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الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

العـدد األربعون

طبقا ملقتضيات القوانين التنظيمية املتعلقة
بالجماعات الترابية ،و السيما املادة  251من القانون التنظيمي
رقم  14-111املتعلق بالجهات  ،املادة  221من القانون التنظيمي
رقم  112-14املتعلق بالعماالت و االقاليم و املادة  277من القانون التنظيمي
رقم  113-14املتعلق بالجماعات ،و الخاصة بنشر قرارات و أعمال
مجالس الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
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الفــــهـــــرس
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم
ورؤسائها
تنظيم وتسيير العماالت و األقاليم
تنظيم إدارة العمالة أواألقليم و تحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس االقليمي للفحص انجرة رقم 19/27
بتاريخ  28يناير  2019في شأن تنظيم إدارة املجلس اإلقليمي
وتحديد اختصاصاتها
القرارات و املقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
االتفاقيات والعقود املبرمة مع الجماعات
اتفاقيات الشراكة و التعاون الداخلي
مستخرج من عقد التدبير املفوض لقطاع النظافة لجماعة
اكزناية بعمالة طنجة-أصيلة.
تنظيم وتسيير الجماعات
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس الجماعي النجرة عدد  29بتاريخ  17اكتوبر
 2016يتعلق بتنظيم ادارة جماعة انجرة وتحديد اختصاصاتها
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جهة الشرق
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
تنظيم وتسيير الجماعات
التسيير و اسناد املهام
قـ ـرار لرئـيس مجلس جماعـة إسلـي رق ــم  02بتاريخ  12مارس
 2018يقض ي بإحداث لجنة مؤقتة لتتبع تسوية وضعية املمتلكات
العقارية للجماعة.
هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
قـ ـرار لرئـيس مجلس جماعـة إسلـي رق ــم  01بتاريخ  20دجنبر
 2017يقض ي بإحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
قرارات التفويض
التفويض في املهام واإلمضاء.
قرار لرئيــس املجلـس الجماعــي لعيـن الصفــاء رقم  02بتاريخ 08
نونبر  2018يقض ي بالتفويض في اإلمضاء.
قرار لرئيــس املجلـس الجماعــي لعيـن الصفــاء رقم  03بتاريخ 08
نونبر  2018يقض ي بالتفويض في اإلمضاء.
قرار لرئيس جماعة البركاني ـ ــين رقم  01بتاريخ  06مارس 2018
يقض ي بالتفويض في املهام االمضاء.
التفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ
ألصولها
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار رقم  74يقض ي
بالتفويض في اإلمضاء في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات
ومطابقة النسخ ألصولها.
ق ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار رقم  75يقض ي
بالتفويض في اإلمضاء في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاءات
ومطابقة النسخ ألصولها.
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جهة فاس-مكناس

املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
تدبير األمالك الجماعية
القرار التنظيم ــي لرئيس جماعة كالز رقم  361بتاريخ  31دجنبر
 2018املتعلق باالستغالل املؤقت للملك العمومي الجماعي بجماعة
كالز.
الشرطة اإلداريةـ
ميدان حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة والبيئة
تنظيم االنشطة التجارية والحرفية والخدماتية
قرار تنظيمي لرئي ـ ـ ـ ــس جماعـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــالز رقم  362بتاريخ  31دجنبر
 2018يتعلق بتنظيم مجاالت األنشطة التجارية واملهنية والحرفية
والخدماتية بجماعة كالز.
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جهة الرباط-سال-القنيطرة
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
الشرطة اإلدارية
حفظ الصحة العمومية والنظافة والسكينة العامة والبيئة
قرار تنظيمي جماعي رقم  2018/03م ش إ/ق ش ق ح م/ج ق
بتاريخ  2018/09/04يتعلق بتنظيم مجال استغالل محالت غسل
وتنظيف السيارات الخفيفة
ميدان السير و الجوالن
تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل
قرار جماعي مؤقت عدد  411بتاريخ 2018/06/01للترخيص بمنح
االستغالل املؤقت للملك العمومي بواسطة محطات وقوف السيارات
والشاحنات والدراجات العادية والنارية بجماعة سال
تسمية الشوارع والساحات
ق ـرار تنظيمي عدد  53بتاريخ  29ماي  2018يتعلق بإطالق
تسميات بعض الشخصيات واألعالم التاريخية على طرق عمومية
بتراب جماعة سال
قرارات التفويض
التفويض في املهام واإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم  2018/05يتعلق
تفويض مهام اإلمضاء على الشواهد اإلدارية إلى مدير مصالح
الجماعة
قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم  2018/22يقض ي
بتفويض اإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم  1501بتاريخ
 19نونبر  2015بشأن تفويض اإلمضاء على رخص الربط بشبكتي املاء
والكهرباء.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم  1502بتاريخ
 19نونبر  2015بشأن تفويض اإلمضاء على رخص الربط بشبكتي املاء
والكهرباء.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمكرن عدد  2018/01بتاريخ
 02فبراير  2018يقض ي بتفويض التوقيع على الشواهد اإلدارية
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اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒﺎب ﺗﻴﻮكﺎ رﻗﻢ  2018/19ﺻﺎدر `ي
 2018-01-22ﺑﺘﻌﻴ/ن اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻹﺷهﺎد ﻋèى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎب ﺗﻴﻮكﺎ ،وبﺘﻌﻴ/ن ﻧﺎﺋﺒﮫ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي اﳌﻜﺮن ﻋﺪد 2017/08ﺑﺘﺎريﺦ 25
ﺷتﻨ 2017 <Üﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي اﳌﻜﺮن ﻋﺪد  2017/10ﺑﺘﺎريﺦ 25
ﺷتﻨ 2017 <Üﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤ©™ﻩ رﻗﻢ  2ﺑﺘﺎريﺦ  28ﺷتﻨ2015<Ü
بﺸﺄن ﺗﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ إßى اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋيﺲ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮكﻮبﻲ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤ©™ﻩ رﻗﻢ  4ﺑﺘﺎريﺦ  28ﺷتﻨ2015<Ü
`ي ﺷﺄن ﺗﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ إßى اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﻠﺮﺋيﺲ اﻟﺴﻴﺪ لحﺴﻦ واﺣﻤﺎن
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ اﳌ©™ﻩ رﻗﻢ  6ﺑﺘﺎريﺦ 28
ﺷتﻨ` 2015<Üي ﺷﺄن ﺗﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ إßى اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺮﺋيﺲ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
املجﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪانﻲ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ اﳌ©™ﻩ رﻗﻢ  8ﺑﺘﺎريﺦ 28
ﺷتﻨ` 2015<Üي ﺷﺄن ﺗﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ إßى اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮابﻊ ﻟﻠﺮﺋيﺲ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
دردار
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ اﳌ©™ﻩ رﻗﻢ  1001ﺑﺘﺎريﺦ 28
ﻳﻮﻧﻴﻮ  2017بﺸﺄن ﺗﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤ©™ﻩ رﻗﻢ  143ﺑﺘﺎريﺦ  06ﻓ<Üاﻳﺮ
 2018بﺸﺄن ﺗﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤ©™ﻩ رﻗﻢ  147ﺑﺘﺎريﺦ 07
ﻓ<Üاﻳﺮ 2018ﻳﻘ|} Fبسحﺐ اﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﻤﺔ اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺴﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ لحﻤﺮ ﻋﺪد
 2018/70ﺑﺘﺎريﺦ  27ﻓ<Üاﻳﺮ  2018اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣﺠﺎل ﺗﺜبﻴﺖ
اﻹﻣﻀﺎء
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺼﺒﺎح رﻗﻢ  05ﺑﺘﺎريﺦ  15ﻓ<Üاﻳﺮ
 2018ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺼﺒﺎح رﻗﻢ  06ﺑﺘﺎريﺦ  15ﻓ<Üاﻳﺮ
 2018ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺟﮭﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼل-ﺧﻨﯿﻔﺮة

اﳌﻘﺮرات و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت ورؤﺳﺎLKﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ و الجﺒﺎﻳﺎت
تﻌﺪﻳﻞ و ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻗﺮار ﺟﺒﺎئﻲ
ﻗﺮار ﺟﺒﺎئﻲ تﻌﺪﻳèي رﻗﻢ  2017/01ﺑ ـﺘـﺎريـﺦ  21ﻧـﻮﻧـﺒ ـﺮ  2017ﻳﺤـﺪد
نﺴﺐ وأﺳﻌـﺎر اﻟﺮﺳﻮم والحﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺎهﻤﺎت واﻷﺗـﺎوى
اﳌﺴﺘﺤﻘـﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣ™/اﻧـﻴـﺔ ﺟﻤﺎﻋـﺔ ﺑﻨـﻲ زرﻧـﺘ ـﻞ.
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ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRالجﻤﺎﻋﺎت
ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋﻴـ ـﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻷوﻻد ﻋﻴـﺎد رﻗﻢ  2018/03ﻳﻘ|}F
ﺑتﻨﻈﻴﻢ ادارة الجﻤﺎﻋﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ.
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﺮواﺷﺪ رﻗﻢ  2017/08ﻳﻘ|}F
ﺑتﻨﻈﻴﻢ ادارة الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ.
اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﳌهﺎم.
ﻗ ـ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻔﻢ أودي رﻗﻢ  2017/07ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ رهﻦ اﻹﺷﺎرة.
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  05ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد
ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ
اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  06ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد
ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ
اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  07ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد
ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ
اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  08ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد
ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ
اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  12ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  13ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  14ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  16ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/03/22ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  02ﺑﺘﺎريﺦ /03/21
2017ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  04ﺑﺘﺎريﺦ
 2017/12/08ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد
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على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها ومختلف الشواهد
اإلدارية باملكتب املركزي لتاكزيرت
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  08بتاريخ 03
يوليوز  2017بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة
النسخ ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد يوسف رقم  09بتاريخ 07
غشت  2017بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة
النسخ ألصولها.
قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي ألوالد ع ــزوز رقـم  848بتاريخ 24
أكتوبر  2017املتعلق بتفويـض مهـام اإلشهــاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائـق ألصـولهـا.
قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي ألوالد ع ــزوز رقـم  849بتاريخ 24
أكتوبر  2017يقضــي بتعييــن السيــد محم ــد مهبـ ــي رئيسا ملصلحة
تصحيح اإلمضاء
قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي ألوالد ع ــزوز رقـم  852بتاريخ 24
أكتوبر  2017يقض ي بتفويـض مهـام اإلشهــاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائـق ألصـولهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة الدار البيضاء-سطات
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
مالية الجماعات والجبايات
تعديل و تتميم قرار جبائي
قـرار الجبـائي املستمر عدد  2015/01املعدل واملتمم للقرار
الجبائي املستمر عدد 2011/01املؤرخ في 23ابريل 2011يحدد مبلغ
الضرائب و الرسوم و الحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية
جماعة الهراويين.
قـرار جبـائي لرئيس املجلس الجماعي للهراويين عدد 2017/01
معدل ومتمم للقرار الجبائي املستمر عدد .2015/01
تنظيم وتسيير الجماعات
هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
قرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 144بتاريخ 11دجنبر
 2017يقض ي بتشكيل أعضاء هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع بالجماعة الترابية الغربية .
قرارات التفويض
التفويض في املهام واإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار يقض ي بالتفويض في
اإلمضاء على الشواهد اإلدارية
التفويض في الحالة املدنية
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم  2017 / 36بتاريخ 09
مارس  2017يقض ي بالتفويض في اإلمضاء.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 130بتاريخ  07نونبر
 2017يقض ي بالتفويض في املهام.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملكرس رقم  2018/03يقض ي بإلغاء
تفويض مهام ضابط الحالة املدنية .
اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ ألصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم  139بتاريخ  29نونبر
 2017يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة
نسخ الوثائق ألصولها بجماعة الغربية.
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قرار لرئيس مجلس جماعة موالي عبدهللا رقم  2018/02يقض ي
بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ
ألصولها (املكتب ب) بجماعة موالي عبدهللا.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملكرس رقم  2018/04يقض ي بإلغاء
التفويض في االشهاد على تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

جهة مراكش-آسفي
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
تنظيم وتسيير الجماعات
التسيير و اسناد املهام
قرار لرئيس املجلس الجماعي لواحة سيدي إبراهيم عدد 02
بتاريخ  2017/04/12يقض ي بالتفويض في املهام
التفويض
التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيس جماعة لبخاتي رقم  03يقض ي بالتفويض في املهام.
قرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي رقم  07يقض ي
بالتفويض في مهام تسيير املرآب الجماعي لنائبة الرئيس.
قرار لرئيس جماعة لبخاتي رقم  83يقض ي بالتفويض في
اإلمضاء.
قرار لرئيس جماعة لبخاتي رقم /202م.م.ب يقض ي بالتفويض
في اإلمضاء.
قرار لرئيس جماعة سيدي رحال رقم  53بتاريخ  09مارس
 2018يتعلق بتفويض اإلمضاء على الوثائق اإلدارية املتعلقة بشؤون
املوظفين إلى السيد مدير مصالح الجماعة.
قرار لرئيس جماعة سيدي رحال رقم  54بتاريخ  09مارس
 2018يتعلق بتفويض اإلمضاء على الوثائق اإلدارية املتعلقة بشؤون
املوظفين إلى السيد رئيس مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية.
قرار لرئيس جماعة سيدي رحال رقم  55بتاريخ  09مارس
 2018يتعلق بتفويض اإلمضاء على الوثائق اإلدارية املتعلقة بشؤون
املوظفين إلى السيد رئيس مصلحة التعمير والبيئة واألشغال واآلليات.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمعشات رق ــم  2017/14بتاريخ 27
يوليوز 2017املتعلق بالتوقيع على مختلف الشواهد اإلدارية املتعلقة
بالقطع األرضية والتجزئات السكنية.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمعشات رق ــم  2017/16بتاريخ
16غشت 2017املتعلق بالتوقيع على جميع الوثائق املتعلقة باملكتب
التقني.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  09بتاريخ 22
ماي  2017خاص بتفويض اإلمضاء.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم عدد
 05بتاريخ  2017/07/11يقض ي بالتفويض في اإلمضاء.
قرار لرئيس الجماعة الترابية املربوح عدد  10بتاريخ  01مارس
 2016يقض ي بالتفويض في مهام قبض مداخيل الجماعة وصرف
نفقاتها.
قرار لرئيس املجلس القروي لجماعة سيدي عيس ى رقــم 06
بتاريخ  01أكتوبر  2015يقض ي بتفويض مهام قطاع التعمير والبناء
للسيد عبد الرحيم الفاتحي.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية سيدي عيس ى رقــم
 02بتاريخ  02ماي  2016يقض ي بتفويض اإلمضاء في مجال التدبير
اإلداري.
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ق ـرار لرئيس الجماعة الترابية سيدي عيس ى رقــم  18بتاريخ
 2017/03/14يقض ي بالتفويض في اإلمضاء.
قرار لرئيـس املجلـس القروي لجماعة ملصابيح رقم  39بتاريخ 14
أكتوبر  2015يقض ي بالتفويض في املهام.
اإلشهاد على اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم
يقض ي بالتفويض في املهام إلى موظف مرسم.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم عدد
 09يقض ي بالتفويض في املهام إلى نائب الرئيس.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم
يقض ي بالتفويض في املهام إلى نائب الرئيس.
قـ ـ ـرار لرئيس املجلس القروي لسيدي عيس ى رقــم  02بتاريخ 16
شتنبر  2015يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ ألصولها للسيد محمد عبد اإلله.
قـ ـ ـرار لرئيس املجلس القروي لسيدي عيس ى رقــم  04بتاريخ
 2016/09/16يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ ألصولها للسيد عبد هللا ابا يزيد.
قرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي رقم  02يقض ي
بالتفويض في مهام تصحيح اإلمضاء مع املصادقة على مطابقة
النسخ ألصولها لنائب الرئيس.
قـ ـرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي رقم  05يمنــح
بمـوجبه اإلذن بتصـحـيح اإلمض ــاءات واملص ــادقة على الوثــائق اإلداريــة
للسيــد عبد الواحد الرباطي موظف جماعي رسمي.
قرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي رقم  06يقض ي
بالتفويض في مهام تصحيح اإلمضاء مع املصادقة على مطابقة
النسخ ألصولها لنائب الرئيس.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمعشات رق ــم  2017/17بتاريخ
16غشت 2017املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها بجماعة املعشات.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمصابيح رقم  38بتاريخ  30شتنبر
 2015يقض ي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ
ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمصابيح رقم  03بتاريخ  13يونيو
 2016يقض ي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ
ألصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمصابيح رقم  06بتاريخ  27يوليوز
 2016يقض ي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ
ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمصابيح رقم /02م.م.ج بتاريخ 17
أبريل  2017يقض ي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ
ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية لخط أزكان رقم
 01بتاريخ  07فبراير  2017يتـعـل ــق بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها إل ــى السيد يــوسف س ــأف
موظف مرسم.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  07بتاريخ 16
أكتوبر  2015خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  09بتاريخ 25
نونبر  2015خاص بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي.
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ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  10بتاريخ 25
نونبر  2015خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  02بتاريخ 05
دجنبر  2016خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  13بتاريخ 03
 2017/07/خاص بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي .
م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة درعة-تافياللت
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم
ورؤسائها
تنظيم وتسيير العماالت واألقاليم
تنظيم إدارة العمالة أواألقليم و تحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتنغير رقم  2019/01يتعلق بتعديل
القرار رقم  07بتاريخ  30ابريل  2018الخاص بتنظيم ادارة املجلس
االقليمي وتحديد اختصاصاتها
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
الشرطة اإلدارية
ميدان السير و الجوالن
تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملوالي علي الشريف عدد
 2016/121يقض ي بتحديد موقع لوقوف حافالت النقل املزدوج
باملدينة.
قرار تنظيمي لرئيس املجلس الجماعي ملدينة موالي علي الشريف
عدد  2016/80يقض ي بمنع دخول الدواب الى بعض الشوارع
باملدينة.
تنظيم وتسيير الجماعات
تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة موالي علي الشريف عدد
 2017/15يقض ي بتنظيم ادارة جماعة موالي علي الشريف وتحديد
اختصاصاتها.
قرارات التفويض
التفويض في املهام واإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة موالي علي الشريف رقم 10
بتاريخ  23مارس  2018يقض ي بتفويض مهام في مجال التدبير
االداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة سوس -ماسة
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واالقاليم
ورؤسائها
برنامج التنمية املندمجة واملستدامة
قرار لرئيس املجلس االقليمي لتزنيت عدد 03 :بتاريخ  14 :فبراير
 2018يتعلق برنامج تنمية اإلقليم.
تنظيم وتسيير العماالت واالقاليم
تنظيم إدارة العمالة أواألقليم و تحديد اختصاصاتها
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لتزنيت رقم  77بتاريخ  19دجنبر
 2016يقض ي بتنظيم مصالح اإلقليم.
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اﻟتﺴﻴ SRو اﺳﻨﺎد اﳌهﺎم
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴم Fﻋﺪد 71 :ﺑﺘﺎريﺦ  10 :أﻛﺘﻮبﺮ 2017
ﻳﻘ|} Fﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء `ي ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺪﺑ </اﻹداري واﳌﺎßي ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/ن
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺎلح .
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴم Fﻟ;™ﻧيﺖ ﻋﺪد 01 :ﺑﺘﺎريﺦ  14 :ﻓ<Üاﻳﺮ
 2018ﻳﻘ|} Fﺑﺘﻔﻮيﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴم Fﻟ;™ﻧيﺖ ﻋﺪد 02:ﺑﺘﺎريﺦ  14 :ﻓ<Üاﻳﺮ
 2018ﻳﻘ|} Fﺑﺘﻔﻮيﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
اﳌﻘﺮرات واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت ورؤﺳﺎLKﺎ
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم و اﻻﻣﻀﺎء
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ رﻗﻢ 09
ﺑﺘﺎريﺦ18:ﻣﺎرس  2018ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻻداوﻣﻮﻣﻦ رﻗﻢ  2018/ 01ﻳﻘ|}F
ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ </اﻹداري.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻻﻓﺮيﺠﺔ رﻗﻢ  13 :ﺑﺘﺎريﺦ 2016/07/13 :
ﻳﻘ|} Fﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء `ي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ </اﻹداري.
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ رﻗﻢ  53ﺑﺘﺎريﺦ
 05ﺷتﻨ 2017 <Üﻳﻘ|} Fﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ رﻗﻢ  56ﺑﺘﺎريﺦ
 05ﺷتﻨ 2017 <Üﻳﻘ|} Fﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ  2018/22اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ
واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018/23اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ
واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ  2018/24اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ
واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018/25ﺑﺘﺎريﺦ
 2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت
اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018 / 26ﺑﺘﺎريﺦ
 2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت
اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018 / 27ﺑﺘﺎريﺦ
 2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت
اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018 /28ﺑﺘﺎريﺦ
 2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت
اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018 / 29ﺑﺘﺎريﺦ
 2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت
اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018/30ﺑﺘﺎريﺦ
 2018/3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت
اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018 /31ﺑﺘﺎريﺦ
 2018 /3/30ﻳﻘ|} Fﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت
اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺟﮭﺔ ﻛﻠﻤﯿﻢ-واد ﻧﻮن
اﳌﻘﺮرات واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت ورؤﺳﺎLKﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ و الجﺒﺎﻳﺎت
ﺗﺤﺪﻳﺪ نﺴﺐ و اﺳﻌﺎر اﻟﺮﺳﻮم و اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
الجﻤﺎﻋﺎت
ﻗـﺮار ﺟﺒﺎﺋ ـﻲ ﻋﺪد  05ﺑﺘﺎريﺦ  31ﻏﺸﺖ  2016ﻣﻌﺪل و ﻣﺘﻤﻢ
ﻟﻠﻘﺮار الجﺒﺎئﻲ رﻗﻢ  2010 /04اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  2010اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺮﺳﻮم و الحﻘﻮق و اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻔﺎﺋ ـﺪة ﻣ™/اﻧﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺸبﻴﻜـﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRالجﻤﺎﻋﺎت
ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ رﻗﻢ  2016/08اﻟﻘﺎ∆}F
ﺑتﻨﻈﻴﻢ إدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ.
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم و اﻹﻣﻀﺎء
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ رﻗﻢ  08ﺻﺎدر `ي  20ربﻴﻊ
اﻷول  31) 1437دﺟﻨ (2015 <Üﻳﻘ|} Fﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ رﻗﻢ  05ﺻﺎدر `ي ﺟﻤﺎدى
اﻷوßى 15) 1439ﻓ<Üاﻳﺮ  (2018ﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم.
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻴﺔ رﻗﻢ  960اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 09
أﻛﺘﻮبﺮ  2015اﳌﻮاﻓﻖ ل  25ذو الحجﺔ  1432ﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﻹﻣﻀﺎء
ﻋèى وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﻤ.</
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون رﻗﻢ  2015/01ﺻﺎدر `ي 12
ﻣﺤﺮم  (2015/10/26) 1436ﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم.
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون رﻗﻢ  2015/08ﺻﺎدر `ي 12
ﻣﺤﺮم  (2015/10/26) 1436ﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم.
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون رﻗﻢ  2015/11ﺻﺎدر `ي 12
ﻣﺤﺮم  (2015/10/26) 1436ﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم.
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون رﻗﻢ  2015/13ﺻﺎدر `ي 12
ﻣﺤﺮم  (2015/10/26) 1436ﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ رﻗﻢ  01ﺻﺎدر `ي  06أﻛﺘﻮبﺮ
 2015ﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ رﻗﻢ  02ﺻﺎدر `ي 06
أﻛﺘﻮبﺮ  2015ﺑﺘﻔﻮيﺾ `ي اﳌهﺎم .
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  39اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم
ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  41اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم
ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  43اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم
ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  45اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
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قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  47املتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس جماعة ملسيد رقم  49املتعلق بتفويض مهام ضابط
الحالة املدنية
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  51املتعلق بتفويض مهام
ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن خليل رقم 03
بتاريخ  06أكتوبر  2015يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن خليل رقم 04
بتاريخ  06أكتوبر  2015يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية .
قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن خليل رقم 05
بتاريخ  06أكتوبر  2015يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة الوطية رقم 960:مكرر الصادر بتاريخ
 09أكتوبر  2015املوافق ل 25دو الحجة  1432بتفويض في اإلمضاء
في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
قرار رئيس مجلس جماعة الوطية رقم 963 :الصادر بتاريخ 09
أكتوبر  2015املوافق ل  25دو الحجة  1432بتفويض في اإلمضاء في
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
قرار رئيس مجلس جماعة الوطية رقم  964الصادر بتاريخ 09
أكتوبر  2015املوافق ل  25ذو الحجة  1432بتفويض في اإلمضاء في
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة الوطية رقم  967الصادر بتاريخ 09
أكتوبر  2015املوافق ل  25دو الحجة  1432بتفويض في اإلمضاء في
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة الوطية رقم  969الصادر بتاريخ 09
أكتوبر  2015املوافق ل  25دو الحجة  1432بتفويض في اإلمضاء في
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  40املتعلق بتفويض مهام
املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  42املتعلق بتفويض مهام
املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  44املتعلق بتفويض
مهام املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  46املتعلق بتفويض مهام
املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  48املتعلق بتفويض مهام
املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  50املتعلق بتفويض مهام
املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  52املتعلق بتفويض مهام
املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ ألصولها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة العيون-الساقية الحمراء
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واالقاليم
ورؤسائها
القرارات املتعلقة ببرنامج عمل العماالت واألقاليم
قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لبوجدور عدد  2017/01متعلق
بإعداد مشروع برنامج تنمية إقليم بوجدور.
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القرارات و املقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها
القرارات املتعلقة ببرنامج عمل الجماعات
ق ـ ـ ـرار لرئيس املجلس الجماعي لجريفية عدد  01/ PACبتاريخ 07
فبراير  2017متعلق بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.
قرار لرئيس املجلس الجماعي لكلتة زمور رقم  2017/03يتعلق
بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.
قرارات التفويض
التفويض في الحالة املدنية
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  07يقض ي
بتف ــويض مه ــام ضابط الحالة املدنية ال ــى موظــف مرسـ ــم.
قرار لرئيس مجلس جماعة اجريفية رقم  2015/02يقض ي
بتفويض مهام الحالة املدنية.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم  2015/ 13بتفويض
املهام بخصوص الحالة املدنية.
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم  2015/ 15بتفويض
املهام بخصوص الحالة املدنية.
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  2016/05يقض ي
بالتفويض في مهام الحالة املدنية.
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  2016/07يقض ي
بالتفويض في مهام الحالة املدنية.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمسيد رقم  05املتعلق بتفويض
مهام الحالة املدنية.
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  935بتاريخ 16
سبتمبر 2015يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  942بتاريخ 16
سبتمبر 2015يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  946بتاريخ 16
سبتمبر 2015يقض ي بتفويض اإلمضاء.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  948بتاريخ 16
سبتمبر 2015يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  949بتاريخ 16
سبتمبر 2015يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  952بتاريخ 16
سبتمبر 2015يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري.
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم  953بتاريخ 16
سبتمبر 2015يقض ي بالتفويض في مجال التسيير اإلداري.
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  10يقض ي
بتف ــويض مه ــام تصحي ــح اإلمض ــاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ
ألصوله ـ ــا ال ــى موظــف مرسـ ــم.
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  13يقض ي
بتف ــويض مه ــام .تصحي ــح اإلمض ــاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ
ألصوله ـ ــا .
قرار لرئي ـس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  14يقض ي
بتف ــويض مه ــام تصحي ــح اإلمضــاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ
ألصوله ـ ــا .
قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  15يقض ي
بتف ــويض مه ــام تصحي ــح اإلمضــاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ
ألصوله ـ ــا.
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قـ ـرار لرئي ــس املجل ــس الجماع ــي للحكونيــة رقم  16يقض ي
بتف ــويض مه ــام تصحي ــح اإلمض ــاء و اإلشه ــاد بمطابق ـ ــة النس ـ ــخ
ألصوله ـ ــا
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم 2015/ 14
بتفويض املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها.
2015/16
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم
بتفويض املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها.
2016/14
ق ـرار لرئيس املجلس الجماعي لبوجدور رقم
بتفويض املهام بخصوص اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها.
قرار لرئيس مجلس جماعة اجريفية رقم  15/77يقض ي
بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  2016/06يقض ي
بالتفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها.
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  2016/08يقض ي
بالتفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها.
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  2016/09يقض ي
بالتفويض في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها.
قرار لرئيس مجلس جماعة كلتة زمور رقم  10يقض ي بالتفويض
في مجال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها.
قرار لرئيس املجلس الجماعي للمسيد رقم  02املتعلق بتفويض
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة الداخلة-وادي الذهب
املقررات والقرارات الصادرة عن مجلس جهة الداخلة  -وادي
الذهب
تنظيم و تسيير الجهة
التفويض في املهام و اإلمضاء.
قرار لرئيس املجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب رقم
 272بتاريخ  22ماي  2017يقض ي بتفويض اإلمضاء الى املدير العام
للمصالح.(Arrêté rédigé en français et traduit en arabe).
القرارات و املقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
املقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات
املقرر املتخذ من طرف مجلس جماعة الداخلة في إطار دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  31دجنبر .2015
مقرر عدد  2015 /129بتاريخ  19ربيع االول  1437املوافق ل
 31دجنبر  , 2015املتعلق بانتخاب عضو رسمي وآخر احتياطي ضمن
اللجنة االدارية املكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية.
املقررات املتخذة من طرف مجلس جماعة الداخلة في إطار
دورته العادية لشهر ماي . 2016
مقرر عدد  2016 / 05بتاريخ  27رجب  1437املوافق ل 05
ماي  2016املتعلق بالنقطة الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة األسرة
والتضامن واملحافظة على التراث الحساني .

