوا
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 عدد األعضاء املوافقين  )13( ثالثة عشر عضوا عدد الرافضين عن التصويت  00 ال أحد عدد املمتنعين عن التصويت  00 ال أحدقرر ما يلي
صادق مجلس الجماعة الترابية العركوب بإجماع
أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة املتعلقة بتوزيع الدعم
واملساعدات لفائدة الجمعيات وتخصيصه مبلغ اجمالي
قدره  483 000.00 :درهم لهذه الغاية وهو موزع حسب
الفصول األتية على النحو التالي :
 تخصيص مبلغ  55 000.00درهم للفصلالخاص بإعانات ملؤسسات أخرى اجتماعية :
* جمعية وادي الذهب لألعمال الخيرية واالجتماعية
بجهة وادي الذهب-لكويرة  36 000,00درهم
* جمعية البادية لسباق الهجن والتعريف بالثقافة
البدوية األصيلة بجهة وادي الذهب –لكويرة 3 000,00 :
درهم
* جمعية الداخلة للمعاقين بجهة وادي الذهب -
لكويرة  3 000,00 :درهم
* جمعية طيبة لتغسيل األموات واألعمال االجتماعية
بجهة وادي الذهب –لكويرة  5 000,00 :درهم
* الجمعية االجتماعية للتخييم جهة وادي الذهب
الكويرة 3 000,00 :درهم
 تخصيص مبلغ  20 000.00درهم للفصلالخاص بإعانات للجمعيات الرياضية :
* جمعية نادي العركوب الرياض ي لكرة القدم
17000,00درهم
* جمعية وداد أوسرد لكرة القدم النسوية 3 000,00
درهم
 تخصيص مبلغ  8 000.00درهم للفصل الخاصبإعانات للفرق الرياضية :
تخصيص مبلغ  400 000.00درهم للفصل الخاص
بمنح وإعانات لفائدة الجمعيات الثقافية
* مهرجان الضحك
توقيع رئيس املجلس
توقيع كاتب املجلس
يحضيه بوسيف
صالح بوسيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامج العمل و التنمية املندمجة و املستدامة
مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد  15املتعلق
بالدراسة واملصادقة على وضع برنامج عمل الجماعة
التنموي.
مجلس الجماعة الترابية للعركوب .املجتمع في إطار
الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة  2016ميالدية  .خالل
جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ  9محرم  1438هجرية املوافق
ل  11أكتوبر  2016ميالدية بمقر دار الجماعة على الساعة
الحادية عشرة صباحا.
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طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14
املتعلق بالجماعات .السيما املادة 92منه.
وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة باملصادقة على
وضع برنامج عمل الجماعة التنموي.
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني .
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي
 عدد األعضاء الحاضرين  14 أربعة عشرعضوا
 عدد األصوات املعبر عنها )13( ثالثة عشرعضوا
 عدد األعضاء املوافقين  )13( ثالثة عشرعضوا
 عدد الرافضين عن التصويت  00 ال أحد عدد املمتنعين عن التصويت  00 ال أحدقرر ما يلي
صادق مجلس الجماعة الترابية للعركوب .بإجماع
أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة املتعلقة بوضع واعداد
برنامج عمل الجماعة التنموي.
توقيع كاتب املجلس
توقيع رئيس املجلس
يحضيه بوسيف
صالح بوسيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