األربعون
العدد
العـدد األربعون
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مقرر عدد  2016 / 06بتاريخ  27رجب  1437املوافق ل 05
ماي  2016املتعلق بالنقطة الخاصة بانتخاب رئيس لجنة األسرة
والتضامن واملحافظة على التراث الحساني .
مقرر عدد  2016 / 07بتاريخ  27رجب  1437املوافق ل 05
ماي  2016املتعلق بالنقطة الخاصة بانتخاب نائب رئيس لجنة
األسرة والتضامن واملحافظة على التراث الحساني.
مقرر عدد  2016 / 08بتاريخ  27رجب  1437املوافق ل 05
ماي  2016املتعلق بالنقطة املتمثلة في وضعية تدبير املاء والتطهير
السائل بمدينة الداخلة .
مقرر عدد  2016 / 09بتاريخ  27رجب  1437املوافق ل  05ماي
 2016املتعلق بالنقطة املتعلقة برفع ملتمس للمدير العام للخطوط
امللكية املغربية قصد فتح خط جوي جديد بين مدينتي الداخلة
وفاس عبر مراكش .
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺠهﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-الحﺴﻴﻤﺔ
اﳌﻘﺮرات واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﺎﻻت
واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ورؤﺳﺎLKﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRاﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻻﻗﻠﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻧﺠﺮة رﻗﻢ 19/27
ﺑﺘﺎريﺦ  28ﻳﻨﺎﻳﺮ q 2019ي ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة املجﻠﺲ وﺗﺤﺪﻳﺪ
ا ﺧ ﺘ ﺼ ﺎ ﺻ ﺎ L Zﺎ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم:F
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن
 7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ
 112.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﻮاد ،95
 120 ،119 ،118 ،117 ،109و 121ﻣﻨﮫ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣنﺸﻮر وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد  32ﺑﺘﺎريﺦ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ
 2016اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ إدارات اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣنﺸﻮر وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد  D 4790ﺑﺘﺎريﺦ 31
ﻳﻮﻟﻴﻮ  2018ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻴ/ن `ي اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈدارات
الجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ وهﻴﺌﺎjiﺎ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮيﻀﺎت ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ؛
وﺗﻨﻔﻴﺬا ﳌﻘﺮر املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﻠﻔﺤﺺ – أﻧﺠﺮة اﳌﺘﺨﺬ ﺧﻼل
اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة `ي  14ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2018اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟهﻴكﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴم Fﻹدارة املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم.F
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى
تﺸﺘﻤﻞ إدارة املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻋﻼوة ﻋèى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الخﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺮﺋيﺲ اﻟ FÆﺗﺘﻮßى ﺿﺒﻂ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺮﺋيﺲ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺗﮫ ،ﻋèى
ﻣﺪﻳﺮيﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻋèى ﻣﺪﻳﺮيﺔ ،وﻋèى أربﻊ ﻣﺼﺎلح:
 اﳌﺪﻳﺮيﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎلح ﻣﺪﻳﺮيﺔ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واملجﻠﺲ ﻣ ك ﻠ ﻔ /ن ﺑ ﻤ ه ﻤ ﺔ ﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼلحﺔ اﳌ™/اﻧﻴﺔ واملحﺎﺳﺒﺔ واﳌﻤﺘﻠكﺎت ﻣﺼلحﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟ<Üﻣﺠﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺼلحﺔ اﻟﺒنﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺠه™/ات واﻵﻟﻴﺎتاﳌﺪﻳﺮيﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎلح
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﻳﺘﻮßى اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎلح ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋيﺲ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ:
 ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋيﺲ `ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ. اﻹﺷﺮاف ﻋèى إدارة املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fوﺗنﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞاﻹداري واﻟﺴهﺮ ﻋèى ﺣﺴﻦ ﺳ</ﻩ.
 اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ/ن رﺋﺎﺳﺔ املجﻠﺲ واﻹدارة اﻟ;<اﺑﻴﺔواﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺼﺎلح الخﺎرﺟﻴﺔ.
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎريﺮ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ.اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ويﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﺪﻳﺮيﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎلح:
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 ﺗﺪﺑ </اﻟ<Üﻳﺪ واﳌﺮاﺳﻼتﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧèي ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:

-

ا ﻟﺘ ﺪ ﻗ ﻴ ﻖ ا ﻟ ﺪ ا ﺧ  èي
ﺗتﺒﻊ ﺗﻘﺎريﺮ املجﻠﺲ اﻷﻋèى واملجﺎﻟﺲ الجهﻮيﺔ
ﻟ ل ح ﺴ ﺎ ﺑ ﺎت .
ﺗتﺒﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺗﻘﺎريﺮ
اﻻﻓﺘﺤﺎص ،اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﳌﺮاﻗﺒﺔ.
ﻣﺪﻳﺮيﺔ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واملجﻠﺲ

اﳌﺎدة اﻟﺮابﻌﺔ
ﺗﺘﻮßى ﻣﺪﻳﺮيﺔ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واملجﻠﺲ:
 اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ/ن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واملجﻠﺲ. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم. ﺗنﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﳌكﻠﻔ/ن ﺑﻤهﻤﺔ.اﳌ ﺎدة ال خ ﺎﻣﺴ ﺔ
ويﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺪﻳﺮيﺔ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واملجﻠﺲ:
اﳌكﻠﻒ ﺑﻤهﻤﺔ ﺷﺆون املجﻠﺲ واﻟلجﺎن ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 ﺗﺤﻀ </اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻜﺘﺐ واﻟلجﺎن ودورات املجﻠﺲ. إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎريﺮ واملحﺎﺿﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪورات وإرﺳﺎﻟهﺎ. ﺣﻔﻆ املحﺎﺿﺮ واﳌﻘﺮرات وسجﻞ ﺣﻀﻮر اﻷﻋﻀﺎء. إﻋﺪاد ﻗﺮارات ﺗﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت. نﺸﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ `ي الجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ.
 ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﳌﻘ;<ﺣﺎت واﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮفاﻷﻋﻀﺎء وjiﻴ œŒاﻷﺟﻮبﺔ ﻋﻠ–jﺎ.
 ﺗتﺒﻊ نﺸﺎط أﻋﻀﺎء املجﻠﺲ اﳌﻨﺘﺪﺑ/ن ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺎتواﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ والخﺎﺻﺔ.
اﳌكﻠﻒ ﺑﻤهﻤﺔ اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒ/ن واﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ،
ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 ﺗﺪﺑ </اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒ/ن. اﻟﺘكﻮيﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﺘﺨﺒ/ن. ﺗﻮﺛﻴﻖ أنﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋيﺲ واﻷﻋﻀﺎء. اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ;<ونﻲ. اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم. اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮيﺔ. اﳌﺴﺎﻋﺪة `ي ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.ﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ا ﳌ ﺎد ة ا ﻟ ﺴ ﺎد ﺳ ﺔ
ﺗﺘﻮßى ﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣهﻤﺔ ﺗﺪﺑ</
اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ ،واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،وﺗنﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ
اﳌكﺎﺗﺐ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺴ ﺎبﻌ ﺔ
وتﺸﻤﻞ ﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋèى:
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ واﻟﺘكﻮيﻦ ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺒﺎريﺎت واﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﺎءة اﳌهﻨﻴﺔ. إﻋﺪاد وﺗتﺒﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟلجﻨﺔ اﻹداريﺔ اﳌتﺴﺎويﺔاﻷﻋﻀﺎء.
 إﻋﺪاد اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وبﺎﳌﺴﺎر اﳌ—.F -ﻣﻨﺢ رﺧﺺ وﺷﻮاهﺪ اﻟﻌﻤﻞ.
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 ﺗﺪﺑ </ﺣﻀﻮر اﳌﻮﻇﻔ/ن. إﻋﺪاد وﺗتﺒﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘكﻮيﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮﻇﻔ/ن ﺗتﺒﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺘﺪرب/ن واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘكﻮينﻴﺔ إﻋﺎدة اﻻﻧتﺸﺎر واﻟﺘكﻠﻴﻒ ﺑﺎﳌهﺎم الجﺪﻳﺪة ﺗتﺒﻊ رﺧﺺ اﻟﻮﻻدة واﻷﻣﺮاض ﺗتﺒﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/نﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 دراﺳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳌ<Üﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف املجﻠﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم املجﻠﺲ وﻣﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪاﻟﻘﺎﻧﻮنﻲ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ
 اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺎﺳﻢ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﻋèى ﻣﺼﺎلح اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﺪىاملحﺎﻛﻢ
 ﺗتﺒﻊ املحﺎﺿﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﺧﺒﺎر املجﻠﺲ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺣكﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﺑ </اﻟﺸكﺎﻳﺎت ﺗﺪﺑ </الحﺼﻮل ﻋèى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﺼلحﺔ اﳌ™/اﻧﻴﺔ واملحﺎﺳﺒﺔ واﳌﻤﺘﻠكﺎت
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 إﻋﺪاد اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻹﻋﻼن ﻋ”jﺎ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊاﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﻄﺮة إﺑﺮاﻣهﺎ
 تشخﻴﺺ الحﺎﺟﻴﺎت `ي ﻣﺠﺎﻻت :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟصحﺔ،اﻟﺴﻜﻦ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺮيﺎﺿﺔ ،اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﺣﻔﻆ اﻟصحﺔ
 ﺗتﺒﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟ<Üاﻣﺞ ،ﺧﺎﺻﺔ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟ<Üاﻣﺞ الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎuيﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻋﺪاد وﺗتﺒﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗتﺒﻊ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت الجﻤﺎﻋﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ املجﺘﻤﻊ اﳌﺪنﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﺮاﺋﺾﻣﺼلحﺔ اﻟﺒنﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺠه™/ات واﻵﻟﻴﺎت

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
ﺗﺘﻮßى ﻣﺼلحﺔ اﻟﺒنﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺠه™/ات واﻵﻟﻴﺎت ﺗتﺒﻊ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ<Üاﻣﺞ واﳌﺸﺎريﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎءات وبﺘﺄهﻴﻞ املجﺎل،
وﺗﺪﺑ </وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻵﻟﻴﺎت ،وﺗنﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﳌكﺎﺗﺐ.
اﳌ ﺎدة اﻟ ﺜ ﺎ ﻣ ﻨ ﺔ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
ﺗﺘﻮßى ﻣﺼلحﺔ اﳌ™/اﻧﻴﺔ واملحﺎﺳﺒﺔ واﳌﻤﺘﻠكﺎت ﻣهﻤﺔ ﺗﺪﺑ</
وتﺸﻤﻞ ﻣﺼلحﺔ اﻟﺒنﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺠه™/ات واﻵﻟﻴﺎت ﻋèى:
اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻤﺘﻠكﺎت املجﻠﺲ ،وﺗنﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﳌكﺎﺗﺐ.
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 اﻹﻋﺪاد وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت `ي ﻣﺠﺎﻻت:اﳌ ﺎدة اﻟﺘﺎﺳ ﻌ ﺔ
 ﺑﻨﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﻘﺮويﺔوتﺸﻤﻞ ﻣﺼلحﺔ اﳌ™/اﻧﻴﺔ واملحﺎﺳﺒﺔ واﳌﻤﺘﻠكﺎت ﻋèى:
 ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺒنﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺠه™/ات ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ الجﺒﻠﻴﺔ وﻓﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔﻣﻜﺘﺐ اﳌ™/اﻧﻴﺔ وأداء أﺟﻮر اﳌﻮﻇﻔ/ن ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 اﳌﺎء اﻟﺼﺎلح ﻟﻠﺸﺮب واﻟﻜهﺮبﺎء إﻋﺪاد وتﻌﺪﻳﻞ اﳌ™/اﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛ</ات اﳌﺸﺎريﻊ ﻋèى اﻟﺒيﺌﺔﺗﻊ وﺣﺼﺮ اﳌ™/اﻧﻴﺔ
 تﺒ اﻟﺘنﺴﻴﻖ وﺗتﺒﻊ اﳌﺸﺎريﻊ `ي ﻃﻮر اﻟﺪراﺳﺔ أداء أﺟﻮر وتﻌﻮيﻀﺎت اﳌﻮﻇﻔ/ن اﻹﺷﺮاف ﻋèى دﻓﺎ ﺗﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼتﻣﻜﺘﺐ املحﺎﺳﺒﺔ ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي إﻋﺪاد وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟتﺴﻴ</ اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي إﻋﺪاد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠه™/ ﺗتﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺒنﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺠه™/اتﻣﻜﺘﺐ اﳌﻤﺘﻠكﺎت واﻟﻌﺘﺎد ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 ﺗتﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﻄﺮق واﳌﺴﺎﻟﻚ ﻣﺴﻚ وﺗﺤﻴ/ن اﻟسجﻞ الخﺎص ﺑﺎﳌﻤﺘﻠكﺎت ﺗتﺒﻊ ﺗﺄﺛ</ات اﳌﺸﺎريﻊ ﻋèى اﻟﺒيﺌﺔ تﺴﻮيﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻤﺘﻠكﺎت ﺗتﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ املخﺎﻃﺮ وﺣﻔﻆ اﻟصحﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎريﺔﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗﺪﺑ </اﻵﻟﻴﺎت ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
 ﻗﺒﻮل اﻟهﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻹداريﺔ ﺗﺪﺑ </ﻣﺨﺰون اﳌﻮاد واﻷدوات ﺗنﺴﻴﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟبﺴتﻨﺔ ﺻ ﻴ ﺎ ﻧ ﺔ ا ﳌ ﻌ ﺪ ات ﺗﺪﺑ </ﺣﻈ</ة اﻟﺴﻴﺎراتﻣﺼلحﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟ<Üﻣﺠﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ
 ﺗﺪﺑ </اﻟﻮﻗﻮد وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت واﻵﻟﻴﺎتاﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﻣ ﻘ ﺘ ﻀ ﻴ ﺎت ﺧ ﺘ ﺎﻣ ﻴ ﺔ
ﺗﺘﻮßى ﻣﺼلحﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟ<Üﻣﺠﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣهﻤﺔ ﺗﺪﺑ</
اﳌﺎدة اﻟﺮابﻌﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﺼﻔﻘﺎت ،وﺗتﺒﻊ اﻟ<Üاﻣﺞ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ،يﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﺄﺷ </ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف
وﺗنﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﳌكﺎﺗﺐ.
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،وينسخ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ `ي اﳌﻮﺿﻮع.
اﳌﺎدة الحﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
وﺣﺮر ﺑﻄﻨﺠﺔ` ،ي  28ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
وتﺸﻤﻞ ﻣﺼلحﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟ<Üﻣﺠﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋèى:
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴمF
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟ<Üﻣﺠﺔ ،ويﻨﺎط ﺑﮫ:
ﺗﺄﺷ</ة ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺘﺎريﺦ 2019/02/11
 إﻋﺪاد ونﺸﺮ اﻟ<Üﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻗ“ي ﻟﻠﺼﻔﻘﺎتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اﻟﻘﺮارات و اﳌﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت و رؤﺳﺎLKﺎ  .5اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻴﺪوي ﻟﻠﺸﻮاﻃﺊ ﺑﻮ /ﺗ <ة) 7/7أﻳﺎم( ﺧﻼل
ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 01:ﻳﻮﻧﻴﻮ اßى ﻏﺎﻳﺔ  15ﺷتﻨ <Üوبﻮ /ﺗ <ة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 15/1ﻳﻮم( اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  01:أﻛﺘﻮبﺮ اßى ﻏﺎﻳﺔ  15ﻣﺎي ﻣﻦ كﻞ ﺳﻨﺔ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﳌ^Sﻣﺔ ﻣﻊ الجﻤﺎﻋﺎت
ﺗﻨﺠﺰ الخﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ  1اßى  5ﺑكﻞ اﻟﻄﺮﻗﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و الخﺎﺻﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم أو اﻟ FÆﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤهﺎ ﺧﻼل
ي
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟ
ﻣﺪة ﺳﺮيﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ÷jﺎ و ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ©™ﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪﺑ SRاﳌﻔﻮض ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ لجﻤﺎﻋﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.
اﻛﺰﻧﺎﻳﺔ بﻌﻤﺎﻟﺔ ﻃﻨﺠﺔ-أﺻﻴﻠﺔ.
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ الخﺪﻣﺎت اﳌﺬكﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﻳﺠﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ:
• ﺗﻮﻓ </اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻵﻟﻴﺎت واﳌﻌﺪات اﻟﻀﺮوريﺔ
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪون :
واﻟكﺎﻓﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر الخﺎﺻﺔ ÷jﺎ.
اﳌﻔﻮض:
• اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻵﻟﻴﺎت واﳌﻌﺪات اﳌﺬكﻮرة
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• ﺗﻮﻓ </اﻷوﻋﻴﺔ ،الحﺎويﺎت و ﺳﻼت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت و وﺿﻌهﺎ
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املجﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﺪو ة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ اﻛﺘﻮبﺮ  2017اﳌﻨﻌﻘﺪة
• تﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺪد اﻟكﺎ`ي ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ/ن ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة
ﺑﺘﺎريﺦ 05:أﻛﺘﻮبﺮ  2017وﻓﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ الخﺪﻣﺔ.
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113.14 :اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت
• اﻟﺘكﻮيﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ/ن ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺣﻤﻠهﻢ
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ.2015/06/07:
ﻟﺒﺪﻻت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺠه™/ات الحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ الخﺎﺻﺔ ÷jﺎ.
اﳌﻔﻮض ﻟﮫ:
• وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ملخﺘﻠﻒ الخﺪﻣﺎت و اﻟﻌﻤﻞ ﻋèى ﺗﺤﻴيﻨﮫ
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`ي ﺣﺎﻟﺔ أي تﻐﻴ </ﻣﻊ اﻻﻋﻼم اﻵنﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮض ﺑﺪﻟﻚ.
درهﻢ
• ﺑﺤﺚ ،ﺗﺠﺮيﺐ و وﺿﻊ الحﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﳌﺸكﻞ
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اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮارع.
ق
واﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪو اﻟﻮﻃ Féﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎuي ﺗﺤﺖ رﻗﻢ:
• ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ أنﺸﻄﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
5582946
• اﻟﻜنﺲ اﻟﻴﺪوي و اﻵßي الجﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻐﺴﻞ اﻵßي ذو
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• اﻗﺘﻼع اﻷﻋﺸﺎب اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ أﺑﺮيﻞ اßى ﻏﺎﻳﺔ 30
ﻃ ﻨﺠ ﺔ.
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌهﻴﺌﺔ و ﻏ </اﳌهﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم الجﻤﺎuي
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ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌـﻘﺪ
• ﺟﻤﻊ اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳتﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرا∆} Fﻏ </اﳌﺒنﻴﺔ.
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• اﻟﻌﻤﻞ ﻋèى تﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳèي اﳌﺴم¿ "اﳌﺮﻓﻖ" أو "اﳌﺮاﻓﻖ" `ي هﺬﻩ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ ،املحﺎﺳﺒﺎ ﺗﻴﺔ و الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻻ ﺗ ﻔ ﺎﻗ ﻴ ﺔ .
اﳌﻔﻮض.
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ﻳﺠﺐ أن تﻐﻄﻲ الخﺪﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاب الجﻤﺎﻋﺔ اﳌﻔﻮض واﳌﺒ/ن
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
`ي اﳌلحﻖ رﻗﻢ 1:ﻣﻦ اﻻ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ).(Annexe 1
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ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮض ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻘﻨﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو إداريﺔ ،أن
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ﻳﻀﻴﻒ أو ﻳﺤﺬف أي ﺟﺰء ﺗﺎبﻊ ﻟﻨﻔﻮذﻩ.
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هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴ</ات ﺳﺘكﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣلحﻖ ﻟﻼ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ
هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣلحﻘﺎjiﺎ ﺑﺎﳌﻄﺮح اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
`ي ﺣﺎﻟﺔ تﻐﻴ </واضح ﻟلخﺪﻣﺎت اﳌﻀﺎﻓﺔ أو املحﺬوﻓﺔ.
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• و ﻏ</هﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت الجﻤﻊ و اﻟﺘﻨ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌلحﻖ اﻻ بﻌﺪ ﻋﺮﺿﮫ ﻋèى ﻣﺪاوﻟﺔ املجﻠﺲ
ﻣﻮﺿﻮع الخﺪﻣﺔ
الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﻔﻮض و اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
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ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳنﺘﺞ ﻋﻦ هﺬا اﳌلحﻖ أي تﻐﻴ` </ي ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ
و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ يﺸﻤﻞ اﻷنﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟ FÆﻣﺮت ÷jﺎ اﻟﺼﻔﻘﺔ.
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ﺗﺤﺪد ﻣﺪة هﺬا اﻟﻌﻘﺪ `ي) (07ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
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اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ و ﻛﺬا ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟ FÆﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌهﺎ
وﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05-54:اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑ </اﳌﻔﻮض
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻄﻨﺠﺔ و ﺗﻔﺮيﻐهﺎ.
ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳكﻮن
 .2ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻄﺮﻗﺎت )اﻟﻄﺮق وﻣﻤﺮات اﻟﺮاﺟﻠ/ن و ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﻣﻠﺰﻣﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم أو
اﻟﻄﺮق و اﻟﺴﺎﺣﺎت (....
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﮫ الجﻐﺮا`ي وبﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﻮض ،ﺑﺈﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل ﻏ</
ﻞ
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ﻮ
ﻔ
ﳌ
ا
ﻞ
ﺒ
ﻗ
ﻦ
ﻣ
ة
ﺎ
ﺸ
ن
ﳌ
ا
ﺔ
ي
ﺮ
واﻟﺘﺠه™/ات الحﻀ
واردة `ي اﻟﻌﻘﺪ اﻷوßي ،ﻣﻦ ﺷﺄ›jﺎ أن تﻐ </اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟ FÆﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌهﺎ وﺗﻔﺮيﻐهﺎ ﺑﺎﳌﻄﺮح اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻄﻨﺠﺔ.
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑ </اﳌﻔﻮض وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ÷jﺎ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
 .3اﻟﻜنﺲ اﻵßي ﻟﻠﺸﻮارع اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ ﺑﻮ /ﺗ <ة) 7/4أﻳﺎم(.
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ إﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻣﻔﺮط `ي اﻟﺜﻤﻦ بﺸكﻞ ﺟèي.
ﻊ
ﻗ
ا
ﻮ
ﳌ
 .4اﻟﻐﺴﻞ اﻵßي ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ و ا
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة ويﺠﺐ ﺗ<Üﻳﺮﻩ `ي
واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮ /ﺗ <ة) 15/1ﻳﻮم(.
ﺗﻘﺮيﺮ يﻌﺪﻩ اﳌﻔﻮض ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣلحﻖ بﻌﻘﺪ اﻟﺘﺪﺑ </اﳌﻔﻮض.
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اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ وﺗﻔﺮيﻎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﳌ†°ﻟﻴﺔ واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟهﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ وﺗﻔﺮيﻎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ©™ﻟﻴﺔ واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟهﺎ
ﻣ ﺪ ا ر ﺟ ﻤ ﻊ ا ﻟﻨ ﻔ ﺎ ﻳ ﺎت ﻳﺤ ﺪ د `ي ﺗ ﺼ ﻤ ﻴ ﻢ ﻣ ﻘ ﺪ م ﻣ ﻦ
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اﳌﻔﻮض ﻟﮫ.
ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ©™ﻟﻴﺔ
-2
ﺗﻨﻔﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ وﺗﻔﺮيﻎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ©™ﻟﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻴﺎت
اﳌﻔﻮض ﻟﮫ)اﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ(
ﻳﺠﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋèى آﻟﻴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﻟﻴﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي أي ﻃﺎرئ لخﺪﻣﺔ الجﻤﻊ.
ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ الحﺎويﺎت بﺸكﻞ ﻏ </ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺤﻮ ﺷﻌﺎر ،اﻟﺮﻗﻢ
اﻟتﺴﻠﺴèي،اﺳﻢ "ج ك "CG/واذا أراد اﳌﻔﻮض ﻟﮫ اﺿﺎﻓﺔ اﺳﻤﮫ
وﺷﻌﺎرﻩ .
ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﻴﺎت ﻋﻼوة ﻋèى ﻟﻮﺣﺎت اﻟ;<ﻗﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
اﺳﻢ "ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻛﺰﻧﺎﻳﺔ " وﺷﻌﺎر اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﺳﻤﮫ
واﻟﺮﻗﻢ اﻟهﺎﺗﻔﻲ اﻷﺧﻀﺮ .
ﻟﻮن اﻵﻟﻴﺎت ﻳﺨﻀﻊ ﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻔﻮﺿﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋèى ﻋﻤﺎل ﺗﻔﺮيﻎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أن ﻳﺤﻤﻠﻮا اﻷوﻋﻴﺔ ﺑﺤﺬر،
وأن ﻳﺘﺠﻨﺒﻮا كﻞ إﺛﺎرة ﻟﻠﻐﺒﺎر أو إﻟﻘﺎء ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﺧﺎرج ﺻﻨﺪوق
اﻵﻟﻴﺔ ،وأن ﻳﻔﺮﻏﻮا كﻠﻴﺎ اﻷوﻋﻴﺔ واﻟ<Üاﻣﻴﻞ الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷزبﺎل.
كﻞ اﻷزبﺎل اﳌ©™ﻟﻴﺔ اﻟ FÆﻗﺪ ﻳﻠﻘﻰ ÷jﺎ `ي اﻟﻄﺮيﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﻦ
ﻃﺮيﻖ الخﻄﺄ ،ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌهﺎ ﺑﺎملجﺮﻓﺔ وﺗﻠﻘﻰ `ي ﺻﻨﺪوق اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻊ
ﻨﺗﻈﻴﻒ ﻣكﺎ›jﺎ.
بﻌﺪ إﻓﺮاغ اﻷوﻋﻴﺔ ،ﺗﻮﺿﻊ ﻏ </ﻣﻘﻠﻮبﺔ `ي ﻧﻔﺲ اﳌكﺎن اﻟﺬي
كﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﮫ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮيﻐهﺎ وﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت دون ضجﻴﺞ
ودون إﺗﻼف ﻟﻸوﻋﻴﺔ.
ﻳﻤﻨﻊ ﻋèى اﻟﻌﻤﺎل اﳌكﻠﻔ/ن ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أن ﻳﻘﺬﻓﻮا ﺑﺄي ﻧﻔﺎﻳﺔ
ﺳﻘﻄﺖ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﻄﺮيﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ` ،ي اﳌﻮاﺳ </أو ﻣﺠﺎري اﳌﻴﺎﻩ.
ﺟﻤﻊ اﳌﻮاد اﻟضخﻤﺔ واﳌﺘﻼﺷﻴﺔ
كﻞ اﳌﻮاد اﻟضخﻤﺔ اﻟ FÆﻻ يﺴﻤﺢ وز›jﺎ وﻻ حجﻤهﺎ ﺑﺠﻤﻌهﺎ `ي
اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ لجﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟ FÆﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻌهﺎ `ي
اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑكﻞ ﺗﺮاب
الجﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﻟﻴﺎت ﻣﻌﺪة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض.
ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴكﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﻤﻌهﺎ.
ﻳﻘﺴﻢ ﺗﺮاب الجﻤﺎﻋﺔ اßى ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻢ ﻓ–jﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ الجﻤﻊ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ). ( 7/7
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮض ﻟﮫ اﻗ;<اح وﺿﻊ ﺣﺎويﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ
أﺟﻞﺗﺤﺴ/ن وتﺴهﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ الجﻤﻊ ﻣﻊ اﺣ;<ام ﻋﺪد الحﺎويﺎت
وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﺮﺿﮫ اﻟﺘﻘ.Fé
ويﺘﺤﺘﻢ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وﻏﺴﻞ
الحﺎويﺎت واﻷﻣﺎﻛﻦ املحﻴﻄﺔ ÷jﺎ.
اﻟﺘﻮﻗﻴ ﺖ– اﻟSâدد واﳌﺴﺎﻓﺎت
ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻳﻮم ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎي ،ﺑﺠﻤﻊ وإزاﻟﺔ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ©™ﻟﻴﺔ واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟهﺎ ،ﺳﻮاء اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ داﺧﻞ
الحﺎويﺎت أو اﳌﻮدﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮيﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﮫ ﺑ/ن اﻟﻄﺮﻓ/ن .ويﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻔﻮض ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ،
تﻐﻴ </اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻌﺎدي ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳌﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف ﻏ</
اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أو ﺑﺼﻔﺔ ›jﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﺤﻮل `ي اﻟﻈﺮوف
اﳌﻌيﺸﻴﺔ أو اﻟتﺴﻮيﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ أو كﻞ اﻟﺴكﺎن أو ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺤﺴ/ن اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل تﻐﻴ` </ي ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إßى اﻟﺘﺠﺮبﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﳌ©™ﻟﻴﺔ.
ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ الجﻤﻊ ﺧﻼل الجﻮﻻت وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎرات اﳌﻘ;<ﺣﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﻮض واﳌﺴﻄﺮة `ي ﻛﻨﺎش اﻟﺘﺤﻤﻼت ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻞء
كﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻠﺌﺎ ﺗﺎﻣﺎ وبﺪون زيﺎدة ﻣﻊ اﺣ;<ام اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ،ﻳﻤﻜﻦ
تﻐﻴ </اﳌﺴﺎرات إذا ﺗﻢ اﺗﻔﺎق اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟ;<ﺷﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ الجﻤﻊ.
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`ي ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻮادث أﺷﻐﺎل تﻌﻮق ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ الخﺎص ﺑﺎﳌﺴﺎرات
ﻳﻘﻮم اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑﺈﻳﺠﺎد الحﻠﻮل ﻟﺴ </اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ،و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ
إزاﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮيﻖ اﳌﺬكﻮر ﻣﻊ اﻋﻼم اﳌﻔﻮض ﺑﺬﻟﻚ `ي ﺣﻴﻨﮫ.
كﻞ آﻟﻴﺔ أو ﺣﺎويﺔ تﻌﺮﺿﺖ لحﺎدث أو أﺻﺎ÷jﺎ ﻋﻄﻞ ﻳﺤﻮل دون
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ الجﻤﻊ ﻳﺠﺐ تﻌﻮيﻀهﺎ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
ﺑﺂﻟﻴﺔ أﺧﺮى إﻻ `ي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻘﺎهﺮة.
ﻳﺘﻌ/ن اﻧﻄﻼق الجﻮﻻت ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌكﺎن ﻣﻊ املحﺎﻓﻈﺔ
ﻋèى اﳌﺴﺎر اﳌﺘﺒ ¿éﻟلجﻮﻟﺔ دون تﻐﻴ` </ي ﻣﻮاﻗﻴﺖ الجﻤﻊ.
ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻔﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ 01ﻳﻮﻧﻴﻮ اßى ﻏﺎﻳﺔ 15
ﺷتﻨ <Üﻣﻦ كﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺿﻤﺎ ن ﺟﻤﻊ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،اﻟﺸﻮاﻃﺊ ،اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻷﺛﺮيﺔ ﺑﻔﺮق و اﻣكﺎﻧﻴﺎت كﺎﻓﻴﺔ و ﻣﺪاوﻣﺔ ÷jﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ.
ﺗﻔﺮيﻎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﺗﺘﻮﺟﮫ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻤﻠﻮءة ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إßى اﳌﻄﺮح اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻄﻨﺠﺔ
ﻟﺘﻔﺮيﻐهﺎ ،ويﺘﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﺒﺎع ﻣﺴﺎر ﻣﺤﺪد ﻣﻘ;<ح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ويﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﻔﻮض ،دون ﺗﻮﻗﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ.
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ إﺗﺒﺎع ﻣﻮاﻗﻴﺖ وأﻣﺎﻛﻦ اﻹﻓﺮاغ املحﺪدة
ﻟﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴ </اﳌﻄﺮح.
ﻳﺠﺐ وزن كﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﺮﺗ/ن )وز›jﺎ و‰ي ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ووز›jﺎ و‰ي ﻓﺎرﻏﺔ( ﻋèى اﳌ™/ان )  ( Pont basculeاﳌﺘﻮاﺟﺪ `ي
ﻣﺪﺧﻞ اﳌﻄﺮح وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮزن اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻩ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟكﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،و `ي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣكﺎﻧﻴﺔ وزن اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ
وذﻟﻚ ﻟﺴبﺐ ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادة اﳌﻔﻮض ﻟﮫ يﻌﺘ <Üﻣﻌﺪل اﻟﻮزﻧﺎت
ل)15ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ( ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ هﻮ اﻟﻮزن اﻟﻴﻮﻣﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ.
تﻐﻄﻰ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ بﻐﻄﺎء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إßى
اﳌﻄﺮح اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟ FÆﺗﻢ ﺟﻤﻌهﺎ إßى ﻣكﺎن ﺗﻔﺮيﻎ
ﻏ </اﳌكﺎن اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ،وذﻟﻚ ﻟﺴبﺐ ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادة اﳌﻔﻮض
ﻟﮫ أو ﺑﻨﺎ ًء ﻋèى ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﻮض ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳ;<ﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﺗﻤﺪﻳﺪ أو
ﺗ ﻘ ﻠﻴ ﺺ ا ﳌ ﺴ ﺎ ر ا ﳌ ﺘﺒ ﻊ ﻣ ﻦ ﻗ ﺒ ﻞ اﻵ ﻟﻴ ﺎت  ،ﻳﺘ ﻢ ﺑ ﺤ ﺚ ﺗ ﺄ ﺛ </ه ﺬ ا
اﻟﺘﻐﻴ </ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻮض واﳌﻔﻮض ﻟﮫ.
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
وﺻﻒ أﺷﻐﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ق
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻮط ﺑﺎﳌﻔﻮض ﻟﮫ `ي ﺿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮ ،
اﻟﻔﻀﺎءات و اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺪار اﳌﻔﻮض ،وﺿﻤﺎن
الحﻔﺎظ ﻋèى ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟ;<اب اﳌﻔﻮض.
وﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻳﺘكﻠﻒ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑكﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
واﻟﻜنﺲ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل آﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ›jﺎ أن ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻄه </ﺑﺎملجﺎﻻت اﳌﺬكﻮرة أﻋﻼﻩ.
ﺷﺮوط إﻧﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﺗﻨ ﻔ ﺬ ال خ ﺪ ﻣ ﺎت اﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻘ ﺔ ﺑﺎ ﻟﻨﻈ ﺎﻓ ﺔ ﺣ ﺴ ﺐ ﺗ ﺼ ﻤ ﻴ ﻢ ا ﻟﻨﻈ ﺎﻓ ﺔ
اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ `ي ﻛﻨﺎش اﻟﺘﺤﻤﻼت .
إن ﻇهﻮر أوﺳﺎخ أو ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت بﺸكﻞ ﻣﻔﺎÁئ
وﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ املحﺪدة ﻟﻠﻤﻔﻮض ﻟﮫ واﻟ FÆﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
نﻌﺰjÿﺎ إßى ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑﻮاﺟﺒﮫ ،ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎلجj€ﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاßي ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ أو `ي اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻮاﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ادا اﻗﺘﻀﺖ ﺿﺮورة اﳌﻔﻮض.
ﺧ ﺪ ﻣﺎت اﻟﻨﻈ ﺎﻓ ﺔ اﳌ ﻨ ﺘﻈ ﻤ ﺔ
ﻳﺠﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳèي:
 اﻟﻜنﺲ اﻟﻴﺪوي ﻟﻸرﺻﻔﺔ وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺮيﻖ واﻟﻘﻨﻮاتاﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻮض.
اﻟﻜنﺲ اﻵßي ﻟﻠﻄﺮق  ،اﻟﺸﻮارع و ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟ FÆﻳﻤﻜﻦﻛنﺴهﺎ آﻟﻴﺎ ﺑﻮﺗ</ة)  7/4ﻳﻮﻣﺎ(
ﺣﺴﺐﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ بﻌﺮﺿﮫ اﻟﺘﻘ. Fé
اﻟﻐﺴﻞ اﻵßي :ﻏﺴﻞ اﻟﻄﺮﻗﺎت و اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻮض بﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﻌﺪى
اﻟﻌﺪد اﻻﺟﻤﺎßي ﻟهﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  24ﻣﺮة `ي اﻟﺴﻨﺔ.
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 ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ :ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺗﻮﻓ </ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞاﻟبﺸﺮيﺔ واﻵﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻔﻲ
ﺑﻮ /ﺗ <ة  7/7ﻳﻮم و ﺑﺎÈي أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻮ /ﺗ <ة  15/1ﻳﻮم.
 إﻓﺮاغ ﺳﻼل اﳌهﻤﻼت الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوراق وكﻞ اﻷوﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮىاﳌﻮﺿﻮﻋﺔ رهﻦ إﺷﺎرة اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﻷرﺻﻔﺔ وﻛﺬا ﺗﻨﻈﻴﻔهﺎ وﻧﻘﻞ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻠهﺎ إßى اﳌﻄﺮح اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
 ﺟﻤﻊ أوراق اﻷشجﺎر اﳌتﺴﺎﻗﻄﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ `ي ﻓﺼﻞ الخﺮيﻒ. إزاﻟﺔ ﻓﻀﻼت الحﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊاﻟﻄﺮﻗﺎت.
 ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜنﺲ وﺗﻔﺮيﻐهﺎ ﺑﺎﳌﻄﺮح .و ﺗﺘﻢﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ هﺬﻩ ﺗﺪريﺠﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗنﺘ FÍﻋﻨﺪ اﻻﻧj€ﺎء ﻣﻦ
ﻨﺗﻈﻴﻒ اﻟﻄﺮيﻖ.
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻈﺎهﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ أو اﻟﺰيﺎراتاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷهﺮ رﻣﻀﺎن و ﻋﻴﺪ اﻷﺿ¡ى -أﻳﺎ كﺎن
ﺗﺎريﺦ أو ﺳﺎﻋﺔ إﻗﺎﻣj€ﺎ -ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أن ﻳﻨﻈﻒ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣكﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻈﺎهﺮة ،و ﺑﻤﺠﺮد اﻧj€ﺎء اﻟﺘﻈﺎهﺮة ،ﻳﻘﻮم
ﺑﻜنﺲ و ﺟﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة بﻌ/ن اﳌكﺎن.
 ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﺴﺎﺣﺎت اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻛﺄﺳﻮاق أو ﻣﻌﺎرضوبﻤﺠﺮد اﻧﺼﺮاف اﻟﺒﺎﻋﺔ ،إﻻ `ي ﺣﺎل أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺎدر ﻋﻦ
اﳌﻔﻮض ،وتﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛنﺲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺬكﻮرة.
 ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺮيﻖ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻷوراش. ﺗﻨﻈﻴﻒ أي ﻣكﺎن ﻳﻄﻠﺒﮫ اﳌﻔﻮض داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺘﺪﺑ</اﳌﻔﻮض.
ﺧ ﻼ ل ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻟﺸ ﺘ ﺎء
.1
ﻳﺠﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻮارع
الجﻤﺎﻋﺔ ،وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق وﺟﻨﺒﺎjiﺎ وﺣﺎﻓﺔ اﳌﻮاﺳ </ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻷوراق اﳌتﺴﺎﻗﻄﺔ واﻷﺗﺮبﺔ واﻟﺮﻣﺎل وﻏ</هﺎ وذﻟﻚ
ﻟﺘﻔﺎدي اﻧﺠﺮاﻓهﺎ ﻣﻊ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر إßى ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄه.</
اﻷﺷﻐﺎل اﳌﺴﺘعجﻠﺔ
ﻳﺘكﻠﻒ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑكﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟ FÆﺗﻜت F}øﻃﺎبﻌﺎ
اﺳﺘعجﺎﻟﻴﺎ ،أﻳﺎ كﺎن اﻟﺘﺎريﺦ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﻮض  ،ويﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻷﺷﻐﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة اذا
كﺎن اﻻﻣﺮ يﺸكﻞ jiﺪﻳﺪا ﻟﻸشخﺎص أو اﳌﻤﺘﻠكﺎت .
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮض ﻟﮫ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺄي ﺷكﺎﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص
اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟ FÆﻗﺪ تﺴﺒjÏﺎ ﻟﮫ بﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌكﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز
أﺷﻐﺎل أﺧﺮى `ي اﳌﺴﺎﺣﺎت املجﺎورة ﻟﻮرﺷﺎﺗﮫ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﮫ اﻟﺘﺬرع
÷jﺬﻩ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻟ;™اﻣﺎﺗﮫ.
ﻳﺄﺧﺬ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ كﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻀﺮوريﺔ لحﻤﺎﻳﺔ اﳌنﺸﺂت
اﳌﻮﺟﻮدة وﻋèى أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم بﻌﻤﻠﮫ،
ويﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺼلح ﻓﻮرا وﻋèى ﺣﺴﺎﺑﮫ الخﺎص كﻞ الخﺴﺎﺋﺮ
اﻟ FÆﻗﺪ ﻳلحﻘهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻨﻮات واﻟﻄﺮق واﻷﺳﻼك اﻟﻜهﺮبﺎﺋﻴﺔ
وواﺟهﺎت اﻟﻌﻤﺎرات وزﺟﺎج ﻧﻮاﻓﺬهﺎ......
رﻣﻲ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻋèى ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮيﻎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﺎﳌﻄﺮح اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻄﻨﺠﺔ.
وﺗSRة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ
وﺗSRة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻳﻘﻮم اﳌﻔﻮض ﻟﮫ -ﺣﺴﺐ اﻟﻮ /ﺗ <ة املحﺪدة ﺑﺪﻓ;< اﻟﺘﺤﻤﻼت-
ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ–jﺎ `ي اﻟﻌﻘﺪ.
ﺗﺤﺪد `ي ﻛﻨﺎش اﻟﺘﺤﻤﻼت وﺗ</ة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و اﻹﻣكﺎﻧﻴﺎت
اﳌسخﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻌﺪات ﻟﺘﺤﺴ/ن الخﺪﻣﺔ.
الجﺪول اﻟﺰﻣ¶ ßﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
 .1اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ:
يﻌﺪ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ويﻘ;<ح ﻋèى اﳌﻔﻮض ﺟﺪوﻻ زﻣﻨﻴﺎ ﻹﻧﺠﺎز
الخﺪﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ–jﺎ `ي دﻓ;< اﻟﺘﺤﻤﻼت .
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إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ/ن اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺘﻌﻴيﻨﺎت وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻞ و ﺗ</ة
وﻣﺴﺎر ﻣﺮور اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸ;<ك ﺑ/ن
اﳌﻔﻮض واﳌﻔﻮض ﻟﮫ.
ويﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﳌ©™ﻟﻴﺔ.
 .2ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق:
ﺗﺘﻢ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ كﺎﻷﺳﻮاق ﻣﻦ كﻞ اﻷزبﺎل
واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻷﻛﻴﺎس وﻏ</هﺎ ،ويﺘﻢ ﻛنﺴهﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺼﺮاف
اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎريﻦ واﳌﺘﺠﻮﻟ/ن اﻻ `ي ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد رأي آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻔﻮض
 .ويﻘﻮم اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑﺠﻤﻊ وﺗﻔﺮيﻎ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷﺳﻮاق
ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮيﻘﺔ ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ©™ﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻛنﺲ هﺬﻩ
اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺟﻴﺪا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳ;<ك أي ﻧﻔﺎﻳﺔ بﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻻ ﻳﺮﻓﻊ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أي ﺷكﺎﻳﺔ أو اﻋ;<اض أو ﻃﻠﺐ تﻌﻮيﺾ إذا
ﻛ<Ìت اﻷﺳﻮاق وﺗﻮﺳﻌﺖ أو `ي ﺣﺎﻟﺔ تﻐﻴ </ﻣكﺎ›jﺎ أو ﺧﻼل أﻳﺎم
اﻷﻋﻴﺎد واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت أوﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﻷي ﺳبﺐ آﺧﺮ.
ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ )اﻵﻟﻴﺎت(
ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق ذات اﻟﺮواج اﻟﻜﺒ.</
 .3اﻟﺘﻈﺎهﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ واﻟﺪﻳنﻴﺔ وﺗﺪﺷيﻨﺎت
وﻏ</هﺎ.
ﻳﺘكﻠﻒ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑﻀﻤﺎن ﻧﻈﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة هﺬﻩ
اﻟﺘﻈﺎهﺮات.
 .4ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻏ </اﳌ<Üﻣﺠﺔ:
ﻳﺠﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أن يﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟكﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ،
ﻗﺼﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،اﻟ FÆﺗﻮﺟﮫ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﻮض وذﻟﻚ داﺧﻞ
أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﺎﻋﺘﺎن ). (2
 .5أﺷﻐﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ:
ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أن ﻳﻨﺠﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟصحﻴﺔ واﻟ FÆﻳﻄﻠjÏﺎ ﻣﻨﮫ
اﳌﻔﻮض.
ر
ﺗكﻮن هﺬﻩ الخﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﺗﻮ ة ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف
اﳌﻔﻮض ﻟﮫ اßى اﳌﻔﻮض.
ﺗﻔﺮيﻎ اﳌﻮاد اﳌSâﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻳﺠﺐ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻮاد اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜنﺲ وأن ﻳﻨﻘﻠهﺎ إßى اﳌﻄﺮح اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ ،ويﺘﻢ
هﺬا الجﻤﻊ ﺗﺪريﺠﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ `ي ﻧﻔﺲ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧj€ﺎء ﻣﻦ
ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮيﻖ أو اﻟﺸﺎرع اﻟ FÆﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﮫ هﺬﻩ اﳌﻮاد ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ
ﻧﻘﻞ كﻞ اﻷزبﺎل اﳌ;<ﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜنﺲ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻴﻮم
إßى اﳌﻄﺮح اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺸSâﻛﺔ ﺑRن ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ†°ﻟﻴﺔ
وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
الحﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
ويﺘﺤﻤﻞ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮاﺋﺮ هﺬﻩ الحﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺘ/ن إﻋﻼﻣﻴﺘ/ن ﻋèى اﻷﻗﻞ
كﻞ ﺳﻨﺔ.
ﺗكﻮن اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻨﺎوﻟﺔ `ي هﺬﻩ الحﻤﻼت ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﻮض
`ي ﺣ/ن ﻳﺘكﻠﻒ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑتﻨﻈﻴﻤهﺎ وﺗﻤﻮيﻠهﺎ ﻣﻊ إﻣكﺎﻧﻴﺔ
اﺳﺘﻐﻼل آﻟﻴﺎت وﻣﻌﺪات اﳌﻔﻮض ﻷﺳﺒﺎب إﺷهﺎريﺔ )ﻣﻠﺼﻘﺎت
وﻻﻓﺘﺎت إلخ.(....
اﻟﻘﻀﺎء ﻋcى اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ†°ﻟﻴﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟ FÆﺗكﻮن `ي ﻣﺘﻨﺎول
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ وﺗﻄﺮح ﻓ–jﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ وبﺼﻔﺔ ﻏ </ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ©™ﻟﻴﺔ
واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟضخﻤﺔ واﳌﺘﻼﺷﻴﺔ.
ﻳﺘﻌهﺪ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑﺈزاﻟﺔ كﻞ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺴﻮداء اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓ </كﻞ اﻹﻣكﺎﻧﻴﺎت
اﳌﺎدﻳﺔ واﻟبﺸﺮيﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ الخﺪﻣﺔ .
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وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﺨﻠﺺ ﻣ”jﺎ `ي هﺬﻩ ﻳﺪون `ي هﺬا اﻟسجﻞ ﺗﺎريﺦ وﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ وﻣﺼﺪرﻩ
)هﺎﺗﻒ ،رﺳﺎﻟﺔ ،إلخ( ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻀﻤﻮﻧﮫ
الخﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠ–jﺎ.
ﻳﺘﻌهﺪ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑﻮﺿﻊ كﻞ اﻹﻣكﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ )اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت وﺳبﺒﮫ.
واﻟﺮاﻓﻌﺎت واﳌﺴﺘﺨﺪﻣ/ن( ﻟﻠﻘﻀﺎء ›jﺎﺋﻴﺎ ﻋèى اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺴﻮداء وﺗﺨﺼﺺ إﺣﺪى الخﺎﻧﺎت ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ آل إﻟﻴﮫ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺸكﺎﻳﺔ
واﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ.
ويﻮﺿﻊ هﺬا اﻟسجﻞ رهﻦ إﺷﺎرة اﳌﻔﻮض.
الخﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮاﻃﺊ
)ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪﺑ </اﳌﻔﻮض ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ لجﻤﺎﻋﺔ
ﻳﺘﻌهﺪ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺧﻼل اﻟﻔ;<ة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ  -ﻣﺎ ﺑ/ن  01ﻳﻮﻧﻴﻮ و اﻛﺰﻧﺎﻳﺔ بﻌﻤﺎﻟﺔ ﻃﻨﺠﺔ-أﺻﻴﻠﺔ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15ﺷتﻨ-<Üﺑﻀﻤﺎن ﻨﺗﻈﻴﻒ وﺟﻤﻊ اﻷزبﺎل ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺸﻮاﻃﺊ ﺑﻮ /ﺗ <ة
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRالجﻤﺎﻋﺎت
أﻗﻮى ،ﺑﻤﺎ ﻓ–jﺎ أﻳﺎم اﻷﺣﺪ وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﮫ وﺿﻊ
ﺣﺎويﺎت وﺳﻼل اﳌهﻤﻼت بﻌﺪد كﺎ`ي رهﻦ إﺷﺎرة اﳌﺼﻄﺎﻓ/ن ،وﻛﺬا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻮﻓ </كﻞ اﻹﻣكﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟبﺸﺮيﺔ اﻟﻼزﻣﺔ)ﺣﺴﺐ ﻋﺮﺿﮫ
ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
اﻟﺘﻘ (Féﻟﺘﻨﻔﻴﺬ الخﺪﻣﺎت اﳌﺬكﻮرة أﻋﻼﻩ.
ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺘﺎبﻌﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺔ اﻷﻛ <Ìارﺗﻴﺎدا ،ﻳﺠﺐ ﻋèى
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻻﻧﺠﺮة ﻋﺪد  29ﺑﺘﺎريﺦ 17
اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓ </الخﺪﻣﺔ ÷jﺎ أﻛ <Ìﻣﻦ ﻣﺮة `ي اﻟﻴﻮم اذا
اﻛﺘﻮبﺮ  2016ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ ادارة ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻧﺠﺮة وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ.
ا ﺧ ﺘ ﺼ ﺎ ﺻ ﺎ L Zﺎ
أﺷﻐﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﻮض وﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟصحﻴﺔ أن ﻳﻘﻮم بﻌﻤﻠﻴﺎت الجﻤﻊ رﺋـيـﺲ اﻟـﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺠﻤﺎﻋـﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  92ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وإﻓﺮاغ اﻷزبﺎل اﻟ FÆﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ.
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت؛
تﻐﻴ SRالخﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﻮض.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮض – `ي أي وﻗﺖ – أن ﻳﻘﺮر تﻐﻴ </ﺧﺪﻣ FÆالجﻤﻊ ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣنﺸﻮر اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد  43ﺑﺘﺎريﺦ 28
ﻳﻮﻟﻴﻮز  2016ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارات الجﻤﺎﻋﺎت؛
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ .
ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أن ﻳﻘﻮم بﻌﻤﻠﻴﺎت الجﻤﻊ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪد  2068ﺑﺘﺎريﺦ 03
اﻟﻄﺮق الجﺪﻳﺪة واﳌﻨﺎﻃﻖ املخﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮاﺟﻠ/ن واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟ FÆأﻏﺴﻄﺲ  2016ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارات الجﻤﺎﻋﺎت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﺪاوﻻت املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻷﻧﺠﺮة بﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة
ﺗ ﻢ إ ﺣ ﺪ ا  j Óﺎ أ و ت ﻐ ﻴ  </ا ﺳ ﺘ ﻌ ﻤ ﺎ ﻟ ه ﺎ ﺧ ﻼ ل ﻣ ﺪ ة ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺪ .
ان اﻟﺘﻐﻴ</ات اﳌ;<ﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴ“ي ﻟﻠﻤﻔﻮض ﻟﮫ ﻻ ﺗﺆدي الجﻤﺎﻋﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ `ي إﻃﺎر دورﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
)الجﻠﺴﺔ اﻷوßى( ﻟﺸهﺮ أﻛﺘﻮبﺮ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎريﺦ  17أﻛﺘﻮبﺮ .2016
اßى تﻐﻴ </اﻷﺟﺮ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﻮض ﻟﮫ.
`ي ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع تﻐﻴ` </ي ﺣﺪود اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟ FÆتﺸﻤﻠهﺎ الخﺪﻣﺔ أو ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
تﻐﻴ` </ي ﻧﻮﻋﻴﺔ الخﺪﻣﺔ أو إﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﺤﻮيﻞ ﻳﻘﺪم
اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﻛﺸﻔﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﺜﻤﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻮاﺟﺐ إﻧﺠﺎزهﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹدارة الجﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻧﺠﺮة ،ﻋﻼوة ﻋèى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الخﺎﺻﺔ
وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎبﻌ/ن ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ،
وﻻيﺸﺮع `ي اﻷﺷﻐﺎل اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ إﻻ بﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻔﻮض.
ﻋèى ﻣﺪﻳﺮيﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎلح.
ﻣﻨﻊ رﻣﻲ وﺗﻔﺮيﻎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت qي ﺗﺠه°Rات اﻟﺘﻄهSR
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ كﻠﻴﺎ ﻋèى ﻋﻤﺎل وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ رﻣﻲ أي
F}Ôء `ي اﳌﻮاﺳ </واﻟﻘﻨﻮات املخﺼﺼﺔ ﻟﺼﺮف ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر يﺸﺮف ﻋèى ﻣﺪﻳﺮيﺔ اﳌﺼﺎلح ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ،و‰ي ﺗتﺸكﻞ ﻣﻦ
وﻛﺬا اﻷرا∆} Fاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو الخﺎﺻﺔ املجﺎورة ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت اﻟ FÆاﻟهﻴﺎكﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤ </و اﻟﺒيﺌﺔ و اﻷﺷﻐﺎل و اﳌﻤﺘﻠكﺎت.
تﺸ ﻤ ﻠه ﺎ ﻋ ﻤ ﻠﻴ ﺔ ا ﻟﻨﻈ ﺎﻓ ﺔ .
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻈﻒ املجﺎري اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ وﺟﻨﺒﺎت اﻟﻄﺮيﻖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار -
ﻣﻦ كﻞ اﳌﻮاد واﻷوراق وأوراق اﻷشجﺎر واﻷﺗﺮبﺔ وﻏ</هﺎ وﺧﺎﺻﺔ واﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ.
و
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆ ن اﻹداريﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
`ي اﻷﻳﺎم اﳌﻤﻄﺮة.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
`ي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣ;<ام اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﻟهﺬا اﻟﺸﺮط ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺠ <Üﻋèى
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﻔﺴﮫ ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﳌﻮاﺳ </واﻟﻘﻨﻮات وﻏ</هﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ يﻌهﺪ ﳌﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌهﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أو اﳌﺼﺎلح اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ املخﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮض ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋيﺲ `ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ و إﺑﻼﻏﮫ ﺑﻔﺤﻮى كﻞ
ﻣ ﻠﻒ ﻋ èى ﺣ ﺪ ة.
بﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄه </اﻟﻀﺮوريﺔ ﻋèى ﺣﺴﺎب اﳌﻔﻮض ﻟﮫ وﺣﺪﻩ.
ﻳﻤﻨﻊ ﻋèى اﳌﻔﻮض ﻟﮫ أن ﻳﻘﻮم بﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد اﻟﻨﺎ ﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ ،ﻋèى إدارة الجﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻜنﺲ أو ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ آﻟﻴﺔ إßى أﺧﺮى ﻓﻮق أي ﻧﻮع ﻣﻦ وﺗنﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري و اﻟﺴهﺮ ﻋèى ﺣﺴﻦ ﺳ</ﻩ.
 ا ﻟﺘ ن ﺴ ﻴ ﻖ ﺑ/ن ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ا ﻷ ﻗ ﺴ ﺎ م و ا ﳌ ﺼ ﺎ ل ح ا ﻟ ﺘ ﺎ ب ﻌ ﺔاﻟﻄﺮﻗﺎت داﺧﻞ اﻟ;<اب اﳌﻔﻮض إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﻮض
ﻟ ل ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
وﺷﺮيﻄﺔ أﻻ ﻳكﻮن `ي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺬكﻮرة أي ﺿﺮر ﻟﻠﺒيﺌﺔ وأن ﻳﺘﻢ
 ﻓﺤﺺ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﻗﺴﺎم و اﳌﺼﺎلحﻓﻮرا ﺟﻤﻊ كﻞ اﻷزبﺎل اﻟ FÆﺗﻘﻊ ﺧﻄﺄ ﻋèى اﻟﻄﺮيﻖ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ
الجﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﺄﺷ </ﻋﻠ–jﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻣﻨﻊ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ›jﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ آﻟﻴﺔ إßى
وإﺻﺪارهﺎ.
أﺧﺮى.
 ﺿﺒﻂ و ﺗتﺒﻊ ﻣﺂل اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﻮاردة ﻋèى الجﻤﺎﻋﺔاﻟ°âاﻣﺎت اﳌﻔﻮض وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﮫ ) ﺗتﺒﻊ اﻷﺷﻐﺎل وﻣﺮاﻗﺒ¨Lﺎ(
واﻟﺴهﺮ ﻋèى اﻟﺒﺚ ﻓ–jﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺼﺎلح املخﺘﺼﺔ.
سجﻞ اﻟﺸكﺎﻳﺎت
 اﻹﺷﺮاف ﻋèى إﻋﺪاد ﺟﺪاول أﻋﻤﺎل دورات املجﻠﺲ.ﻳﺪون اﳌﻔﻮض ﻟﮫ كﻞ ﻳﻮم وﺣﺴﺐ اﻟ;<ﺗيﺐ اﻟﺰﻣ Féكﻞ ﻃﻠﺒﺎت
 اﻟﺴهﺮ ﻋèى ﺗ œﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻂاﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻟﺸكﺎﻳﺎت اﻟ FÆﺗﻮﺻﻞ ÷jﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﻮض
اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل.
أو ﻣﻦ ﻃﺮف الخﻮاص.
 إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮيﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻷنﺸﻄﺔ اﻷﻗﺴﺎم الجﻤﺎﻋﻴﺔ.و يﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح `ي أداء ﻣهﺎﻣﮫ اﳌكﺎﺗﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀ ﺒﻂ
ﺗﺪﺑ </اﻟ<Üﻳﺪ و اﳌﺮاﺳﻼت ،و اﻃﻼع ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﻋèى ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺮاﺳﻼت ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟj€ﺎ.
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻹرﺷﺎدات
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺮﺗﻔﻘ/ن و إرﺷﺎدهﻢ ،و ﺗتﺒﻊ ﺗﻮﺟ–jﺎت و تﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻣ ﺪ ﻳﺮ اﳌ ﺼ ﺎل ح .
ﻣ ﻜ ﺘ ﺐ ا ﻟﺘ ﺪ ﻗ ﻴ ﻖ ا ﻟﺪ ا ﺧ  èي
ا ﻟ ﺘ ﺪ ﻗ ﻴ ﻖ ا ﻟ ﺪ ا ﺧ  èي ﻟ ﻸ ﻗ ﺴ ﺎ م و ا ﳌ ﺼ ﺎ ل ح.
ﺗتﺒﻊ ﺗﻘﺎريﺮ اﻟهﻴﺌﺎت اﳌكﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻻﻓﺘﺤﺎص و ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋ”jﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ
يﺸﺘﻤﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤ </و اﻟﺒيﺌﺔ و اﻷﺷﻐﺎل و اﳌﻤﺘﻠكﺎت ﻋèى
ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﺼﺎلح ،اﻟ FÆتﺴﺘﻘﻞ كﻞ ﻣ”jﺎ ﺑﻤهﺎﻣهﺎ الخﺎﺻﺔ
وذﻟﻚ ﻋèى اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎßي:
و
.Iﻣﺼلحﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﺗﺪﺑ </املجﺎل و ﺷﺆ ن اﻟﺒيﺌﺔ
إﻋﺪاد وﺗﺤﻴ/ن ﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺔ و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء و ﻣﺮاﻗﺒﺔ و ﺗتﺒﻊ اﻟﺒﻨﺎء.
املخﺎﻟﻔﺎت و اﻹﺟﺮاءات اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟهﺎ.
ا ﻟﺘ ﺼ ﺎﻣ ﻴ ﻢ .
رﺧﺺ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ.
اﻟﺸﻮاهﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر و ﺷﻮاهﺪ اﻟﺮبﻂ ﺑﺎﻟﻜهﺮبﺎء
واﳌﺎء اﻟﺼﺎلح ﻟﻠﺸﺮب.
ﺗ تﺒ ﻊ ﻗ ﻄ ﺎ ع ا ﻟ ﻨ ﻈ ﺎ ﻓ ﺔ و ا ﻟ ﺒيﺌ ﺔ .
.IIﻣﺼلحﺔ اﳌﻤﺘﻠكﺎت و اﻵﻟﻴﺎت
ﺿ ﺒ ﻂ ﻣ ﻠ ﻔ ﺎت ا ﳌ ﻤ ﺘ ﻠ ك ﺎت و ﻣ ﺴ ﻚ و ﺗ ﺤ ﻴ /ن ا ﻟ س ج ﻞ
ال خ ﺎ ص ﺑﺎﳌ ﻤ ﺘ ﻠك ﺎت .
ﺗﺪﺑ </ﺣﻈ</ة اﻟﺴﻴﺎرات ،و ﺗﺪﺑ </اﻟهﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.
ﺗﺪﺑ </ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻗﻮد و اﻟﻐﻴﺎر.
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت و اﻵﻟﻴﺎت ،وﺗﺪﺑ </اﻟﻌﺘﺎد.
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.III
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎريﻊ اﻟFÆ
ﺗﺪ ﺧ ﻞ `ي ﻣ ﺠ ﺎل اﺧ ﺘ ﺼ ﺎ ص ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
اﻟﺘنﺴﻴﻖ و ﺗتﺒﻊ اﳌﺸﺎريﻊ.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى دﻓﺎ ﺗﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼت.
ﺗتﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺒنﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و اﻟﺘﺠه™/ات
وﻣﺸﺎريﻊ اﻟﻄﺮق و اﳌﺴﺎﻟﻚ و اﳌﺸﺎريﻊ اﻟ FÆﻟهﺎ ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﺧ ﺘ ﺼ ﺎﺻ ﺎت ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ل خ ﺎﻣ ﺲ
ﻳتﺸكﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﺼﺎلح ،و ﺗﻤﺎرس كﻞ ﻣ”jﺎ ﻣهﺎﻣهﺎ
ال خ ﺎﺻ ﺔ ﻋ èى اﻟﻨ ﺤ ﻮ اﻟﺘ ﺎßي:
.Iﻣﺼلحﺔ ﺣﻔﻆ اﻟصحﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ املحﻼت و اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻟﻔﻀﺎءات
اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ و اﻟ FÆيﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ اﻟﻌﻤﻮم و ﻛﺬا اﻷﻣﺎﻛﻦ
املخﺼﺼﺔ ﻻﺳj€ﻼك اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ كﺎﳌﻄﺎﻋﻢ و املحﻠﺒﺎت.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺎء اﻟﺸﺮوب و اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﻟﻠﺘﻄه</
ﻛﻤﺤﺎربﺔ الحﺸﺮات اﻟﻀﺎرة و ﻣﺤﺎربﺔ داء اﻟﺴﻌﺮ و اﻟﻜﻼب
ا ﻟ ﻀ ﺎﻟ ﺔ .
ﻣﺮاﻗﺒﺔ و ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة.
و اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑ </اﻟﺮاﻣﻴﺔ إßى ﺿﻤﺎن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ا ﻟ ص ح ﻴ ﺔ.
.IIﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ
اﻹﺷﺮاف ﻋèى لجﻨﺔ اﳌﺴﺎواة و ﺗكﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الجﻤﻌﻴﺎت و اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت.
-
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ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﺮاﺋﺾ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻃﻨ/ن واﳌﻮاﻃﻨﺎت
والجﻤﻌﻴﺎت.
اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ/ن أﺟهﺰة الحكﺎﻣﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪﺑ </اﳌﺒﺎدرة
املحﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟبﺸﺮيﺔ )ﻓﺮيﻖ اﻟﺘنﺸﻴﻂ الجﻤﺎuي ،اﻟلجﻨﺔ
املحﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟبﺸﺮيﺔ ،اﻟلجﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟبﺸﺮيﺔ(.
ﺗﺪﺑ </و تﺴﻴ </اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎبﻌﺔ
ﻟ ل ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
.IIIﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺒﺎدرات اﻟji FÆﺪف إßى ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
املحèي و إنﻌﺎش اﻟﺸﻐﻞ.
اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ.
ﺗتﺒﻊ ﺗﺪﺑ </اﳌﺮاﻓﻖ الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮق ﺗﺪﺑ </اﳌﺮاﻓﻖ الجﻤﺎﻋﻴﺔ،
واﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺸ;<ﻛﺔ و اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ د س
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ) (5ﻣﺼﺎلح و ﺗكﻠﻒ كﻞ ﻣ”jﺎ ﺑﻤهﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ،و ذﻟﻚ
ﻋ  èى ا ﻟ ﺸ ك ﻞ ا ﻟ ﺘ ﺎ ßي :
.Iﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎريﺎت و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﺎءة اﳌهﻨﻴﺔ.
إﻋﺪاد و ﺗتﺒﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟلجﺎن اﻹداريﺔ اﳌتﺴﺎويﺔ
اﻷﻋﻀﺎء.
إﻋﺪاد اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ و ﺗتﺒﻊ الحﻴﺎة
اﻹداريﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.
ﻣﻨﺢ رﺧﺺ و ﺷﻮاهﺪ اﻟﻌﻤﻞ ،و ﺗتﺒﻊ رﺧﺺ اﻟﻮﻻدة
واﻷﻣﺮاض.
ﺗﺪﺑ </ﺣﻀﻮر اﳌﻮﻇﻔ/ن.
إﻋﺪاد و ﺗتﺒﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘكﻮيﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮﻇﻔ/ن ،و ﺗتﺒﻊ
ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺘﺪرب/ن و اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘكﻮينﻴﺔ.
اﳌﺸﺎرﻛﺔ `ي إﻋﺪاد ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮﻇﻔ/ن.
إﻋﺎدة اﻻﻧتﺸﺎر و اﻟﺘكﻠﻴﻒ ﺑﺎﳌهﺎم الجﺪﻳﺪة.
ﺗتﺒﻊ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
.IIﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺪﺑ </ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺪوق.
ﺳﻠﻢ الحﻘﻮق.
ﻣﺴﻚ سجﻼت ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت -:سجﻞ اﻟﺼﻨﺪوق- ،سجﻞ
ن
ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻠﻴ ﺎت ﺑ/ن ﺷ ﺴ ﻴ ﻊ ا ﳌ ﺪ ا ﺧ ﻴ ﻞ و ا ل خ ﺎ ز ا ﻹ ﻗ ﻠ ﻴ م . F
وﺿﻊ ﺟﺪاول ﻟلخﺎﺿﻌ/ن لجﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟ FÆﺗﻘﺒﺾ
ﻟ ﻔ ﺎ ﺋﺪ ة ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮم.
اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
.IIIﻣﺼلحﺔ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ و ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺼﺎريﺢ أﺣكﺎم اﻟﻮﻻدات
واﻟﻮﻓﻴﺎت.
ﺗﺤﺮيﺮ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ.
ﻓ ﺘ ﺢ ا ﳌ ﻠ ﻔ ﺎت ا ﻟ ﻌ ﺎ ﺋ ﻠﻴ ﺔ .
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺼﺎريﺢ ﺑﺎﻟﻮﻻدات و تسجﻴﻠهﺎ ﺑﺎﻟسجﻞ اﻷﺻﻞ
وبﺎﻟسجﻞ اﻟﻨﻈ </و ﻣﻸ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮردﻳﺔ.
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺼﺎريﺢ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت و تسجﻴﻠهﺎ ﺑﺎﻟسجﻞ اﻷﺻﻞ
وبﺎﻟسجﻞ اﻟﻨﻈ </و ﻣﻸ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﻀﺎء.
ﻣﺴﻚ سجﻼت اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻹﻣﻀﺎءات و اﻹﺷهﺎد
ﻋèى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
تسجﻴﻞ إﻋﻼم اﻟﻮﻓﻴﺎت و ﺗﻀﻤ/ن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺰواج
واﻟﻄﻼق `ي ﻃﺮر رﺳﻮم اﻟﻮﻻدات.
إدﺧﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﻤﺎء ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﻼ ﺗﻴنﻴﺔ.
-
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.IVﻣﺼلحﺔ اﳌ™/اﻧﻴﺔ و املحﺎﺳﺒﺔ و اﻟﺼﻔﻘﺎت
إﻋﺪاد ،تﻌﺪﻳﻞ ،ﺗتﺒﻊ و ﺣﺼﺮ اﳌ™/اﻧﻴﺔ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات،
ﺑﻨ ﻔ ﻘ ﺎت ا ﻟتﺴ ﻴ ، </و ﺑﻨ ﻔ ﻘ ﺎت ا ﻟﺘ ﺠ ه. ™/
إﻋﺪاد اﻟ<Üﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻗ“ي ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت و إﻋﺪاد و إﻋﻼن
ا ﻟ ﺼ ﻔ ﻘ ﺎت .
.Vﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺷﺆون املجﻠﺲ
 ﺗﺤﻀ </اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت املجﻠﺲ و اﻟلجﺎن.إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎريﺮ و املحﺎﺿﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪورات وإرﺳﺎﻟهﺎ.
ﺣﻔﻆ املحﺎﺿﺮ و اﳌﻘﺮرات و سجﻞ ﺣﻀﻮر اﻷﻋﻀﺎء.
إﻋﺪاد ﻗﺮارات ﺗﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء و اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت.
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت و اﳌﻘ;<ﺣﺎت و اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻷﻋﻀﺎء و ﺗ œاﻷﺟﻮبﺔ ﻋﻠ–jﺎ.
دراﺳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ و اﻟﻌﻘﻮد اﳌ<Üﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
املجﻠﺲ.
ﺗتﺒﻊ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ ب ﻊ
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار بﻌﺪ اﻟـﺘﺄﺷ </ﻋﻠﻴﮫ إßى ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح
ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ و رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم و اﳌﺼﺎلح.
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻻﻧﺠﺮة
ﺗﺄﺷ</ة ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺠهﺔ اﻟﺸﺮق
اﳌﻘﺮرات و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت و
رؤﺳﺎLKﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRالجﻤﺎﻋﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ﻟت ﺴ ﻴ  SRو ا ﺳ ﻨ ﺎ د ا ﳌ ه ﺎ م
ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋـيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋـﺔ إﺳﻠـﻲ رﻗ ـﻢ  02ﺑﺘﺎريﺦ  12ﻣﺎرس
 2018ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺈﺣﺪاث لجﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘتﺒﻊ تﺴﻮيﺔ وﺿﻌﻴﺔ
اﳌﻤﺘﻠكﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺔ.
رﺋـيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋـﺔ إﺳﻠـﻲ ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﻻ ﺳﻴﻤ ـﺎ اﻟﻔﺼﻞ  29ﻣﻨـ ـﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺮر ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺳèي رﻗﻢ  7ﺑﺘﺎريﺦ  6ﻣﺎرس
 2018اﳌﻮاﻓﻖ  17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  1439اﳌﺘﺨﺬ ﺧﻼل دورﺗﮫ
اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺎريﺦ،
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳـﻠ ـﻲ:
ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ
ﺗﺤﺪث لجﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘتﺒﻊ تﺴﻮيﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻤﺘﻠكﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ
ﻟلجﻤﺎﻋﺔ ،ﻣكﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ
 ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﺮش ﻣﺴتﺸﺎر رﺋيﺲ لجﻨﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔوالخﺪﻣﺎت.
 ﻗﺪور ﻣﺎﻟﻮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺮﺋيﺲ. اﳌﻴﻠﻮد اﺣﺘيﺖ ﻣﺴتﺸﺎر. ﻋﻀﻮ ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮد ÷jﺎ اﳌﻠﻚ اﻟﺘﺎبﻊﻟ ل ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
 ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ املحﻠﻴﺔ.وﺣﺮر `ي إﺳèي `ي  12ﻣﺎرس . 2018
اﻹﻣﻀﺎء:رﺋـيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋـﺔ إﺳﻠـﻲ  ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺘﺎﻗ ـﻲ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎواة وﺗكﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻣﻘﺎربﺔ اﻟﻨﻮع

وبﻨ ـ ـﺎء ﻋ èـ ـى ﻣﻘ ـ ـﺮر ﻣﺠﻠ ـ ـﺲ ﺟﻤﺎﻋ ـ ـﺔ إﺳ ـ ـèي رﻗ ـ ـﻢ  27ﺑﺘ ـ ـﺎريﺦ 19
دﺟﻨ Üـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<  2017ﻣﻮاﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ ل  30ربﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ اﻷو ل  1439اﳌﺘﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬ
ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺎريﺦ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ
ﺗﺤ ـ ـ ـ ـﺪث هﻴﺌ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌﺴ ـ ـ ـ ـﺎواة وﺗك ـ ـ ـ ـﺎﻓﺆ اﻟﻔ ـ ـ ـ ـﺮص وﻣﻘﺎرب ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـﻮع،
ﺗﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘﺺ ﺑﺪراﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻘﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻣﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدئ
اﳌﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺎواة وﺗﻜ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻓﺆ اﻟﻔ ـ ـ ـ ـ ـﺮص وﻣﻘﺎرب ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـﻮع ،ﻣكﻮﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻦ
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ:
 ﻣﺰيﺎن واﻋèي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻊ. ﻋﺒﺪ الحﻤﻴﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎنﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﻠﻊ.ﺻ ﺎﺣ ﺐ ﻣ ﻘ ﻠﻊ .
 ﻋﺒﺪ ﷲ ﻴﺗﻐﺎﻧﻴﻤ/ن اﳌ ﺎﻟك ﻲ ﻋ ﺒﺪ اﳌ ﺎﻟﻚ ﺻ ﺎﺣ ﺐ ﻣ ﻘ ﻠﻊ . ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻓﺎﺿﻞ رﺋيﺴﺔ "ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ الخ</ﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻟلجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ"
 ﺣﺴﻦ ﻣﻮÚى ﻣﻮاﻃﻦ إﻳﻤﺎن اﻟﺘﺎÈي ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰهﺮاء ﺣﻴﻮان ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻨﻮح ﻣﻮﻇﻒ )ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻔﺮيﻖ اﻟﺘﻘ Féالجﻤﺎuي(وﺣﺮر ﺑﺈﺳèي `ي  20دﺟﻨ. 2017 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء:رﺋـيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋـﺔ إﺳﻠـﻲ  ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺘﺎﻗ ـﻲ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم واﻹﻣﻀﺎء.

ﻗﺮار ﻟﺮﺋي ـﺲ املجﻠـﺲ الجﻤﺎﻋ ـﻲ ﻟﻌﻴـﻦ اﻟﺼﻔ ـﺎء رﻗﻢ  02ﺑﺘﺎريﺦ
 08ﻧﻮﻧ^ 2018 Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء
رﺋي ـﺲ املجﻠـﺲ الجﻤﺎﻋ ـﻲ ﻟﻌﻴـﻦ اﻟﺼﻔ ـﺎء،
ﺑﻤﻘﺘﻀـﻰ اﻟﻈهﻴ ـﺮ اﻟﺸﺮيـﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن
 07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﻻ ﺳﻴﻤ ـﺎ اﻟﻔﺼﻞ  102ﻣﻨـ ـﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺮار اﳌﺸ;<ك ﻟﻮزيﺮ اﻟﻌﺪل ووزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ
 321.04ﺻﺎدر `ي  10ﻣﺤﺮم  2 ) 1425ﻣﺎرس  ( 2004ﺑﺘﺤﺪﻳ ـﺪ
ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋـيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋـﺔ إﺳﻠـﻲ رﻗ ـﻢ  01ﺑﺘﺎريﺦ  20دﺟﻨ^ Sﺑﻴﺎﻧ ـﺎت اﻟﺸهـﺎدة اﻹداريـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎلخﻄﻴبﻴـﻦ،
 2017ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺈﺣﺪاث هﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎواة وﺗكﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻣﻘﺎربﺔ ﻗ ـ ـﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻨﻮع.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو ل
ﻳﻔ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـﺪ ﻣﺤﻤ ـﺪ ﻣﻴـ ـﺮي اﻟﻨﺎﺋـ ـﺐ اﻷو ل ﻟﺮﺋيـﺲ ﺟﻤﺎﻋ ـ ـﺔ
ﻋﻴـ ـﻦ اﻟﺼﻔ ـ ـﺎء اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريـ ـﺦ  1971/08/30ﺑﻮﺟﺪة والحﺎﻣﻞ
رﺋـيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋـﺔ إﺳﻠـﻲ ،
ﺑﻨـ ـ ـﺎء ﻋèـ ـ ـى اﻟﻈه/ـ ـ ـ< اﻟﺸـ ـ ـﺮيﻒ رﻗـ ـ ـﻢ  1.15.85ﺻـ ـ ـﺎدر `ـ ـ ـي  20ﻣـ ـ ـﻦ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ  ، F 504072ﻟﻴﻘـﻮم
رﻣﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﻣﻲ واﳌﺸﺎرﻛ ـﺔ ﻣﻌـﻲ `ي اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠ ـﻰ ﺟﻤﻴ ـﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ
اﻟﺘﻨﻈﻴم ـ ـ ـ ـ ـ Fرﻗ ـ ـ ـ ـ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ،وﻻ ﺳﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻹداريﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺼلح ـ ـﺔ اﻟﺸـﺆون اﻹداريﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﺑﺠﻤﺎﻋ ـﺔ ﻋ/ن اﻟﺼﻔ ـﺎء كﺎلخﻄﻮبـ ـ ـ ـﺔ ،اﻟﻌﺰوب ـﺔ ،ﺷﻮاهـ ـﺪ
اﻟﻔﺼﻞ  120ﻣﻨـ ـﮫ ؛
اﻟﺘﺤﻤ ـ ـﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠ ـ ـﻲ ،ﺷﻮاه ـﺪ اﳌﻄﺎﺑﻘ ـﺔ ،ﻋ ـ ـﺪم اﻟ ـ ـﺰواج ،ﻋ ـ ـﺪم
تﻌـ ـﺪد اﻟﺰوﺟ ـ ـﺎت ،ﺷﻮاهـ ـﺪ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ....
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒـﺪأ ﻣﻔﻌ ـﻮل ه ـﺬا اﻟﻘ ـﺮار اﺑﺘـﺪاء ﻣ ـﻦ  05ﻧﻮﻧ.2018 <Ü
وﺣـ ـﺮر بﻌﻴ ـﻦ اﻟﺼﻔ ـﺎء ﻓ ـﻲ 05ﻧﻮﻧ.2015 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيـﺲ املجﻠـﺲ الجﻤﺎﻋ ـﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ بﻌﻴﻮي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋي ـﺲ املجﻠـﺲ الجﻤﺎﻋ ـﻲ ﻟﻌﻴـﻦ اﻟﺼﻔ ـﺎء رﻗﻢ 03
ﺑﺘﺎريﺦ  08ﻧﻮﻧ^ 2018 Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء
رﺋي ـﺲ املجﻠـﺲ الجﻤﺎﻋ ـﻲ ﻟﻌﻴـﻦ اﻟﺼﻔ ـﺎء،
ﺑﻤﻘﺘﻀـﻰ اﻟﻈهﻴ ـﺮ اﻟﺸﺮيـﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن
 07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﻻ ﺳﻴﻤ ـﺎ اﻟﻔﺼﻞ  102ﻣﻨـ ـﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺮار اﳌﺸ;<ك ﻟﻮزيﺮ اﻟﻌﺪل ووزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ
 321.04ﺻﺎدر `ي  10ﻣﺤﺮم  2 ) 1425ﻣﺎرس  ( 2004ﺑﺘﺤﺪﻳ ـﺪ
ﺑﻴﺎﻧ ـﺎت اﻟﺸهـﺎدة اﻹداريـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎلخﻄﻴبﻴـﻦ،
ﻗ ـ ـﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو ل
ﻳﻔ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـﺪ ﺳﻌﻴ ـﺪ ﻧﻜ ـﺎوي ﺗﻘﻨـﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟ ـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـﺔ اﳌﺰداد
ﺑﺘﺎريـ ـﺦ  1961/01/23والحﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ
 ، F 277361ﻟﻴﻘـﻮم ﻣﻘﺎﻣﻲ واﳌﺸﺎرﻛ ـﺔ ﻣﻌـﻲ `ي اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠ ـﻰ
ﺟﻤﻴ ـﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺼلح ـ ـﺔ اﻟﺸـﺆون
اﻹداريﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋ ـﺔ ﻋ/ن اﻟﺼﻔ ـﺎء كﺎلخﻄﻮب ـ ـﺔ،
اﻟﻌﺰوب ـﺔ ،ﺷﻮاهـ ـﺪ اﻟﺘﺤﻤ ـ ـﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠ ـ ـﻲ ،ﺷﻮاه ـﺪ اﳌﻄﺎﺑﻘ ـﺔ ،ﻋ ـ ـﺪم
اﻟ ـ ـﺰواج ،ﻋ ـ ـﺪم تﻌـ ـﺪد اﻟﺰوﺟ ـ ـﺎت ،ﺷﻮاهـ ـﺪ اﻟﻘﺮاﺑﺔ. ...
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒـﺪأ ﻣﻔﻌ ـﻮل ه ـﺬا اﻟﻘ ـﺮار اﺑﺘـﺪاء ﻣ ـﻦ  05ﻧﻮﻧ.2018 <Ü
وﺣـ ـﺮر بﻌﻴ ـﻦ اﻟﺼﻔ ـﺎء ﻓ ـﻲ 05ﻧﻮﻧ.2015 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء رﺋيـﺲ املجﻠـﺲ الجﻤﺎﻋ ـﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ بﻌﻴﻮي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟ^Sكﺎﻧﻴـ ـ ـRن رﻗﻢ  01ﺑﺘﺎريﺦ  06ﻣﺎرس
 2018ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم اﻻﻣﻀﺎء.
رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟ<Üكﺎﻧﻴـ ـ ـ/ن،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن
 1436اﳌﻮاﻓﻖ ل  07ﻳﻮﻟﻴﻮ ، 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت .وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  103ﻣﻨﮫ ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو ل
ﺗﻔﻮض إßى اﻵنﺴﺔ ﻣﻨﺎل ﺑﻮﺟﻄﺎوي  ،اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮابﻌﺔ  ،ﻟﺮﺋﻴ ـ ـﺲ
املجﻠﺲ الجﻤﺎuي  ،ﻣهﻤﺔ اﻹﺷهﺎد ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ )
ﺷهﺎدة اﻟﻌﺰوب ـ ـﺔ ﺷهﺎدة الخﺎﻃﺐ واملخﻄﻮبﺔ ،ﺷهﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻻﺳﻢ ،ﺷـهﺎدة ﻋﺪم اﻟ ـ ـ ـﺰواج ﺷهﺎدة ﻋﺪم اﻟﻄﻼق ،ﺷهﺎدة
اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ،ﺷـهﺎدة تﻌﺪد اﻟﺰواج ،ﺷه ـ ـﺎدة اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
،ﺷهﺎدة اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،ﺷهﺎدة اﻟﺘﻌﺎيﺶ ،ﺷهﺎدة ﺛﺒـﻮت الحﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻗﺒ ـ ـﻞ اﻟﺰواج( ،ﻟﺘﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﻌﺘ <Üهﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ.
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اßى كﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ
ورﺋﻴ ـ ـﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﳌﻌ Féكﻞ `ي ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜتF}ø
ﻗﻮﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐ.</
اﻹﻣﻀﺎء:رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟ<Üكﺎﻧﻴ/ن ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺄو ي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗ ـ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺒ¶ ßاﻧﺼﺎر رﻗﻢ  74ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء qي ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ Féاﻧﺼﺎر،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن 07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  .113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 15) 1333
ﺗﻢ تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ؛
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻻﻣﻀﺎءات ﻛﻤﺎ
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد  5225د .ق.م.م
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻟﻴﻮز  2009اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي إßى ﻧﻮاﺑﮫ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو ل
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻔﻮﻧ ،FÆاﻟﺼﻔﺔ رﺋيﺲ ﻣﺼلحﺔ
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻻداريﺔ اﻷوßى ،اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮف ،
ﻣﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ  ،1965/03/22اﳌﺮﺳﻢ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح
الجﻤﺎﻋﺔ ،اﻹﻣﻀﺎء `ي ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻻداريﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،
وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴ FÆوﻣﺮاﻗﺒ.FÆ
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺒ Féاﻧﺼﺎر `ي  28ﻣﺎرس .2018
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ Féاﻧﺼﺎر،
ﻋﺒﺪ الحﻠﻴﻢ ﻓﻮﻃﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗ ـ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺒ¶ ßاﻧﺼﺎر رﻗﻢ  75ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء qي ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ Féاﻧﺼﺎر،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن 07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113/14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 15 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻻﻣﻀﺎءات ﻛﻤﺎ ﺗﻢ تﻐﻴ</ﻩ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد  5225د .ق.م.م
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻟﻴﻮز  2009اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي إßى ﻧﻮاﺑﮫ،

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

 12صفر  11( 1441أكتوبر )2019

ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو ل
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻔﻮﻧ ،FÆاﻟﺼﻔﺔ رﺋيﺲ ﻣﺼلحﺔ
اﻻﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻻﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻻداريﺔ اﻷو ßى ،اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮف  ،اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ
 1976/05/18اﳌﺮﺳﻢ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ  ،اﻹﻣﻀﺎء `ي
ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻻداريﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴFÆ
وﻣﺮاﻗﺒ.FÆ
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺒ Féاﻧﺼﺎر `ي  28ﻣﺎرس .2018
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ Féاﻧﺼﺎر،
ﻋﺒﺪ الحﻠﻴﻢ ﻓﻮﻃﺎت.
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النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة فاس-مكناس
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات
ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدبير األمالك الجماعية
اإلذن باالستغالل املؤقت للملك العمومي الجماعي
قرار التنظيم ــي لرئيس جماعة كالز رقم  361بتاريخ 31
دجنبر  2018املتعلق باالستغالل املؤقت للملك العمومي
الجماعي بجماعة كالز
رئيس جماعة كالز،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان
 07(1436يوليوز )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.97.03الصادر في 16
رمضان  25 ( 1417يناير )1997بتنفيذ القانون رقم 96.9
اآلمر بتتميم الظهير الشريف الصادر في  24صفر 30( 1337
نونبر  )1918يتعلق بإشغال األمالك العمومية املؤقتة ؛
وبناء على الظهير الشريف الصادر في  26شوال 28( 1337
يونيو  )1954بشأن الجماعات القروية ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.92.31الصادر بتاريخ 15
ذي الحجة 17( 1412يونيو  )1992بتنفيذ القانون رقم
 90.12املتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12
املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والوبناء
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.124بتاريخ 21
ذي القعدة  25 ( 1437غشت  )2016؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.07.195الصادر في  19ذي
القعدة 30 ( 1428نونبر )2007بتنفيذ القانون رقم 47.06
املتعلق بالجبايات املحلية ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.07.209الصادر في  16ذي
القعدة  27( 1428دجنبر  )2007بتنفيذ القانون رقم 39.07
سن األحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق
واملساهمات واإلتأو ات املستحقة لفائدة الجماعات املحلية؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.09.02صادر في  22صفر
 18 ( 1430فبراير  ) 2009بتنفيذ القانون رقم  45.08املتعلق
بالتنظيم املالي للجماعات املحلية و مجموعاتها؛
وبناء على املرسوم رقم  2.58.1341تحدد بموجبه كيفية
تسيير أمالك الجماعات القروية؛
وبناء على املرسوم رقم  2.17.451صادر في  04ربيع األو ل
 23 ( 1439نونبر  )2017بسن نظام املحاسبة العمومية
للجماعات ومؤسسات التعأو ن بين الجماعات ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.78.157الصادر في  11رجب 1400
( 26ماي  )1980بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا
التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة املرور
والصحة واملحافظة على الصحة العمومية ؛
وبناء على القرار الجبائي رقم  2015/103بتاريخ  31ابريل
 2015للجماعة الترابية كالز املحدد لنسب وأسعار الضرائب
والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية
الجماعة ؛

وبناء على مداولة املجلس الجماعي ملشروع القرار املجتمع في
إطار دورته االستثنائية شهر نونبر 2018املنعقدة بتاريخ 28
نونبر .2018
قرر ما يلـي:
الب ـ ـ ـ ــاب األو ل  :مقتضيـ ـ ــات عام ـ ــة
الفصـل األو ل
يهدف هذا القرار إلى تحديد وتنظيم طرق وكيفية االستغالل
املؤقت للملك العمومي الجماعي وفقا للضوابط القانونية
والتنظيمية املؤطرة لهذا املجال.
الفصل الثاني
يقصد بشغل امللك العام الجماعي ،كل شغل أمالك جماعية
عامة ألغراض تجارية ،مهنية أو صناعية أو بواسطة
منقوالت وعقارات ترتبط بممارسة نشاط تجاري ،منهي
وصناعي ،وبكل ما يشغل هذا امللك الجماعي فوق األرض أو
تحت األرض املكونة له.
الفصل الثالث
تحدد أنواع شغل امللك العام كما يلي
 إشغال امللك العمومي مؤقتا من أجل إقامةأكشاك.
 شغل فضاءات عمومية من أجل إقامة معارضتجارية أو ثقافية أو منتجات للصناعة التقليدية أو
الترفهية ...إلخ.
 أشغال الشبكة العامة لالتصاالت. عرض البضائع بامللك العام من طرف املتاجر. وضع لوحات إشهارية ولوحات اإلشارة سواء بامللكالعام أو األمالك الخاصة املطلة على امللك العام.
 شغل األرصفة من طرف املقاهي واملطاعم. إقامة ستائر وقائية بواجهة املحالت التجارية.الفصل الرابع
ترخص الجماعة باالستغالل املؤقت للملك العمومي
الجماعي وبناء على دفتر تحمالت تحدد فيه طرق وكيفية
استغالل هذا امللك العمومي.
الفصل الخامس
ال يمكن شغل أي نوع من أنواع امللك العام الجماعي املشار
إليه في الفصل الثالث دون الحصول على التراخيص
الضرورية طبقا ملضمون هذا القرار.
الفصل السادس
يتم الترخيص إلشغال امللك العام وبناء على طلب الراغب
في ذلك ،ويسلم هذا الترخيص بصفة مؤقتة ومؤدى عنه
وقابل لإللغاء في أي وقت وكلما دعت املصلحة العامة إلى
ذلك ،دون أن يحق للمستفيد املطالبة بأي تعويض وبعد
مض ي ثالثة أشهر من يوم إخبار صاحب الرخصة بذلك.
الفصل السابع
يجب أن يتضمن طلب الترخيص نوع االستغالل واملساحة
املزمع استغاللها وكيفية تهيئتها مع االشارة إلى التقيد
بمقتضيات هذا القرار .
الفصل الثامن
يتحمل املستفيد من ترخيص إشغال امللك العام ،جميع
املسؤوليات كيفما كان نوعها اتجاه الجماعة واألغيار ،عن
كل حادث أو إتالف بسبب ما وضع بامللك العام.
الفصل التاسع
يتعين على املستفيد من الترخيص املحافظة على امللك العام
املرخص له بإشغاله ،وصيانته ونظافته ،وذلك طيلة شغل
امللك العام الجماعي.
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ اﻟ ﻌ ﺎ ﺷ ﺮ
ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻃﻠﺒﺎت اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم ﻋèى لجﻨﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ `ي ﻋﻀﻮيj€ﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎلح اﻟ FÆﻟهﺎ ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع.
اﻟﻔ ﺼ ﻞ ال ح ﺎدي ﻋ ﺸ ﺮ
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ كﻠﻴﺎ ﺷﻐﻞ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎت واﳌﻨﺎزل،
وكﻞ اﺳﺘﻐﻼل يﻌﺮض أصحﺎﺑﮫ ﻟﻠﻌﻘﻮبﺎت الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ
)الجﺰاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺘﺎبﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ(.
ا ﻟﺒ ﺎب ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ  :ﻣ ﻘ ﺘ ﻀ ﻴ ﺎت ﺧ ﺎ ﺻ ﺔ
• إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻷﻛﺸﺎك
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ ﻋ ﺸ ﺮ
ﻳﺘﻢ اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﻹﻗﺎﻣﺔ أﻛﺸﺎك وبﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
بﻌﺪ اﻟﺒﺚ `ي اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟلجﻨﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ–jﺎ `ي اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻌﺎﺷﺮ ،و`ي إﻃﺎر اﺣ;<ام اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻀﻤﻨﺔ ﺑﺪﻓ;<
اﻟﺘﺤﻤﻼت واﻟﻀﻮاﺑﻂ الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ ﻋ ﺸ ﺮ
إن اﻷنﺸﻄﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻤﺰأو ﻟj€ﺎ داﺧﻞ اﻷﻛﺸﺎك ،ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋèى
أنﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎريﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮيﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ الجﺮاﺋﺪ واﻟصحﻒ
واﳌﺸﺮوبﺎت واﳌﺜلجﺎت ،ﻣﺨﺎدع هﺎﺗﻔﻴﺔ ...إلخ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷنﺸﻄﺔ اﻟ FÆﺗﺆدي إßى ﺗﻠﻮث املحﻴﻂ اﻟﻌﺎم ﺟﺮاء
إﻓﺮازات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ)ﻏﺎزات ،ﺑﺨﺎر ،دﺧﺎن ،ﺳﻮاﺋﻞ.إلخ ( ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ
ﻣﻨﻌﺎ كﻠﻴﺎ ﻣﺰأو ﻟﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﻘﺮب )ﺑﻘﺎﻟﺔ ،ﻣﻄﺎﻋﻢ ،ﻣﻘﺎ‰ي.(...
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ ﻋﺸﺮ
ﻳﺠﺐ أن ﺗكﻮن اﻷﻛﺸﺎك اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻓﻮق اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎلحﺪﻳﺪ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،ﺗﻜت F}øﺻﺒﻐﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج
ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف الجﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﮫ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻮن هﺬﻩ اﻷﻛﺸﺎك
اﳌﻔﺮوض اﺣ;<اﻣﮫ ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ وﻋﻠﻮﻩ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ل خ ﺎﻣ ﺲ ﻋ ﺸ ﺮ
ﻻ يﻌﻔﻲ ﻗﺮار اﻟ;<ﺧﻴﺺ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ الحﺼﻮل ﻋèى اﻟﺮﺧﺺ
واﻟﺘﺼﺎريﺢ اﻟﻀﺮوريﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻷنﺸﻄﺔ اﳌﺴﻤﻮح ÷jﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓ–jﺎ
رﺧﺺ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل واﺳﺘﻐﻼل اﳌنﺸﺄة.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ د س ﻋ ﺸ ﺮ
ﻻ ﻳﺨﻮل ﻗﺮار اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﺸﻚ أي ﺣﻖ ﻣﻦ الحﻘﻮق
اﻟﻌﻴنﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو الحﻘﻮق اﻟﺘﺠﺎريﺔ الخﺎﺿﻌﺔ
ﻷﺣكﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪنﻲ واﻟﺘﺠﺎري ) ،ﺣﻖ اﻟﺰيﻨﺔ أو اﻷﺻﻞ
اﻟﺘﺠﺎري(.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ ب ﻊ ﻋ ﺸ ﺮ
ﺗﺤﺪد اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺼﻮى املخﺼﺼﺔ ﻟكﻞ ﻛﺸﻚ 9م 2ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻮﻩ  3أﻣﺘﺎر وأﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣ;<ﻳﻦ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎﻣ ﻦ ﻋ ﺸ ﺮ
ﻳﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻛﺸﻚ يﻌﺮﻗﻞ ﻣﻤﺮات اﻟﺮاﺟﻠ/ن ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺘﮫ
ﻋèى اﳌﻨﺎﻃﻖ الخﻀﺮاء أو اﳌشجﺮة.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺘ ﺎ ﺳ ﻊ ﻋ ﺸ ﺮ
ﻳﺠﺐ أن ﻳكﻮن اﻟﻜﺸﻚ ﺑﻤﺎدة الحﺪﻳﺪ ،و`ي ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ إﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاد أﺧﺮى ،ﻳﺘﻌ/ن ﻋﻠﻴﮫ وﺿﻊ ﻃﻠﺐ ﻟﺪى
الجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺪراﺳﺔ إﻣكﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﺒيﺘﮫ.
• اﺳﺘﻐﻼل ﻓﻀﺎءات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض
ﺗﺠﺎريﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﺗﺮﻓ–jﻴﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
ا ﻟﺘ ﻘ ﻠﻴ ﺪ ﻳ ﺔ
اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺸﺮون
ﻳﻤﻜﻦ اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ﺑﻔﻀﺎءات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﳌﺪة ﻣﺤﺪودة ،وذﻟﻚ وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض
ﺗﺠﺎريﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو
اﻟ;<ﻓ–jﻴﺔ  ....إلخ.
ﻋèى أﺳﺎس أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺚ `ي هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف لجﻨﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟلجﻨﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ–jﺎ `ي
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ اﻟ ﻌ ﺎ ﺷ ﺮ .
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• أﺷﻐﺎل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون
يﺸﻤﻞ ﺷﻐﻞ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم الجﻤﺎuي `ي هﺬا املجﺎل ،ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﺷﻐﺎل اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌهﺪي اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻮق اﻷرض أو ﺗﺤﺖ اﻷرض اﳌكﻮﻧﺔ ﻟﮫ ﻛﻴﻔﻤﺎ كﺎن
ﻃﺎبﻌهﺎ أو أهﻤﻴj€ﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳèي
 ﺗﻤﺮيﺮ ﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌنﺸﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ÷jﺎ. إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﺐ ربﻂ ﺧﻄﻮط اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮيﺔ وﻏﺮفالجﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟهﺎ.
 وﺿﻊ اﻟﺪواﻟﻴﺐ اﳌﻌﺪة ﻻﻳﻮاء اﳌﻌﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔالخﺎﺻﺔ ﺑﺮبﻂ وﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸ;<ﻛ/ن وهﻮاﺋﻴﺎت اﻟﺮبﻂ واملخﺎدع
اﻟهﺎ ﺗﻔﻴﺔ
 اﻗﺎﻣﺔ املحﻄﺎت اﻟﺮادﻳﻮﻛهﺮبﺎﺋﻴﺔ ) اﺑﺮاج اﻻﺗﺼﺎﻻت (ةاﻟﺘﺠه™/ات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ÷jﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎنﻲ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع `ي ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل ،أن ﺗﻘﻮم اﳌﺼﺎلح
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌكﺎن املحﺪد ﺑﺎﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم
الجﻤﺎuي اﻟﺬي ﺳﺘﻘﺎم ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺘﺠه™/ات اﳌﺸﺎر إﻟ–jﺎ أﻋﻼﻩ ،وﻻ
ﻳﺠﻮز تﻐﻴ </ﻣكﺎن وﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠه™/ات إﻻ ﺑ;<ﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ
ﻣﻦ ﻃﺮف الجﻤﺎﻋﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﺘﻌ/ن أنﺗﻘﺎمﺗﺠه™/ات اﻹﺗﺼﺎل `ي اﻷﻣﺎﻛﻦ املحﺪدة ﻟهﺎ `ي
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى ﻃﺎﻟﺐ اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﻘﺗﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ
ﺗﻘ ،Féﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وبﻨﻤﻮذج
اﻟﺘﺠه™/ات اﳌﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣj€ﺎ ،ﻳﻮضح ﻓ–jﺎ ﻣﻘﺎﻳيﺴهﺎ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺎدة
اﻟ FÆﺳتﺴﺘﻌﻤﻞ `ي ﺻﻨﻌهﺎ وﻣﻮاﺻﻔﺎjiﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ أداء اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌ;<ﺗﺒﺔ ﻋﻦ هﺬا
اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺮار الجﺒﺎئﻲ و`ي اﻵﺟﺎل املحﺪدة
ﻟﺬ ﻟ ﻚ .
اﻟﻔﺼﻞ الخﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺼﺎريﻒ إﺻﻼح اﻷرﺻﻔﺔ اﻟ FÆتﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺠه™/ات
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ أﻋﻼﻩ ،ويﻠ;™م ﺑﺈرﺟﺎع الحﺎﻟﺔ إßى ﻣﺎكﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﮫ
ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ املخﺘﺼﺔ.
• ﻋﺮض اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﺑﺎﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﺎﺟﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون
ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﻟﻌﺮض اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻟﻮاﺟهﺔ املحﻼت اﻟﺘﺠﺎريﺔ
إﻻ ﻟﻸرﺻﻔﺔ اﻟ FÆﺗﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺘﺎر ﻋèى أن ﻻ ﺗﺘﻌﺪى
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻤﻮح ÷jﺎ ﻣ;< ﻣﺮبﻊ واﺣﺪ.
• وﺿﻊ ﻟﻮﺣﺎت إﺷهﺎريﺔ و ﻟﻮﺣﺎت اﻹﺷﺎرة ﺳﻮاء
ﺑﺎﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم أو ﺑﺎﻷﻣﻼك الخﺎﺻﺔ اﳌﻄﻠﺔ ﻋèى اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎبﻊ واﻟﻌﺸﺮون
يﺴﺘﻮﺟﺐ وﺿﻊ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹﺷهﺎريﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴثﺘﻤﺮيﻦ أو
ﻣﺎ يﺸﺎﺑﮫ ذﻟﻚ ،وﺿﻊ ﻟﻮﺣﺎت إﺷﺎرة ﺑﺎﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم أو اﳌﻠﻚ
الخﺎص اﳌﻄﻞ ﻋèى اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ،ﺑ;<ﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﳌﺼﺎلح
ال ج ﻤ ﺎﻋ ﻴ ﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى اﻟﺮاﻏﺒ/ن `ي اﺳﺘﻐﻼل أﻣﻼك الخﻮاص اﳌﻄﻠﺔ
ﻋèى اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم وﺿﻊ ﻃﻠﺒﺎت `ي اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
أصحﺎب هﺬﻩ اﻷﻣﻼك.
• ﺷﻐﻞ اﻷرﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻘﺎ‰ي و اﳌﻄﺎﻋﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﺘﻢ اﻟ;<ﺧﻴﺺ بﺸﻐﻞ اﻷرﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻘﺎ‰ي و اﳌﻄﺎﻋﻢ
ﻋ  èى ا ﻟ ﺸ ك ﻞ ا ﻟ ﺘ ﺎ ßي
 ﻳﻤﻨﻊ ﺷﻐﻞ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم الجﻤﺎuي ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸرﺻﻔﺔاﻟ FÆﻻ ﻳﺘﺠﺄو ز ﻋﺮﺿهﺎ ﻣ;<ﻳﻦ)  2م(.
 -ﻳﺘﻢ اﻟ;<ﺧﻴﺺ `ي ﺣﺪود اﻟﺮﺻﻴﻒ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸرﺻﻔﺔ
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التي يتجأو ز عرضها مترين ،شريطة تخصيص مترين (2م)
على األقل للراجلين .
 إن أقص ى مساحة يمكن الترخيص لها هي ثالثةأمتار كيفما كان عرض الرصيف.
الفصل التاسع والعشرون
يمنع ترك األثات والطأو الت والكراس ي وكل ما يشغل امللك
العام ،معروض أو قات إغالق املحالت املستفيدة من
ترخيص استغالل امللك العام.
 إقامة ستائر وقائية بواجهة املحالت التجارية
الفصل الثالثون
يخضع االستغالل املؤقت لثتبيت وتنصيب الستائر بواجهات
املحالت التجارية الصناعية واملهنية لجملة من الشروط
واملقاييس املحددة على الشكل التالي
 يمنع نصب ستار كيفما كان نوعه بالنسبة للشوارعالتي يقل عرض رصيفها عن مترين(2م).
 بالنسبة للشوارع التي يتجأو ز عرض رصيفها مترين(2م) ،يسمح الترخيص لنصب وتثبيت ستار وقائي في حدود
متر ونصف ( 1,5م) شريطة أال يقل علوه عن مترين وأال
يتجأو ز الطول واجهة املحل املراد تثبيت الستار به.
الفصل الواحد والثالثون
يمنع تثبيت ونصب أي عمود كيفما كان نوعه وشكله بقارعة
الطريق أو بالرصيف العمومي بغية تثبيت الستار.
الفصل الثاني والثالثون
يمنع استعمال الستار واستعماله في تعليق وعرض البضائع
وذلك حفاظا على جمالية واجهات املحالت التجارية.
الفصل الثالث والثالثون
يتحمل املرخص له باستغالل امللك العام من أجل تثبيت
ستائر ،جميع املسؤوليات اتجاه الغير واتجاه الجماعة.
الباب الثالث :مقتضيات مختلفة
الفصل الرابع والثالثون
تتم معاينة املخالفات املتعلقة باستغالل امللك العام من
مصالح الجماعة املختصة ،السلطات املحلية،
طرف ّ
واملصالح األمنية ويتم تحرير محاضر لكل املخالفات قصد
اتخاذ اإلجراءات الضرورية ،بما في ذلك حجز املنقوالت
واآلليات والعتاد واملواد التي يتم بواسطتها استغالل امللك
العام الجماعي بدون موجب حق.
الفصل الخامس والثالثون
تطرح اآلليات واملواد واملنقوالت باملحجز الجماعي ،وال يتم
إخراجها إال بعد اإلدالء بأمر اإلخراج مسلم من طرف
السلطة اإلدارية التي أمرت بالحجز ،وذلك بعد أداء واجبات
املحجز طبق القرار الجبائي املعمول به.
الفصل السادس والثالثون
في حالة تجأو ز مدة الحجز املنصوص عليها في القرار
الجبائي ،تقوم الجماعة باإلعالن عن السمسرة العمومية
لبيع هذه املحجوزات باملزاد العلني.
الفصل السابع والثالثون
تعتبر جميع رخص استغالل امللك العمومي الجماعي مؤقتة،
ويمكن سحبها في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القرار،
وكلما دعت الضرورة لذلك ،دون أن يحق للمستفيد
املطالبة بأي تعويض.
الفصل الثامن والثالثون
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من مصالح الجماعة،
السلطة املحلية ،الدرك امللكي ،مصالح القباضة  ،كل في
دائرة اختصاصه.
وحرر بكالز في  28نونبر .2018
اإلمضاء:رئيس جماعة كالز ،محمد املجاهدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشرطة اإلدارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميدان حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة والبيئة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم االنشطة التجارية و الحرفية و الخدماتية
قرار تنظيمي لرئي ـ ـ ـ ــس جماعـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــالز رقم  362بتاريخ31
دجنبر  2018يتعلق بتنظيم مجاالت األنشطة التجارية
واملهنية والحرفية والخدماتية بجماعة كالز.
رئيـ ـ ـ ــس جماعــة كـ ــالز ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20رمضان
 7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات ؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  03من شوال 1332
( 25غشت  )1914املنظم للمؤسسات املضرة واملزعجة
والخطيرة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  22جمادى الثانية
 13 ( 1352أكتوبر  ) 1933املغير واملتمم للظهير الشريف
املؤرخ في  3شوال  25 ( 1332غشت  ) 1914املنظم
للمؤسسات املضرة واملزعجة أو الخطيرة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.56.604الصادر في  05صفر
 11 ( 1376شتنبر  ) 1956املغير واملتمم للقرار الوزاري
املؤرخ في  15صفر  4 ( 1372نونبر  ) 1952بشأن التدابير
العامة للنظافة والصحة املطبقة على جميع املحالت التي
تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية أو الحرة ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.78.157الصادر في  11رجب
 26 ( 1400مايو  ) 1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ
بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة
املرور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
ي
وبناء على القرار الوزار املؤرخ في  22جمادى الثانية 1352
(  13أكتوبر  ) 1933املتعلق بترتيب املؤسسات املضرة
واملزعجة أو الخطيرة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القرار الوزاري املؤرخ في  10ربيع األو ل 8 ( 1360
أبريل  ) 1941املتعلق باملجلس املركزي للصحة واللجان
الصحية اإلقليمية للوقاية الصحية والنظافة واملنظم
للمكاتب البلدية الصحية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القرار الوزاري املؤرخ في  15صفر  4 ( 1372نونبر
 ) 1952بشأن التدابير العامة للنظافة والصحة املطبقة على
جميع املحالت التي تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية
أو الحرة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الدورية الوزارية رقم /83م ح م/ق ج م 3/بتاريخ
 26يناير  1993املتعلقة باملحافظة على النظافة والصحة
العموميتين؛
وبناء على القرار الجبائي رقم  2015/103بتاريخ  31ابريل
 2015للجماعة الترابية كالز املحدد لنسب وأسعار الضرائب
والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية
الجماعة ؛
وبناء على مدأو لة املجلس الجماعي ملشروع القرار املجتمع
في إطار دورته االستثنائية شهر نونبر 2018املنعقدة بتاريخ
 28نونبر ، 2018
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي:
الباب األو ل
أهداف ومجاالت تطبيق القرار
الفصل األو ل
يهدف هذا القرار إلى تحديد املواصفات والشروط الضرورية
الواجب توفرها في املحالت التجارية والصناعية واملهنية
والخدماتية وصالحية بنياتها الستغاللها في ممارسة األنشطة
التجارية والصناعية واملهنية والخدماتية ،وفتحها في وجه
العموم وكذا تحديد املسطرة واإلجراءات الواجب إتباعها في
عملية الترخيص من أجل ضمان الوقاية الصحية والنظافة
العمومية وحماية البيئة ،وذلك طبقا للقوانين واألنظمة
الجاري بها العمل في إطار االختصاصات املخولة لرئيس
الجماعة بمقتض ى القانون التنظيمي للجماعات.
كما يهدف هذا القرار إلى تحديد الئحة ملختلف األنشطة
التجارية والصناعية واملهنية والخدماتية وتصنيفها وتنظيمها
داخل تراب جماعة كالز.
الفصل الثاني
ال يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو
منهي أو خدماتي إال بعد الحصول على ترخيص أو وصل
تصريح مسلم في هذا الشأن من طرف املصالح اإلدارية
الجماعية املختصة وذلك ما لم تكن مزأو لة املهنة أو
الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة.
وتصدر مصلحة الشرطة اإلدارية هذه التراخيص لكل طالب
االستغالل متى توفرت الشروط النظامية املنصوص عليها
واملتعلقة بإجراءات منح الترخيص وتحتفظ السلطة املانحة
للترخيص بحق سحب رخص األشغال عند مخالفة
مقتضيات هذا القرار.
الفصل الثالث
ال يسمح بممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي أو
خدماتي من شأنه اإلضرار بالبيئة ،أو أن تكون له انعكاسات
سلبية على الصحة العامة وسالمة املرور والسكينة.
الباب الثاني املواصفات الواجب توفرها في املحالت
التجارية واملهنية والصناعية والخدماتية
الفصل الرابع
ال يسمح ألي كان شخصا ذاتيا أو معنويا بفتح املحل أو
تجهيزه داخل الجماعة بدون رخصة قانونية أو وصل مسلم
من طرف املصالح التابعة للجماعة.
وال يمكن الترخيص إال بعد البث في ملف طلب طالب
الرخصة من طرف اللجنة املكلفة بمعاينة املحالت التجارية
والصناعية واملهنية والخدماتية التابعة ملصلحة الشرطة
اإلدارية وتقديم جميع الوثائق اإلدارية الالزمة املتعلقة
باملحل وبعد تحديد شروط االستغالل وتوفر املحل على
املوصفات التالية
يجب أال تكون باملحل املراد استغالله أي مخالفة وبناء ،وفي
حالة وجود أية مخالفات فيجب القيام بتصحيحها وفقا
لألنظمة الجاري بها العمل قبل النظر في طلب الترخيص.
ال يسمح باستغالل املحالت التي تمارس فيها األنشطة
واألعمال التي مزأو لتها تمس بالوقاية الصحية والنظافة
العمومية أو املزعجة للراحة أو أن تلحق أضرارا بالغير
وبالسالمة العمومية.
ال يسمح ملستغلي املحالت أو طالبي الرخصة القيام
بإصالحات أو تغييرات باملحالت املراد استغاللها ملزأو لة
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األنشطة إال بعد الحصول على املوافقة املبدئية من مصلحة
الشرطة اإلدارية تفاديا لتسجيل اعتراضات من قبل الجهات
املكلفة باملراقبة.
يجب أن يستوفي املحل للشروط الصحية والوقائية الالزمة
وأن يتوفر على التهوية الكافية داخل املحل.
أن تكون وسائل األمن والسالمة متوفرة باملحل طبقا
للمواصفات املطلوبة من طرف مصالح الوقاية املدنية قبل
الحصول على املوافقة املبدئية.
ل
أال يجهز املحل بلوحة إعالنية إال بعد الحصو على الرخصة
القانونية التي تسمح له بذلك مسلمة من طرف مصالح
الجماعة.
عدم تغيير النشاط أو تعديل مساحة املحل بالزيادة أو
النقصان إال بعد الحصول على الرخصة القانونية التي
تسمح له بذلك مسلمة من طرف مصالح الجماعة.
عدم تشغيل يد عاملة غير نظامية أو من فئة
القاصرين أو األحداث أو من الفئات التي ال تتوفر على
الوثائق اإلدارية الالزمة.
يجب أن تتوفر املقاهي واملطاعم ومحالت بيع املأكوالت
الخفيفة وما شابه ذلك على املرافق التي تتطلبها شروط
الصحة من
ن
 ) 1مرافق صحية ومغسالت تكو منفصلة عن
القاعة املخصصة الستقبال الزوبناء وخاصة بالذكور
واإلناث.
الربط بقنوات الصرف الصحي أو بحفر التفسيح.
مزودة باملاء الصالح للشرب.
متوفرة على تهوية كافية.
 )2مطبخ يجب تجهيز املطبخ بكل التجهيزات
الضرورية من معدات الغسيل
مجهزة بقنوات للتطهير ذات أنابيب وشبكات وقائية.
كما يجب أن يتوفر على قنينات إلطفاء الحريق.
وخزان لتخزين البضائع .
 ) 3مقصف يجب أن يكون املقصف مزودا بآالت
التبريد والثالجات الكافية واألدوات واألو اني الالزمة ،كما
يجب أن تعرض الحلويات أو األطعمة أو املأكوالت الخفيفة
املعدة في واجهات وخزانات زجاجية مكيفة الهواء حتى
التتعرض للتلف أو الغبار أو تلمس بأيدي الزوبناء أو
الحشرات أو الهواء.
الباب الثالث تحديد الوثائق الوثائق املتعلقة بمزأو لة
األنشطة التجارية أو الحرفية أو الخدماتية
الفصل الخامس
باستثناء املهن واملؤسسات التجارية و الصناعية املنظمة
بنصوص خاصة ،فان باقي األنشطة التجارية و الحرفية
والخدماتية املمارسة داخل تراب الجماعة تصنف إلى
قائمتين (أ) و (ب) حسب موضوعها ونوعيتها وما تمثله من
مخاطر على الصحة والنظافة والسكينة العامة.
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الفصل السادس
الوثائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية
الخاضعة للتصريح
يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغالله
ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو منهي أو خدماتي حسب
التصنيف الوارد في القائمة (أ) في هذا القرار أن يتقدم إلى
املصالح الجماعية ( الشرطة اإلدارية ) ويدلي بالتصريح
مرفوقا بالوثائق الضرورية
القائمة (أ) تشمل األنشطة املنصوص عليها في الجدول التالي
وتقتض ي مزأو لتها الحصول على وصل مسلم من طرف
املصلحة املختصة
ر.ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

نوعية النشاط املزاول
بيع املواد الغذائية بالتقسيط
بيع املأكوالت الخفيفة
الخياطة العصرية والتقليدية
املحلبات
مكتبةوراقة
بيع املالبس واملعدات الرياضية
بيع األلبسة التقليدية
بيع الفواكه والخضروات
الحالقة
بيع العطور واإلكسسوارات واملستلزمات النسائية
بيع الدواجن ( الحي واملذبوح )
إصالح األدوات واألجهزة الكهربائية وااللكترونية
بيع األسماك
استوديو التصوبر
بيع املثلجات
خدمات الطباعة والنسخ
بيع األقمشة واملالبس واألحذية
بيع املفروشات املنزلية
بيع األدوات واألواني املنزلية سواء املصنوعة من املعادن أو
الزجاج أو البالستيك أو الكريستال أو الفخار أو السيراميك
بيع العاب األطفال
بيع العطور و مواد التجميل
بيع مواد النظافة
مخدع هاتفي
بيع الجرائد
بيع الخشب
بيع العقاقير
مقهى انترنيت
بيع التوابل
بيع الزيتون واملخلالت
بيع و إصالح لوازم الهاتف النقال
بيع األجهزة الفالحية
بيع األسمدة
بيع وصنع الخيام
بيع وإصالح أجهزة الحاسوب
بيع بطاريات السيارات
كاتب عمومي
وكالة تجارية
وكالة عقارية
وكالة خدماتية
اسكافي

41
42
43
44
45
46
47
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بيع وخياطة االفرشة
بيع قطع غيار السيارات
بيع وكراء معدات الحفالت
بيع اإلسفنج
بيع النباتات واألعشاب
بيع الصور واللوحات
بيع العجالت

الوثائق املتعلقة باملؤسسات الخاضعة للتصريح ( قائمة أ )
 1تقديم تصريح من طرف املعني باألمر مصادق عليه
طلب وفق النموذج املوحد واملعتمد من طرف الجماعة
 2نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.
 3نسخة من شهادة امللكية أو عقد الكراء مصادق عليه
أو أخر وصل الكراء ال يتعدى  3أشهر بالنسبة للمكتري
مصحح اإلمضاء.
ضرورة اإلدالء بموافقة صاحب امللك في حالة عدم اإلشارة
إلى نوع النشاط املراد استغالله في عقد الكراء وفقا
ملقتضيات املادة  22من القانون رقم  49.16املتعلق بكراء
العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو
الصناعي أو الحرفي.
 4صورتان فوتوغرافيتان لصاحب الطلب.
 5نسخة من شهادة إثبات الحرفة أو نسخة من شهادة
الكفاءة املهنية أو الدبلوم املحصل عليه بالنسبة لألنشطة
املهنية والحرفية التي تتطلب ذلك.
 6شهادة املطابقة في اسم املالك
 7امللف القانوني للشركة في حالة وجودها
الفصل السابع
الوثائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية
الخاضعة ملسطرة الترخيص
يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغالله
ملمارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أن يقدم طلبا في
املوضوع إلى رئيس الجماعة
القائمة (ب) تشمل األنشطة املنصوص عليها في الجدول
التالي وتقتض ي مزأو لتها الحصول على ترخيص من طرف
رئيس الجماعة
ر.ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نوعية النشاط املزاول
الحمامات والرشاشات
املطاعم
املصبنات
املقاهي
املخبزات
املطحنات
صنع املثلجات وبيعها
قاعة األفراح
قاعات األلعاب االلكترونية والكولفازور
االفرنة التقليدية
األسواق املمتازة و الفضاءات التجارية الكبرى
صنع وبيع الحلويات
الفنادق و دور الصيافة
بيع السيارات
غسل السيارات

الوثائق املتعلقة باملؤسسات الخاضعة للترخيص ( قائمة ب)
 1تصريح ترخيص بفتح محل موجه إلى رئيس الجماعة
 2نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.
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 3نسخة من شهادة امللكية أو عقد الكراء مصادق عليه
أو أخر وصل الكراء ال يتعدى  3أشهر بالنسبة للمكتري
مصحح اإلمضاء.
ضرورة اإلدالء بموافقة صاحب امللك في حالة عدم
اإلشارة إلى نوع النشاط املراد استغالله في عقد الكراء .
 4صورتان فوتوغرافيتان لصاحب الطلب.
 5نسخة من شهادة إثبات الحرفة أو نسخة من شهادة
الكفاءة املهنية أو الدبلوم املحصل عليه بالنسبة لألنشطة
املهنية والحرفية التي تتطلب ذلك.
 6شهادة املطابقة في اسم املالك
 7امللف القانوني للشركة في حالة وجودها
بالنسبة للمحالت التجارية والحرفية واملهنية التي تزأو ل
نشاطها وغير املرخصة قبل صدور هذا القرار التنظيمي
والتي تم إحصاؤها من طرف املصالح الجماعية والسلطة
املحلية اإلدالء ب
تصريح املعني باألمر مصادق عليه يصرح فيه بمزأو لته
للنشاط التجاري أو الحرفي أو املنهي.
الفصل الثامن
إن اللوائح السالف ذكرها في القائمتين (أ) و (ب) ليست
محددة على سبيل الحصر كما أنها ليست نهائية ،إذ يمكن
للجنة أن تعتمد على القياس عند الرغبة في فتح محل
ملمارسة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي لم يرد ضمن
هاته القوائم.
الباب الرابع الوثائق الواجب اإلدالء بها عند إلغاء
الرخصة
الفصل التاسع
طلب إلغاء الرخصة األصلية موجه إلى السيد رئيس
الجماعة مرفوقا ب ـ ـ ـ ـ
الرخصة األصلية.
وثيقة رفع اليد مسلمة من مصلحة الجبايات.
الفصل العاشر

العـدداألربعون
العدد
األربعون

31
31

للمحل موضوع الطلب ،وتتكون اللجنة من ممثلين عن
املصالح التالية
 ممثل عن مصلحة الشرطة اإلدارية.
 ممثل عن مصلحة التعمير والبيئة.
 ممثل عن املكتب الصحي الجماعي أو وزارة
الصحة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
 ممثل عن مصالح الوقاية املدنية.
 ممثل عن السلطة املحلية.
وفي حالة تغيب أحد األعضاء ،فلباقي أعضاء اللجنة
صالحية القيام باملعاينة والبث.
الفصل الثاني عشر
يعهد إلى اللجنة املشار إليها أعاله بإجراء بحوث ميدانية
والقيام بمعاينة املحالت موضوع الطلبات املقدمة من طرف
األفراد الراغبين في فتح واستغالل املحالت ألغراض تجارية
أو حرفية أو صناعية أو خدماتية ،ويمكن أن تستدعى
لحضور أشغال هذه اللجنة كل مصلحة أو شخص يعنيه
األمر يمكنه أن يفيد في أعمالها .
الفصل الثالث عشر
يسلم رئيس املجلس الجماعي رخصة إدارية باستغالل املحل
في ممارسة النشاط موضوع الطلب بعد أن يطلع على
املحضر النهائي للمعاينة وبعد التأكد بأن املحل التجاري أو
الحرفي أو الصناعي أو الخدماتي مستوفي للشروط
املنصوص عليها في القوانين املعمول بها والقرارات الصادرة
في هذا الشأن وأن إجراء املعاينة لم يسفر عن أية مالحظة
في املوضوع .
الفصل الرابع عشر
إن اللوائح السالف ذكرها ليست محددة على سبيل الحصر
كما أنها ليست نهائية ،إذ يمكن للجنة أن تعتمد على
القياس عند الرغبة في فتح محل ملمارسة نشاط تجاري أو
حرفي أو خدماتي لم يرد ضمن هاته القوائم .
الفصل الخامس عشر
تخضع املحالت املراد استغاللها ملمارسة نشاط تجاري أو
حرفي أو صناعي أو خدماتي الواردة في اللوائح السالفة
للمعاينة من طرف اللجنة املختلطة املكلفة باملعاينة وذلك
قصد التحقق من استيفائها للشروط املنصوص عليها في
هذا القرار وكذا مطابقتها للقواعد املتعلقة بالنظافة
والصحة والسكينة العموميتين وكذا القرارات الجماعية
الصادرة في هذا امليدان حسب اختصاص كل عضو ممثل
بها .
الفصل السادس عشر

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

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

بعد توصل املصلحة الجماعية املختصة بامللف املطلوب
ودراسته ،وفي حالة استيفاء امللف الوثائق املطلوبة ،تقوم
بتوجيه استدعاء ألعضاء اللجنة املختلطة ملعاينة أو لية

يكاتب رئيس املجلس اعتمادا على رأي اللجنة ومالحظتها أو
على التقرير املذكور ،املعني باألمر (صاحب طلب الترخيص)
من خالل رسالة تتضمن بصفة صريحة وبالتعليل فحوى
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ﻗﺮار اﻟلجﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد ﺑﺼﻔﺔ ﺻﺮيﺤﺔ وبﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ﻓﺤﻮى ﻗﺮار اﻟلجﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد ﺑﺼﻔﺔ واضحﺔ ﻋèى
ﺳبﻴﻞ الحﺼﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟFÆ
ﻳﺠﺐ ﻋèى اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ إﺟﺮاؤهﺎ `ي أﺟﻞ ﻣﻌ/ن درءا ﻟﻸﺧﻄﺎر
اﻟصحﻴﺔ وكﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن jÿﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻋﻦ املحﻞ اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ  .وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إßى اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ
شخﺼﻴﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻢ اﻹداري .
وإذا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ داﺧﻞ اﻵﺟﺎل املحﺪدة ﻟﮫ اﻷﺷﻐﺎل
ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺮاﺳﻠﺔ ،اﻋﺘ <Üذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ سحﺐ ﺿﻤ Féﻟﻠﻄﻠﺐ
اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﮫ `ي ﺷﺄن ﻓﺘﺢ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﺤﻠﮫ اﻟﺘﺠﺎري أو
ال ح ﺮ `ي أ و ال خ ﺪ ﻣ ﺎ ت ﻲ أ و اﻟ ﺼ ﻨ ﺎ uي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎﻣ ﻦ ﻋ ﺸ ﺮ
ﻳﺠﺐ ﻋèى أصحﺎب املحﻼت املحﺎﻓﻈﺔ ﻋèى ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺤﻼjiﻢ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ–jﻢ اﻻﻟ;™ام ﺑﻘﻮاﻋﺪ وإرﺷﺎدات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟFÆ
ﺗﻘﺮرهﺎ الجﻤﺎﻋﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺘ ﺎ ﺳ ﻊ ﻋ ﺸ ﺮ
الحﺮﻓﻴﺔ أو

ﻳﻤﻨﻊ ﻋèى أصحﺎب املحﻼت اﻟﺘﺠﺎريﺔ أو
الخﺪﻣﺎ ﺗﻴﺔ
ي
* اﺳﺘﻐﻼل املحﻞ اﻟﺘﺠﺎر أو الحﺮ`ي أو الخﺪﻣﺎتﻲ أو
تﺸﻐﻴﻠﮫ و تسخ</ﻩ ﻷي ﻏﺮض أﺧﺮ ﻏ </اﻟﻐﺮض املخﺼﺺ أو
اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﮫ.
* تﺸﻐﻴﻞ املحﻞ `ي ﻏ </اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺴﻤﻮح ÷jﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
* اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإزﻋﺎج الجﻤهﻮر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻜ<Üات اﻟﺼﻮت واﻵﻻت املحﺪﺛﺔ ﻟﻠﻀﻮﺿﺎء واﻟضجﻴﺞ
وﻏ</هﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ إﻗﻼق اﻟﺮاﺣﺔ ﺧﺎرج أو ﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
* ﻋﺮض اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو ﺗﺮﻛهﺎ أو ﺗﺮك ﻣﺨﻠﻔﺎjiﺎ وﺻﺐ اﻟﻘﺎذورات
ووﺿﻊ اﻷزبﺎل أﻣﺎم ﻣﺤﻼjiﻢ.
* ا ﺳ ﺘ ﺨ ﺪ ا م ا ﻟﺴ ﺎ ﺣ ﺎت ا ﻟﺪ ا ﺧ ﻠﻴ ﺔ ﻟ ﻠ ﻤ ﺒ ﺎ ن ﻲ `ي أ نﺸ ﻄ ﺔ ﻋ  èى
أي وﺟﮫ.
* اﺳﺘﻐﻼل املحﻞ `ي أي أﻏﺮاض ﺗتﻨﺎ`ى ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
أو اﻵداب ،أو اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس سحﺐ اﻟﺮﺧﺺ أو إﻟﻐﺎؤهﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺸﺮون

ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ سحﺐ وإﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠ;<ﺧﻴﺺ اﻟ FÆﺗﻘﻮم ﺑتﺒﻠﻴﻎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪة `ي ذﻟﻚ ﻋèى اﻗ;<اح لجﻨﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
وبﻨﺎءا ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ تسجﻞ ﻓﻴﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا
اﻟﻘﺮار وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ سحﺐ وإﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ
ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﻄﺮيﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن تسحﺐ وﺗﻠ˙ى اﻟﺮﺧﺼﺔ `ي الحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 . 1ﻋﻨﺪ ›jﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ دون ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
` . 2ي ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﺪ ﺑﻨﻮد هﺬا اﻟﻘﺮار.
` . 3ي ﺣﺎﻟﺔ ارﺗكﺎب اﳌﺴﺘﻐﻞ لخﻄﺄ ﺑﺎﻟﻎ الجﺴﺎﻣﺔ.
 . 4ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰورة أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ </ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
ا ﳌﺴ ﺘﻐ ﻞ .
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 . 5ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﻟشخﺼﻴﺔ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ " اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟش خ ." F} Ù
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم الجﻤﺎﻋﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟ;<ﺧﻴﺺ `ي اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 . 1ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
` . 2ي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰأو ﻟﺔ املحﻞ ﻟنﺸﺎط ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
اﻟنﺸﺎط اﳌﺮﺧﺺ ﺑﮫ.
 . 3إذا هﺪم املحﻞ أو أﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
 . 4إذا أﺻﺒﺢ املحﻞ ﻏ </ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتﺸﻐﻴﻞ أﺻﺒﺢ `ي اﺳﺘﻤﺮار
إدارﺗﮫ ﺧﻄﺮ داهﻢ ﻋèى اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻌﺬر
ﺗﺪارﻛﮫ.
 . 5إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ›jﺎئﻲ ﺑﺈﻏﻼق املحﻞ ›jﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺈزاﻟﺘﮫ.
 . 6إذا ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺤﻞ ﺳﺒﻖ إﻏﻼﻗﮫ إداريﺎ
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻷﺟهﺰة اﻹداريﺔ الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎنﻲ واﻟﻌﺸﺮون
كﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻢ ﻓﺘﺤﮫ واﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎريﺔ أو ﺣﺮﻓﻴﺔ أو
ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ أو
ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار ،ﻳﺘﻢ إﻏﻼﻗﮫ إﻣﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ أو ﺑﺼﻮرة
›jﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪرﻩ رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي بﻌﺪ أن
ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻴﮫ ﺗﻘﺮيﺮ ﻛﺘﺎبﻲ `ي اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺼلحﺔ اﳌكﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟ;<اﺧﻴﺺ )ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹداريﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص( .ﻳكﻮن
اﻹﻏﻼق ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮار ،إذا ﺗﺒ/ن أن اﻹﺧﻼل ﺟﺰئﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺪارﻛﮫ أو إﺻﻼﺣﮫ `ي كﻞ وﻗﺖ وﺣ/ن ،ويﺘﻢ إﻏﻼق املحﻞ
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮار إذا ﺗﺒ/ن أن اﻹﺧﻼل ﺳﻮف ﻳﺆدي
إßى ﺿﺮر داﺋﻢ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧيﻨﺔ واﻟﺒيﺌﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون
ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي الحﻖ `ي تﺴﻠﻢ أو سحﺐ رﺧﺼﺔ
اﻻﺳﺘﻐﻼل ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﮫ ،أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮا أو ﻗﺮارا ﺑﺈﻏﻼق
املحﻞ `ي الحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .1ﻓﺘﺢ أو إدارة املحﻞ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ.
 . 2إذا كﺎن `ي ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟنﺸﺎط داﺧﻞ املحﻞ ﻣﺎ jÿﺪد
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ويكﻮن ذﻟﻚ وبﻨﺎء ﻋèى ﻃﻠﺐ الجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.
 . 3إذا اﺳﺘﻐﻞ املحﻞ `ي نﺸﺎط ﻋèى ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
أﺣكﺎم واﻟﺴﻼﻣﺔ أو ﻋﺮض ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﺷﺮﻋﺎ
 . 4إذا اﺳﺘﻐﻞ املحﻞ `ي نﺸﺎط ﻋèى ﻧﺤﻮ ﻳﺆدي
.
إßى اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب
 . 5إذا اﺳﺘﻐﻞ املحﻞ `ي نﺸﺎط ﻋèى ﻧﺤﻮ ﻳﺆذي
.
ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وراﺣﺔ الجﻤهﻮر.
` . 6ي ﺣﺎﻟﺔ اﻧj€ﺎء اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻃﻠﺐ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻟﺪى الجهﺔ اﻹداريﺔ ﺧﻼل
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺚ ﻓﻴﮫ.
` . 7ي ﺣﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻏ </ﻣﺮﺧﺼﺔ
ﻟﻠﻤ ﺤ ﻞ .
و ﺗبﺘﺪئ ﻣﺴﻄﺮة اﻹﻏﻼق ﺑﺘتﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ إﺷﻌﺎر أو ل ﺛﻢ إﻧﺬار ﺛﺎنﻲ وأﺧ </إßى
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻳﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إßى
ذﻟﻚ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺷ;<اﻃﺎت اﻟFÆﺗﻄﻠjÏﺎ اﻷﺟهﺰة الجﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل
اﳌﺪة اﻟFÆﺗﺤﺪدهﺎ ﻗﺒﻞﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻏﻼق.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ واﻟﻌﺸﺮون
ويﺠﻮز ﻟﺮﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﻔﺘﺢ املحﻞ `ي ﺣﺎﻟﺔ
زوال ﺳبﺐ اﳌﻨﻊ أو اﻹﻏﻼق ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
ﺑﻔﺘﺢ املحﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮبﺔ
ﻟﻠ;<ﺧﻴﺺ وﻻﻳﺠﻮز ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟنﺸﺎط ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺪة.
اﻟﻔﺼﻞ الخﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﺨﻀﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻷداء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻮاﺟﺒﺎت
الجﺒﺎﺋﻴﺔ` ،ي إﻃﺎر اﻟنﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺰأو ﻟﮫ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻘﺮار الجﺒﺎئﻲ اﳌﺴﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟنﺴﺐ اﻟﻮاﺟﺐﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎبﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻟتﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون
ﻔﺗﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳌ;<ﺗﺒﺔ ﻋèى تﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧ/ن
اﻟﺼﺎدرة `ي هﺬا اﻟﺸﺄن.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ املخﺎﻟﻔﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎبﻊ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳكﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/ن اﻟﺬﻳﻦ يﻌﻴ”jﻢ رﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ﻟﻀﺒﻂ
املخﺎﻟﻔﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ–jﺎ `ي هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻖ
دﺧﻮل اﻷﻣﺎﻛﻦ واملحﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﺒﻂ املخﺎﻟﻔﺔ وﺗﺤﺮيﺮ
املحﺎﺿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ وإﺣﺎﻟj€ﺎ إßى الجهﺔ املخﺘﺼﺔ ،ويﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋيﺲ
الجﻤﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ `ي الحﺎﻻت اﻟFÆ
ﻳﺠﻮز ﻓ–jﺎ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰأو ﻟﺔ اﻟنﺸﺎط أو `ي ﺣﺎﻟﺔ
اﻹﻗﺮار ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺤﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون
كﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار ،تﺴﺘﻮﺟﺐ ا ﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻹداريﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺰﺟﺮيﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ `ي ﻣﺎ ﻳèي
* إﻣﺎ ﺑﺈﺷﻌﺎر اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ وإﻧﺬارﻩ ﻓﻮر ﺛﺒﻮت املخﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ
تﺴﻮيﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
* ﻣﺘﺎبﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﳌﻌ Féاﳌﺴﺆول ﻋﻦ
املخﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ سحﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ وإﻟﻐﺎؤهﺎ.
* ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 96.9
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ أﻋﻼﻩ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳ ـ ـ ـ ـﻊ أﺣكﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮون
ﻋèى اﻟﺘﺎﺟﺮ أو الحﺮ`ي أن ﻳﻔسح املجﺎل أﻣﺎم
اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ املخﺘﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ،
ويﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ FÆﻣﻦ ﺷﺄ›jﺎ تﺴهﻴﻞ
ﻣﺄﻣﻮريj€ﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻼﺛﻮن
ﻳﻤﺎرس ﺻﺎﺣﺐ املحﻞ اﻟنﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري أو الحﺮ`ي أو
الخﺪﻣﺎتﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ اﳌﺪﻧﻴﺔ والجﻨﺎﺋﻴﺔ ،وهﻮ ﻣﺴﺆول
ﻋﻦ ﺟﻮدة اﳌﻮاد والخﺪﻣﺎت واﻷﺛﻤﺎن اﳌﻄﺒﻘﺔ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻘﻮاﻧ/ن واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻌﻤﻮل ÷jﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﻮن
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى اﻟﺴﻴﺪ رﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ واﳌﺼﺎلح
الجﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ املحﻠﻴﺔ كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
وﺣﺮر ﻛﻼز `ي  28ﻧﻮﻧ2018 <Ü
اﻹﻣﻈﺎء :رﺋي ـﺲ ﺟﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻛﻼز ،ﻣﺤﻤﺪ املجﺎهﺪي.
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النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة الرباط -سال – القنيطرة
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات
ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرطة اإلدارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حفظ الصحة العمومية والنظافة والسكينة العامة والبيئة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم االنشطة التجارية و الحرفية و الخدماتية

قرار تنظيمي جماعي رقم  2018/03م ش إ/ق ش ق ح
م/ج ق بتاريخ  2018/09/04يتعلق بتنظيم مجال
استغالل محالت غسل وتنظيف السيارات الخفيفة
رئيس جماعــة القنيط ـرة،
بمقتض ى الظهير رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436
( 07يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  3شوال 25( 1332
غشت  )1914املنظم للمؤسسات املضرة واملزعجة أو
الخطيرة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  30محرم 8( 1334
دجنبر  )1915بشأن التدابير الصحية الواجب اتخاذها من
أجل املحافظة على الصحة والنظافة العموميتين باملدن،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  22جمادى الثانية
 13( 1352أكتوبر  )1933املغير واملتمم للظهير الشريف
املؤرخ في  3شوال  25( 1332غشت  )1914املنظم
للمؤسسات املضرة واملزعجة أو الخطيرة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.58.401بتاريخ  12جمادى
الثانية  24( 1387دجنبر  )1958املتعلق باإلنذارات املترتب
عليها أداء غرامات ملعاقبة مرتكبي بعض املخالفات
للقرارات البلدية املتعلقة باملحافظة على الصحة وحماية
املغروسات ،املغير بالظهير الشريف رقم  1.90.91بتاريخ 10
جمادى األولى  19( 1413نونبر  ،)1992بتنفيذ القانون رقم
 14.88كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.56.604الصادر في  05صفر
 11( 1376شتنبر  )1956املغير واملتمم للقرار الوزيري
املؤرخ في  15صفر  4( 1372نونبر  )1952بشأن التدابير
العامة للنظافة والصحة املطبقـة على جميع املحالت التي
تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية أو الحرة ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.78.157الصادر في  11رجب
 26( 1400مايو  )1980املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ
بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان
سالمة املرور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القرار الوزاري املؤرخ في  22جمادى الثانية
 13( 1352أكتوبر  )1933املتعلق بترتيب املؤسسات املضرة
واملزعجة أو الخطيرة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القرار الوزاري املؤرخ في  10ربيع األول 1360
( 8ابريل  )1941املتعلق باملجلس املركزي للصحة
واللجان الصحية اإلقليمية للوقاية الصحية والنظافة
واملنظم للمكاتب البلدية الصحية ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبناء على القرار الوزاري املؤرخ في  15صفر  4( 1372نونبر
 )1952بشأن التدابير العامة للنظافة والصحة املطبقة على
جميع املحالت التي تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية
أو الحرة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الدورية الوزارية رقم /38م ح م /ق ج م 3 /
بتاريخ  26يناير  1993املتعلقة باملحافظة على النظافة
والصحة العموميتين ؛
وبناء على القرار التنظيمي الجماعي رقم  2011/02املصادق
عليه بتاريخ  2011/04/18املراد تعديله واملتعلق بتنظيم
امللك الجماعــي العــام مؤقتــا ألغ ـراض تجاري ــة أو صناعي ــة أو
مهني ــة؛
وبنـاء علـى الق ـرار الجبـائـي الجاري به العمل؛
وبناء على مداولة املجلــس الجماع ــي لجماع ــة القنيطرة
املجتمع في إطار دورته اإلستثنائيــة لشهــر يوليوز 2018
مق ــرر عدد  2018/50بتاريخ  04يوليوز .2018
يقرر ما يلي:
الفصل األول
يهدف هذا القرار إلى تحديد املواصفات والشروط
الضرورية الواجب توفرها في املحالت التجارية والصناعية
واملهنية وصالحيات بناياتها الستغاللها في ممارسة نشاط
غسل وتنظيف السيارات الخفيفة سواء كان ذلك
التنظيف بالجاف أو باستعمال البخار أو املاء .وال يمكن
مزاولة هذا النشاط على مستوى الشاحنات واملركبات ذات
الوزن الثقيل أو تلك التي تقوم بشحن مواد قد تعتبر
ملوثة.
كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يه ـ ـ ـ ـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى تحديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املس ـ ـ ـ ـ ـ ــطرة واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات
الواج ـ ـ ـ ــب إتباعه ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي عمليـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــرخيص م ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان الوقايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية والنظافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العموميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وحماي ـ ـ ـ ـ ـ ــة البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،والحف ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى رون ـ ـ ـ ـ ـ ــق وجمالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املدين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بمختل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف األزق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحات
العمومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك طبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانين واألنظم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الج ـ ـ ـ ــاري به ـ ـ ـ ــا العم ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار االختصاص ـ ـ ـ ــات املخول ـ ـ ـ ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرئيس جماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القنيط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة بمقتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون
التنظيمي املتعلق بالجماعات .
الفصل الثاني
ال يسـ ـ ـ ـ ـ ــمح بفت ـ ـ ـ ـ ـ ــح أي محـ ـ ـ ـ ـ ــل بقصـ ـ ـ ـ ـ ــد ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة نش ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
غس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وتنظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيارات الخفيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إال بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الحص ـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــرخيص ف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الش ـ ـ ـ ــأن م ـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ــرف
املص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة املختص ـ ـ ـ ـ ـ ــة وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مزاول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو الحرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة
لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة.
وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
التـ ـ ـ ـ ـ ـراخيص لك ـ ـ ـ ـ ــل طالـ ـ ـ ـ ـ ــب االس ـ ـ ـ ـ ــتغالل متـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـ ــوفرت
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط النظامي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واملتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺈﺟﺮاءات ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﺢ اﻟ;ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<اﺧﻴﺺ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮيﻄﺔ أن ﻻ ﺗكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮن
ﻟﻠنﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎط انﻌكﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺒﻴﺔ ﻋ èـ ـ ـ ـ ـ ـى اﻟص ـ ـ ـ ـ ـ ـحﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﺗﺨﻀﻊ املحﻼت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ `ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ نﺸﺎط ﻏﺴﻞ
وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎرات الخﻔﻴﻔﺔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﻮاﻧ/ن الجﺎري ÷jﺎ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈنﺸﺎ˘jﺎ وﺗﻮﺳﻴﻌهﺎ وتﻐﻴ </ﺑﻨﺎﻳﺎjiﺎ أو
jiﻴﺌj€ﺎ .ويﺘﻢﺗﺼنﻴﻒ هﺬﻩ املحﻼت ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻀﺮة
ﺑﺎﻟصحﺔ و اﳌﺰعجﺔ و الخﻄ</ة وبﺎﻟﺘﺎßي ﻓ FÍﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻺﺟﺮاءات اﻹداريﺔ اﻟ FÆﻳﻘﺮهﺎ ﻇه 1914 </املحﺪث ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺮ ﺒﺗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺼنﻴﻒ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﮫ
ﻣﺮﺳﻮم  1933؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ إداري ﺣﻮل
اﳌﻨﺎﻓﻊ واﳌﻀﺎر ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل أو اﻋ;<اض اﻟﺴكﺎن
املجﺎوريﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .ﻳﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘ Féاﳌﻌ` Féي إﻃﺎر
اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ،ﻗﺒﻞ تﺴﻠﻴﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟj€ﻴﺌﺔ
الخﺎص ﺑﺎملحﻞ اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ
ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى اﻟﺮاﻏﺒ/ن `ي الحﺼﻮل ﻋèى ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
نﺸﺎط ﻏﺴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎرات الخﻔﻴﻔﺔ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻣﺤﻼjiﻢ ﻋèى اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ  -اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:
§ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﻮاﺟﺪ هﺎﺗﮫ املحﻼت ﺑﺎﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ
واﻟﻜ<Üى اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ الخﺎﻣﺲ
ر
 ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻳﻮ ي ﺷﺎرع الجيﺶ اﳌﻠكﻲ ﺷﺎرع ﻳﻮﺳﻒ اﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔ/ن ﺷﺎرع اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺷﺎرع اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺷﺎرع ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ ﺷﺎرع ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪاودي ﺷﺎرع اﳌﺴ</ة ﻃﺮيﻖ ﻋﻨ;<ة ﺷﺎرع الحﺴﻦ اﻟﺜﺎنﻲوتﺴتﺜ Féﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﻮارع املحﻼت ذات الحجﻢ اﻟﻜﺒ </اﻟFÆ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺎﺣj€ﺎ ﻣﺎ ﺑ/ن 200م 2واملجهﺰة ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض واﻟFÆ
ﺳتﺸﺘﻐﻞ وﺗﻤﺎرس نﺸﺎﻃهﺎ داﺧﻞ املحﻼت دون اﻟلجﻮء
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم.
§ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ أﻣﺎم املحﻞ ﻣﻮﻗﻒ واﺣﺪ ﻋèى اﻷﻗﻞ
ﻟﺮﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﮫ ﻟﻌﺪم ﻧ <Ìاﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻮق اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم
أو أﻣﺎم واﺟهﺎت اﻟﻐ.</
§ ﻳﺠﺐ أن أﻻ ﺗكﻮن ﺑﺎملحﻞ اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺑﻨﺎء .و`ي ﺣﺎﻟﺔً وﺟﻮد أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺘصحﻴﺤهﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮ
`ي ﻃﻠﺐ اﻟ;<ﺧﻴﺺ.
§ أن ﻳكﻮن املحﻞ ذا ﻣﺴﺎﺣﺔ كﺎﻓﻴﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ هﺬا اﻟنﺸﺎط و
أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  80م.²
§ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋèى ﻣﺆهﻼت وﺷﺮوط اﻟصحﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺴﻄﺮة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻤ </و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ.
§ أن ﺗكﻮن أرﺿﻴﺔ املحﻞ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮاد ﺑﻨﺎء ﺻﻠﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻐﺴﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻼﻧﺰﻻق ﻏ </ﻣﻨﻔﺬة أو
ﻣﺴﺮبﺔ ﻟﻠﻤﺎء وبﺎﻧﺤﺪار ﻃﻔﻴﻒ ﻟتﺴهﻴﻞ ﺗﺼﺮيﻒ
اﻟﺴﻮاﺋﻞ واﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
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§ أن ﺗكﻮن ﻣﺰودة ﺑﺒﺎﻟﻮﻋﺎت ﻟﺼﺮف اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
وﺗكﻮن ﻣﺜبﺘﺔ ﺑﺈﺣكﺎم ﺑﺄرﺿﻴj€ﺎ وأن ﻻ ﺗكﻮن ﻣﺼﺪر
اﻧﺒﻌﺎث ﻟﻠﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮjÿﺔ أو ﻣﺼﺪر تﺴﺮب ﻟلحﺸﺮات أو
اﻟﻘﻮارض.
§ أن ﺗﺒﻠﻂ ﺟﺪرا›jﺎ ﺑﻤﺎدة زﻟﻴﺠﻴﺔ أو ﻣﺎ يﺸﺒﮫ ذﻟﻚ بﻌﻠﻮ ﻻ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  1.80ﻣ;<؛ وكﻞ ﻣﺎ ﻋﻼ ﻋèى ذﻟﻚ وﺟﺐ
ﺻ ﺒ ﺎﻏ ﺘ ﮫ ﺑﻄ ﻼ ء ﻗ ﺎ ﺑ ﻞ ﻟ ﻠ ﻐ ﺴ ﻞ
§ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ هﺬﻩ املحﻼت ﻋèى دور ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ أو ﻋèى
ﻣﺮﺣﺎض ﻣﺰود ﺑﻤﻐﺴﻞ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ.
§ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋèى إﺿﺎءة وjiﻮيﺔ كﺎﻓﻴﺔ و ﻣﺘﺠﺪدة.
§ أن ﻳﺘﻢ ربﻂ املحﻞ بﺸﺒﻜﺔ اﳌﺎء اﻟﺼﺎلح ﻟﻠﺸﺮب ويﻤﻜﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ `ي ﻏﺴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎرات
ﺳﺒﻖﺗﺼﻔﻴﺘﮫ وﺗﺪويﺮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮكﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺎء
واﻟﻜهﺮبﺎء ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮة .و ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻴﺎﻩ الجﻮﻓﻴﺔ
داﺧﻞ هﺬﻩ املحﻼت ﺑﺤﻔﺮ اﻵﺑﺎر إﻻ بﻌﺪ الحﺼﻮل ﻋèى
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ الجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.
§ أن ﻳﺮبﻂ املحﻞ بﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄه </ﻟﺘﺼﺮيﻒ اﳌﻴﺎﻩ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،وﻻ يﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺮيﻎ ﺗﻠﻚ اﳌﻴﺎﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻻ بﻌﺪ
ﺗﺪويﺮهﺎ أو ﻣﺮورهﺎ ﺑﺤﻮض اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ )(fosse à graisse
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮواﺳﺐ واﻷﺗﺮبﺔ.
§ أن ﻳﺘﻢ ربﻄهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜهﺮبﺎئﻲ ﻋèى أن ﻳكﻮن اﻟﺘﻴﺎر
ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟلجهﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻋﺪد اﻵﻟﻴﺎت
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ `ي هﺬا اﻟنﺸﺎط ﻣﻊ الحﺮص ﻋèى ﺗﻮﻓ </كﻞ
ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ `ي اﻟﺪارة اﻟﻜهﺮبﺎﺋﻴﺔ.
§ ﺗﺰويﺪ املحﻞ ﺑﺄدوات ﻣكﺎﻓﺤﺔ الحﺮيﻖ اﻟ FÆﺗكﻮن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎلح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﳌﺪ ﻧﻴ ﺔ .
§ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣكﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﻟﺼﺎدر `ي  9ذو
اﻟﻘﻌﺪة  22) 1372ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1953اﳌﻨﻈﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ
اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻻت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺒﺨﺎريﺔ وﻛﺬا اﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮيﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﺎريﺦ  19و 22ﻏﺸﺖ و17
دﺟﻨ 1953<Üاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
واﺳﺘﻌﻤﺎل وإﺻﻼح اﻵﻻت اﻟﺒﺨﺎريﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ
يﺴﺘﺨﺪﻣﻮن آﻻت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺒﺨﺎريﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰاوﻟj€ﻢ
ﻟهﺬ ا اﻟنﺸ ﺎط .
ب -اﻟﺸﺮوط اﻹداريﺔ:
ﻳﺘﻌ/ن ﻋèى كﻞ شخﺺ ﻳﺮﻏﺐ `ي ﻓﺘﺢ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﺤﻞ
ﳌﻤﺎرﺳﺔ نﺸﺎط ﻏﺴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎرات الخﻔﻴﻔﺔ أن
ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻤﻠﻒ إداري ﻳﺘكﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸشخﺎص اﻟﺬاﺗﻴ/ن )اﻷﻓﺮاد(:
 sﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﮫ إßى اﻟﺴﻴﺪ رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ﻷﺟﻞ
الحﺼﻮل ﻋèى رﺧﺼﺔ إداريﺔ ﻳﺒ/ن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻧﻮع
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌﻄﻠﻮبﺔ .
 sنسخﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮيﻒ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠ–jﺎ،
 sنسخﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪة اﻟﻜﺮاء ﻣﺼﺎدق ﻋﻠ–jﺎ ،أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻠﻚ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠ–jﺎ ` ،ي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة إßى
ﻧﻮع اﻟنﺸﺎط اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ `ي ﻋﻘﺪة اﻟﻜﺮاء .
 sنسخﺔ ﻣﻦ وﺻﻞ ﻟﻠﻜﺮاء ﻵﺧﺮ ﺷهﺮ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠ–jﺎ.
` sي ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﻹدﻻء بﺸهﺎدة إﺛﺒﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ) ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪjiﺎ  3أﺷهﺮ (.
 sنسخﺔ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ تﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻜﻦ أو نسخﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
املحﻞ أو ﻣﻦ ﺷهﺎدة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.
 sﺛﻼث ) (03ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.
 sﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﳌﻮﻗﻊ؛ اﳌﺴﺎﺣﺔ؛ ﻃﻮل اﻟﻮاﺟهﺔ؛ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟFÆ
ﻳﻤﻜﻦ ان يﺴﺘﻮﻋjÏﺎ وﺟﻮد املحﻞ ﻋèى ﻣﻤﺮ ﻣﻔﺘﻮح
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وﻋﺮض هﺬا اﳌﻤﺮ أو وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻒ أﻣﺎﻣﮫ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻟ;<ﻛ/ن اﻟﺴﻴﺎرات(
 sﺑﻴﺎﻧﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻵﻻت واﻟﺘﺠه™/ات اﻟ FÆﻳﺮﻏﺐ
ا ﺳ ﺘ ﺨ ﺪ اﻣ ه ﺎ .
 -2ﺗﻮﺻﻴﻞ أداء ﺻﻮاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ واﳌﻀﺎر
املحﺪدة ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار الجﻤﺎuي املحﺪد ﳌﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣ™/اﻧﻴﺔ
ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸشخﺎص اﳌﻌﻨﻮي/ن )اﻟﺸﺮكﺎت(:
 sﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﮫ إßى اﻟﺴﻴﺪ رﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ الحﻀﺮيﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ﻷﺟﻞ الحﺼﻮل ﻋèى رﺧﺼﺔ إداريﺔ.
 sاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
 sﺷهﺎدة إداريﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ الجهﻮي ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر
 sﺷ ه ﺎدة اﻟﺴ ﻠﺒﻴ ﺔ
 sنسخﺔ ﻣﻦ اﻟسجﻞ اﻟﺘﺠﺎري
 sنسخﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
 sنسخﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪة اﻟﻜﺮاء ﻣﺼﺎدق ﻋﻠ–jﺎ .
 sﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻠﻚ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠ–jﺎ ` ،ي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻹﺷﺎرة إßى ﻧﻮع اﻟنﺸﺎط اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ `ي ﻋﻘﺪة
اﻟﻜﺮاء.
` sي ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﻹدﻻء بﺸهﺎدة إﺛﺒﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ) ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪjiﺎ  3أﺷهﺮ ( .
 sنسخﺔ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ تﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻜﻦ أو نسخﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
املحﻞ أو ﻣﻦ ﺷهﺎدة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.
 sﺷهﺎدة اﻟتسجﻴﻞ اﻟﻀﺮي¯ Fأو ﺷهﺎدة اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻀﺮي¯.F
 sﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﳌﻮﻗﻊ؛ اﳌﺴﺎﺣﺔ؛ ﻃﻮل اﻟﻮاﺟهﺔ؛ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟFÆ
ﻳﻤﻜﻦ ان يﺴﺘﻮﻋjÏﺎ وﺟﻮد املحﻞ ﻋèى ﻣﻤﺮ ﻣﻔﺘﻮح
وﻋﺮض هﺬا اﳌﻤﺮ أو وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻒ أﻣﺎﻣﮫ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻟ;<ﻛ/ن اﻟﺴﻴﺎرات(
 sﺑﻴﺎﻧﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻵﻻت واﻟﺘﺠه™/ات اﻟ FÆﻳﺮﻏﺐ
ا ﺳ ﺘ ﺨ ﺪ اﻣ ه ﺎ .
 sﺗﻮﺻﻴﻞ أداء ﺻﻮاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ واﳌﻀﺎر املحﺪدة
ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار الجﻤﺎuي املحﺪد ﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﺳﻮم
واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣ™/اﻧﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ل خ ﺎﻣ ﺲ
ﺗﻘﻮم ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹداريﺔ ﺑﻤﻨﺢ رﺧﺺ إﺳﺘﻐﻼل
املحﻼت اﻟﺘﺠﺎريﺔ واﳌهﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ `ي اﺧﺘﺼﺎص
ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋ èى ﻃ ﻠﺐ ﻳﺘ ﻘ ﺪ م ﺑ ﮫ اﳌﺴ ﺘ ﻐ ﻞ ﻟﺪ ى ﻣ ﺼ ﺎل ح
هﺬﻩ الجﻤﺎﻋﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟلجﻨﺔ اﻻداريﺔ املخﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ
اﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت .ﻣﻊ إﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ
ﻟﻠ;<ﺧﻴﺺ ﺑﺤﻖ سحﺐ رﺧﺺ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ د س
ﺗﺨﻀﻊ املحﻼت اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ `ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ نﺸﺎط ﻏﺴﻞ
وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎرات الخﻔﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟلجﻨﺔ
املخﺘﻠﻄﺔ اﳌكﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﺳتﻴﻔﺎ˘jﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ–jﺎ `ي هﺬا اﻟﻘﺮار وﻛﺬا
ﻣﻄﺎﺑﻘj€ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺘ/ن وﻛﺬا اﻟﻘﺮارات الجﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة `ي هﺬا
اﳌﻴﺪان  ،ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎص كﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻤﺜﻞ ÷jﺎ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ ب ﻊ
إذا أﺛﺒتﺖ اﻟلجﻨﺔ املخﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ أن
املحﻞ اﳌﺮاد اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ نﺸﺎط ﻏﺴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻒ
اﻟﺴﻴﺎرات الخﻔﻴﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﮫ ﺿﻮاﺑﻂ
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اﻟصحﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺘ/ن أو ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا
اﻟنﺸﺎط اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ،
ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ املحﻞ أو ﺑﺠهﺘﮫ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﳌﻄﻠﺔ ﻋèى اﻟﺸﺎرع
 ،ﻓﺈ›jﺎ ﺗﺪون ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋèى ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﻀﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺮأjÿﺎ واﻗ;<اﺣﺎjiﺎ أو ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮيﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎﻣ ﻦ
يﺴﻠﻢ رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي رﺧﺼﺔ إداريﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
املحﻞ `ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟنﺸﺎط ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ بﻌﺪ أن ﻳﻄﻠﻊ
ﻋèى املحﻀﺮ اﻟ”jﺎئﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ وبﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄن املحﻞ
ﻣﺴﺘﻮ`ي ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ–jﺎ `ي اﻟﻘﻮاﻧ/ن اﳌﻌﻤﻮل ÷jﺎ
واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة `ي هﺬا اﻟﺸﺄن وأن إﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻟﻢ
يﺴﻔﺮ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ `ي اﳌﻮﺿﻮع.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺘ ﺎ ﺳ ﻊ
ﻋﻨﺪ املخﺎﻟﻔﺔ وبﻌﺪ إﻧﺬار اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ ،ﻳﺘﻢ سحﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي `ي ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم اﺣ;<ام ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﻮاﻧ/ن الجﺎري
÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ أو إذا ﺗﺒ/ن أن املحﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟ;<ﺧﻴﺺ ﻻ
يﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﺮوط اﻟصحﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور
أو ﻳكﻮن هﺬا اﻟنﺸﺎط ﺳبﺒﺎ `ي إﺣﺪاث أﺿﺮار ﺑﺎملحﻴﻂ وذﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﺘﻘﺎريﺮ اﻟ FÆﺗﺮﻓﻌهﺎ إﻟﻴﮫ اﳌﺼﺎلح املخﺘﺼﺔ بﻌﺪ
اﺳتﻨﻔﺎذ كﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﻄﺮيﺔ بﺸﺎن رﻓﻊ اﻟﻀﺮر أو ﻋﺪم
إﻟ;™ام ﺻﺎﺣﺐ املحﻞ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بﺸﺮوط
اﻟصحﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور داﺧﻞ اﻷﺟﻞ املحﺪد أو
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳتﻨﺎ`ى واﻟﻘﻮاﻧ/ن اﳌﻌﻤﻮل ÷jﺎ `ي هﺬا املجﺎل.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ اﻟ ﻌ ﺎ ﺷ ﺮ
ﻳﻤﻨﻊ ﻋèى ﻣﺴﺘﻐèي ﻣﺤﻼت ﻏﺴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻤ ﺎ ﻳèي :
 sاﺳﺘﻌﻤﺎل املحﻞ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو اﳌﺒيﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻐﻞ أو
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﮫ.
 sﻣﺰاوﻟﺔ أنﺸﻄﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﺎ ﺗﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠنﺸﺎط
اﳌﺮﺧﺺ ﺑﮫ )كﺎﳌﻴكﺎﻧﻴﻚ واﻟﺼﺒﺎﻏﺔ و اﻟﺘلحﻴﻢ وبﻴﻊ
اﻷﺟﺰاء اﳌﻔﻜﻜﺔ وبﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ كﻞ نﺸﺎط ﺗﺠﺎري أو
ﺣﺮ`ي ﻣﺰعج وﻣﻠﻮث(
 sتشحﻴﻢ وتﻐﻴ </زيﻮت اﻟﺴﻴﺎرات.
 sﺗﻨﻈﻴﻒ وﻏﺴﻞ اﻟﺴﻴﺎرات أو اﺳﺘﻜﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻋèى ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮيﻖ.
 sبﺴﻂ اﻟسجﺎد وﻟﻮازم اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم أو ﺑﺎﻷﺛﺎث
ال ج ﻤ ﺎ uي .
 sاﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد اﻟﺘﻄه </واﻟﺘﻠﻤﻴﻊ املجهﻮﻟﺔ اﳌﺼﺪر أو ﻏ</
ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو اﳌﻀﺮة ﺑﺎﻟﺴكﺎن أو ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ.
 sاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻟﻴﺎت واﻷدوات اﻟ FÆﺗﺤﺪث أﺻﻮات ﻣﺰعجﺔ
ﻋ ﻨﺪ تﺸ ﻐ ﻴ ﻠه ﺎ.
 sﻣﺴﻚ وﺗﺨﺰيﻦ ﻣﻮاد ﺳﺮيﻌﺔ اﻻﺷﺘﻌﺎل أو ﻣﻮاد ﺧﻄ</ة.
 sأﻻ ﻳكﻮن ﻟﻠﻤﺤﻞ أي ﻣﻨﻔﺬ أو ﺑﺎب ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻤﺴﻜﻦ أو
ﺑﻤﺤﻞ ﺗﺠﺎري ﺗﺰاول ﻓﻴﮫ أنﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎريﺔ أو ﺣﺮﻓﻴﺔ
أﺧﺮى .
 sأﻻ ﻳﺠهﺰ املحﻞ ﺑﻠﻮﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ إﻻ بﻌﺪ الحﺼﻮل ﻋèى
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟ FÆتﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ.
 sﻋﺪم تﻐﻴ </اﻟنﺸﺎط أو تﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ املحﻞ ﺑﺎﻟﺰيﺎدة أو
اﻟﻨﻘﺼﺎن إﻻ بﻌﺪ الحﺼﻮل ﻋèى اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟFÆ
تﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ.
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 عدم تشغيل يد عاملة غير نظامية أو من فئة
القاصرين أو األحداث أو من الفئات التي ال تتوفر على
الوثائق اإلدارية الالزمة.
الفصل الحادي عشر
إن رخص فتح املحالت ملمارسة نشاط غسل وتنظيف
السيارات الخفيفة ،رخصة شخصية تسلم بصفة نفعية
تدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ تسليمها للمستفيد
ويمكن للسلطة املانحة للترخيص إلغاؤها وسحبها منه عند
مخالفته للقوانين الجاري بها العمل ومخالفته ملقتضيات
هذا القرار ،كما ال يسمح لصاحبها تفويتها إلى الغير وكل
مخالفة ملقتضيات بنود الرخصة املسلمة له تستوجب
إتخاذ اإلجراءات الالزمة وان اقتض ى الحال إلغاء وسحب
الرخصة دون املطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه.
الفصل الثاني عشر
يكون للمراقبين املحلفين املكلفين بضبط املخالفات
املنصوص عليها قانونا صالحية حق دخول األماكن
واملحالت العامة وضبط املخالفة وتحرير املحاضر الالزمة
وإحالتها إلى الجهة املختصة ،
ويمكن لرئيس الجماعة االستعانة بأفراد القوة العمومية
في الحاالت التي يجوز فيها اإلقرار باملنع من مزاولة النشاط
أو في حالة اإلقرار بإغالق محل.
الفصل الثالث عشر
كـ ـ ـ ـ ــل مخ ـ ـ ـ ـ ــالف لضـ ـ ـ ـ ــوابط هـ ـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ـ ـرار التنظيمـ ـ ـ ـ ــي
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتح مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط غس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
وتنظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيارات الخفيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلك أو يعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرخص به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،يعتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مخالف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون
وبالت ـ ـ ـ ـ ــالي يج ـ ـ ـ ـ ــب اتخ ـ ـ ـ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـراءات الالزم ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي حق ـ ـ ـ ـ ــه
ومنها:
 إش ـ ـ ـ ـ ـ ــعاره و إلزام ـ ـ ـ ـ ـ ــه بالحص ـ ـ ـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الرخص ـ ـ ـ ـ ـ ــة
القانونية حسب الشروط النظامية.
 إصدار قرار املنع من ممارسة النشاط باملحل بعد
إتباع املسطرة القانونية عند التعنت وعدم احترام
الضوابط.
الفصل الرابع عشر
إن القـ ـ ـ ـ ـ ـرار املـ ـ ـ ـ ـ ــنظم ملجـ ـ ـ ـ ـ ــال ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
وتنظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيارات الخفيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
الحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ملدين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القنيط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابال
للتطبي ـ ـ ـ ـ ـ ــق إال بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تبليغ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واإلخب ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ونش ـ ـ ـ ـ ـ ــره
لإلطالع عليه من طرف العموم.
الفصل الخامس عشر
يعهد بتنفيذ هذا القرار رئيس الجماعة واملدير العام
للمصالح واملصالح الجماعيـة املختصة والسلطـة املحلية و
مصالح األمن كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بالقنيطرة بتاريخ 2018/09/04
إمضاء :رئيس جماعة القنيطرة :عزيز رباح
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ميدان السير و الجوالن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل
قرار جماعي مؤقت عدد  411بتاريخ2018/06/01
للترخيص بمنح االستغالل املؤقت للملك العمومي
بواسطة محطات وقوف السيارات والشاحنات
والدراجات العادية والنارية بجماعة سال
رئيس جماعة سال،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق
بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-15-85
بتاريخ  20رمضان  07( 1436يوليوز )2015؛
وبناء على القانون رقم  30-89يحدد بموجبه نظام
الضرائب املستحقة لفائدة الجماعات املحلية وهيأتها
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-76-584الصادر في
ب  21ربيع الثاني  21 ( 1410نوفمبر  ،)1989حسب ما
وقع تعديله وتتميمه؛
وبناء على املرسوم رقم  2-76-576بتاريخ  5شوال 1396
( 30شتنبر  )1976بسن نظام محاسبة الجماعات املحلية
وهيأتها؛
وبناء على املرسوم رقم  2-99-786صادر في  2جمادى األولى
 27 ( 1420شتنبر )1999بتغيير املرسوم رقم 2-99-576
الصادر في  5شوال  30(1396شتنبر  )1976بسن نظام
ملحاسبة الجماعات املحلية وهيأتها؛
وبناء على الظهير الشريف الصادر في  17صفر  1340موافق
 19أكتوبر  1921املتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات وكذا
الظهائر الشريفة املغيرة واملتممة له؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  24صفر  1337موافق
 30أكتوبر  1918املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف املؤرخ في  22محرم  1369موافق
 14نوفمبر  1949في شأن منح بعض الرخص في شغل امللك
البلدي ؛
وبناء على القرار الوزاري الصادر في  11جمادى األولى 1340
موافق  31دجنبر  1921املحدد لكيفية تدبير امللك البلدي
كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القرار الجماعي بشأن تنظيم السير والجوالن
بمدينة سال رقم  02بتاريخ  07ماي  2007كما تم تحيينه
وتتميمه؛
وبناء على القرار الجبائي البلدي املعتمد واملتعلق بتحديد
نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات
املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة؛
وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لسال خالل دورته
العادية لشهر ماي 2016في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ
 04ماي 2016؛
وبناء على مقتضيات دفتر الشروط و التحمالت الخاص
بمنح رخص االستغالل املؤقت للملك العمومي بواسطة
محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية؛
وبناء على محضر الجلسة الثانية لفتح األظرفة الخاصة
بطلب عروض مفتوح رقم  06بتاريخ 05يونيو 2018ملنح
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رخص االستغالل املؤقت للملك العمومي بواسطة محطات
وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية.
ي ـقـرر مـا يلــي:
البند األول
يرخص لشركة  ZHAR ZITOUNEالكائن مقرها  169مكرر
زنقة  14حي سيد الهادي زواغة العليا فاس ،باالستغالل
املؤقت للحصة ( )2-1املشار إليهما بالبند الثاني أسفله
ملحطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية
الكائنة بمقاطعة ملريسة سال واملصادق عليها في دفتر
الشروط و التحمالت املشار إليه أعاله.
البند الثاني
حددت حصتي االستغالل وفقا لنتائج طلب العروض:
بالنسبة للحصتين معا رقم ( )2-1بمقاطعة ملريسة والذي
تقدمت به شركة  ZHAR ZITOUNEبمبلغ 191.000.00
درهم (مائة و واحد وتسعون ألف درهم).
*الحصة رقم  : 1عدد محطاته ــا 19
 )1شاطئ سال من املرس ى إلى املون الكبير،ومن هذا
األخير إلى املون الصغير.
)2ساحة السوق املركزي (بوظهر،وأمام الباب الشمالي،
وأمام بنك الوفاء الجهة اليسرى،وأمام نظارة األوقاف
وأحباس سال الجهة اليمنى).
)3أمام السوق املركزي الرصيف الخاص بالدراجات
النارية.
)4ساحة حمام الشليح (الجهة اليسرى).
)5ساحة مسجد حي اشماعو ملريسة (ما عدا أوقات صالة
الجمعة).
)6أمام مستشفى العياش ي (الجهة اليسرى).
)7عيادة املقام الجميل(الجهة اليسرى).
)8شارع  2مارس من باب بوحاجة إلى مدرسة فاطمة
الفهرية.
)9ساحة مقبرة باب معلقة.
)10شارع الجيش امللكي.
)11زنقة سيدي بوحاجة الرمــل
)12أمام مقهى السفراء – باب بوحاجة.
)13أمام محطة بوشعيب الحريزي.
)14شارع موالي على الشريف.
)15ساحة مارينا من ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع
فاس إلى عيادة املقام الجميل.
)16شارع بن عبود املالح الجديد) شارع بالل زنقة أمد
البكري ودرب محمد بن عبد الهادي زنيبر.
)17زنقة بن خلدون املالح الجديد إلى ملتقى شارع 2
مارس.
 ) 18إعدادية لال حسناء.
 )19ساحة مصلحة البريد باب شعفة.
* الحصة رقم  :2ع ــدد محطاته ــا 18
 )1سوق الجملة للخضر والفواكه (الجهة اليسرى واليمنى).
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 )2شارع األنصار 2.
 )3أمام مدرسة سيدي موس ى الدكالي.
 )4أمام مدرسة الشرقاوي.
 )5ساحة سيدي مسعود مسارة.
 )6شارع النصر من مقهى البرج إلى ملعب الرعد.
)7ساحة مسجد اإلمام مالك وشارع الطرابلس ي من باب
شعفة إلى مدرسة سيدي موس ى الدكالي (ما عدا أوقات صالة
الجمعة).
)8ساحة سوق النور سيدي موس ى املريسة.
)9أمام النيابة(شارع العياش ي) – الرمل املريسة.
)10ساحة املسجد بجانب شاطئ سال (ما عدا أوقات صالة
الجمعة)
)11خارج باب سبتة (الجهةاليسرى).
)12شارع سعيد الطيب العلوي.
)13شارع سيدي موس ى(من البرج الركني الى ضريح سيدي
موس ى الدكالي)
)14شارع دال (جزء مقاطعة ملريسة).
)15شارع لغرابلية.
)16ساحة أمام مقهى إقامة الطواهري.
)17ساحة مسجد سيدي عبد هللا بن حسون (باب مصدق).
)18ساحة لغرابلية .
البند الثالث
تحدد مدة االستغالل املؤقت في  06أشهر ،تبتدئ من فاتح
يونيو  2018إلى غاية  31دجنبر .2018
البند الرابع
تبعا لنتيجة طلب العروض يحدد ثمن االستغالل املؤقت
للحصتين املذكورتين أعاله في مبلغ  191.000.00درهم(
مائة و واحد وتسعون ألف) درهم تؤدى مباشرة بعد الفوز
بالصفقة إلى السيد الخازن اإلقليمي.
البند الخامس
يلتزم املستفيد من هذا القرار باحترام جميع مقتضيات
دفتر الشروط والتحمالت وكذا القرار الجبائي املعتمد ،فيما
يخص تحديد األثمان.
البند السادس
يلتزم املستغل بتسيير املحطات واملواقف شخصيا أو
بتعيين من ينوب عنه تحت مسؤوليته مع إخطار الجماعة
بذلك وال يجوز إطالقا تفويت الرخصة أو التنازل عنها
للغير ،كما يتحمل املستغل املسؤولية املدنية و الجنائية
كاملة عن جميع األضرار التي قد تقع إبان فترة االستغالل.
البند السابع
يلتزم املستغل بتشغيل أعوان قارين تتوفر فيهم شروط
الكفاءة والنزاهة وحسن األخالق مع تخصيصهم بلباس
متميز وبطائق مهنية تتضمن جميع البيانات الشخصية
باإلضافة إلى رقم وتاريخ الرخصة،يكلفون بنظافة وحراسة
محطات الوقوف تحت مسؤولية املستغل .
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البند الثامن
يمكن ألحد الطرفين أن يطالب بإنهاء العمل بهذا القرار
بإشعار الطرف اآلخر مسبقا داخل اجل  30يوما بواسطة
رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل.
البند التاسع
في حالة حدوث نزاع بين الطرفين حول تأويل أو تفسير
مقتضيات دفتر الشروط و التحمالت أو بنود القرار ،يعرض
األمر على السيد عامل عمالة سال للبث فيه بطريقة
رضائية ،وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى املحاكم املختصة .
البند العاشر
في حالة وفاة املستغل يحق لورثته االستمرار في استغالل
محطات الوقوف إذا ما أعربوا عن رغبتهم في ذلك عن
طريق توجيه طلب في املوضوع إلى السيد رئيس جماعة سال
داخل اجل  30يوما من وفاة املستغل شريطة االلتزام
بنفس مقتضيات هذا القرار وكذا دفتر الشروط والتحمالت
وإال اعتبر القرار الغيا.
البند الحادي عشر
يعهد إلى كل من رئيس قسم املرافق الجماعية واملمتلكات
وكذا وكيل مداخيل ملريسة بتنفيذ مضمون هذا القرار كل
في مجال اختصاصه.
رئيــس ج ـم ــاع ــة س ــال :جامع املعتصم
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تسمية الشوارع و الساحات
ق ــرار تنظيمي عدد  53بتاريخ  29ماي  2018يتعلق
بإطالق تسميات بعض الشخصيات واألعالم التاريخية
على طرق عمومية بتراب جماعة سال
رئ ـيـس ج ــماع ــة ســال،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  07( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات،
وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  1560بتاريخ
 15فبراير  2011حول تسمية الشوارع واألزقة والساحات
العمومية،
وبناء على توصيـات لجنة التعمير وإعـداد التـراب والبيئـة
خـالل اجتماعهـا املنعقـد بتاريخ  25أبريل ،2018
وبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية
لشهر ماي  ،2018في الجلسة األولى املنعقدة بتاريخ  04ماي
.2018
يـ ـقـ ــرر مـ ــا ي ـ ـلــي:
الفصل األول
تسمية بعض الطرق العمومية بمقاطعة املريسة بتراب
جماعة سال ،وذلك على الشكل التالي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الطرق العمومية

االسم
القديم

الشارع الرابط بين الطريق الساحلي سيدي موس ى
مرورا بسوق الجوطية ومدرسة زين العابدين
بنعبود وصوال إلى اإلعدادية الثانوية الكتبية.

ب ـ ــدون اسـ ـ ــم

محمد لحبيب حبوها.

اليسـرى والـزرقـاء.

ب ـ ــدون اسـ ـ ــم

الفقيه املدني بن الحسيني – محمد املنوني.

تجـزئـة عرصـة ســال.

ب ـ ــدون اسـ ـ ــم

محمد الزمزمي – الشيخ محمد الطيب الكتــاني – الشيخ املختار السوس ي – فريد
األنصاري – احمد خالد الناصري – عبد الواحد الدكالي – عبد الواحد املراكش ي –
محمد الزرقطوني – محمد حجي – عبد هللا كنون – عبد الوهاب بنمنصور .

حــي األمل.

ب ـ ــدون اسـ ـ ــم

احمد بحنيني – عزيز لحبابي – أبو العباس السبـتي – احمد الريسوني – إدريس بنزكري
– محمد بن علي الدكالي – محمد بن عبد السالم السائح األندلس ي – احمد بن الفقيه
الجريري– احمد بن موس ى التطواني – أبو زيد بريطل.

االســم الجديد

الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السيد املدير العام للمصالح بالجماعة والسيد رئيس قسم الوسائل املشتركة كل فيما يخصه.
وحـرر بــسال ،بتاريخ  29ماي 2018
الس ــيد رئيس ج ــماعة س ــال:
تأشيرة السـيد عـامل عمالة سـال
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قرارات التفويض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في املهام و اإلمضاء

قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم 2018/05
يتعلق تفويض مهام اإلمضاء على الشواهد اإلدارية إلى
مدير مصالح الجماعة
رئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  07 ( 1436يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  104منه؛
و بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد /D5225ق م م
بتاريخ  16يوليو  2009حول اإلجراءات الخاصة بتفويض
مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه؛
يق ـ ــرر ما يـلـ ـي :
الفصل األول
يعين السيد  :ادريس بن خي
املولود بتاريخ 1958 /01/01 :
رتبته اإلدارية ووظيفته :متصرف الدرجة األولى سلم 11
الرتبة  ،01مدير مصالح الجماعة املرسم و العامل بمصالح
جماعة باب تيوكا ،ليقوم مقامي وباملشاركة معي في مهمة
التوقيع على ما يلي :
 شهادة إدارية تتعلق بالخطوبة . شهادة إدارية تتعلق بثبوت الزوجية . شهادة إدارية تتعلق بعدم الزواج . شهادة إدارية تتعلق بعدم الطالق . شهادة الزوجة الوحيدة . شهادة استمرار العالقة الزوجية. شهادة الحياة الفردية والجماعية. شهادة عدم التسجيل في سجالت الحالة املدنية . شهادة إدارية تتعلق بالعزوبة . شهادة إدارية إلثبات القرابة . شهادة إدارية تتعلق بالتحمل العائلي . شهادة إدارية ملطابقة االسم وإثبات الهوية املوحدة. شهادة إدارية إلضافة بيان اليوم والشهر برسمالوالدة .
وذلك بمكتب مصلحة الشرطة اإلدارية الكائن
بمقرالجماعة.
الفصل الثاني
يبلغ مضمون هذا القرار إلى املوظفين العاملين باملصلحة
الجماعية املعنية
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر والذي يسري
مفعوله من تاريخ توقيعه.
و حرر بجماعة باب تيوكا في  08يناير 2018
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،رضوان العامري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األربعون
العـدد
األربعون
العدد

4141

قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم 2018/22
يقض ي بتفويض اإلمضاء
رئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-58-008الصادر في 4
شعبان  24( 1377فبراير )1958بمثابة النظام األساس ي
العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره و تتميمه؛
وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر
في  20رمضان  1436املوافق ل( 07يوليوز )2015بتنفيذ
القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات وال سيما
املادة  104و  105منه؛
وبناء على املنشور الوزاري عدد  51بتاريخ  31دجنبر 2015
حول تعيين مديري مصالح الجماعات الترابية؛
وبناء على القرار رقم  1الصادر بتاريخ  08يناير 2018
القاض ي بتعيين السيد ادريس بن خي مديرا ملصالح جماعة
باب تيوكا واملؤشر عليه من طرف السيد وزير الداخلية
بتاريخ  13فبراير ،2018
يقــرر ما يـلي :
الفصل األول
يفوض للسيد ادريس بن خي مدير مصالح جماعة باب
تيوكا ،مهمة اإلمضاء نيابة عن الرئيس ما يلي:
 جميع الوثائق والقرارات اإلدارية الخاصة بتدبيرشؤون املوارد البشرية.
 تعويضات للرئيس ولذوي الحق من املستشارين. الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميينومثالئهم وأجور األعوان العرضيين.
 األوامر باملداخيل واألوامر بالدفع لدى الخازنالجماعي بسيدي قاسم.
 جميع الوثائق املتعلقة بالشساعة.الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السيد الخازن
الجماعي لسيدي قاسم.
الفصل الثالث
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  22فبراير.2018
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،رضوان العامري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم 1501
بتاريخ  19نونبر  2015بشأن تفويض اإلمضاء على رخص
الربط بشبكتي املاء والكهرباء.
رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه،
بمقتض ى املادة  103من القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان  1436املوافق لـ  07يوليوز
،2015

للجماعاتالترابية
الر�سمية للجماعات
الجريدة الرسمية
الرتابية
اجلريدة
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قرر ما يلي:

الفصل األول
يفوض للسيد محمد دردار املولود بتاريخ 1965 /05/26
بعين العودة بصفته النائب الرابع للرئيس ،اإلمضاء على
رخص الربط بشبكتي املاء والكهرباء.
الفصل الثاني
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
وحرر باملنزه في 19نونبر .2015
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم  1502بتاريخ 19
نونبر  2015بشأن تفويض اإلمضاء على رخص الربط
بشبكتي املاء والكهرباء.
رئيس املجلس الجماعي للمنزه،
بمقتض ى املادة  103من القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان  07 ( 1436يوليوز ،)2015
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض للسيد لحسن واحمان املولود بتاريخ 1960/06/30
بالصويرة ،بصفته النائب الثاني للرئيس اإلمضاء على رخص
الربط بشبكتي املاء والكهرباء.
املادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
وحرر باملنزه في 19نونبر .2015
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي للمكرن عدد 2018/01
بتاريخ  02فبراير  2018يقض ي بتفويض التوقيع على
الشواهد اإلدارية
رئيس املجلس الجماعي للمكرن،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20
رمضان  1436املوافق ل ( 7يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-02-239الصادر في 25
رجب  1423املوافق ل  3أكتوبر  2002بتنفيذ القانون رقم
 37-99املتعلق بالحالة املدنية؛
وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم  2-99-665الصادر في 2
شعبان  1423بتاريخ ( 9أكتوبر  ) 2002املتعلق بتطبيق
القانون رقم  37-99املتعلق بالحالة املدنية املؤرخ في 25
رجب  3( 1423اكتوبر) 2002؛
وبمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان 1333
موافق  25يوليوز  1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات ،كما تم
تغييره و تتميمه،

األربعون
العدد
األربعون
العـدد

4242

يقرر ما يلي:

الفصل األول
يفوض للسيد عبد السالم وكادة رقم ب.ت.و233624 :.
 Gاملولود بتاريخ  1969بصفته النائب األول لرئيس
املجلس الجماعي املكرن ،التوقيع على الشواهد اإلدارية
الصادرة بجماعة املكرن.
الفصل الثاني
يبدأ العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية
للجماعات املحلية ابتداء من تاريخ توقيعه.
وحرر باملكرن في  02فبراير .2018
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي،عبد الصمد لخضر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي لباب تيوكا رقم 2018/19
صادر في  2018-01-22بتعيين املسؤول عن اإلشهاد على
مطابقة نسخ الوثائق ألصولها بجماعة باب تيوكا ،وبتعيين
نائبه
رئيس الجماعة الترابية لباب تيوكا،
بناء على املرسوم رقم  2.17.410الصادر في  29من ذي
الحجة  20( 1438شتنبر  )2017بتحديد كيفيات اإلشهاد
على مطابقة الوثائق ألصولها،
ق ــرر مــا ي ـلــي:
املادة األولى
ابتداءمن االثنين  22يناير  ،2018يعين السيد الهادي مدني
محرر من الدرجة الثالثة بجماعة باب تيوكا مسؤوال منتدبا
للقيام بمهمة اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها في
حدود االختصاصات املوكولة إليه.
املادة الثانية
ابتداء من نفس التاريخ املشار إليه في املادة األولى أعاله،
يعين السيد محمد هاللي مساعد تقني من الدرجة الثالثة
نائبا للسيد الهادي مدني.
وحرر بباب تيوكا في .2018-01-22
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،رضوان العامري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي املكرن عدد 2017/08بتاريخ
 25شتنبر  2017يقض ي بالتفويض في التوقيع باإلشهاد
على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس املجلس الجماعي املكرن،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20
رمضان  1436املوافق ل ( 7يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،و خصوصا
الفقرة الثانية من املادة  102منه؛

للجماعاتالترابية
الرسمية للجماعات
الرتابية
الجريدةالر�سمية
اجلريدة
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وبمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان 1333
موافق  25يوليوز  1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما تم
تغييره و تتميمه؛
يقرر ما يلي.
الفصل األول
يفوض للسيد عبد السالم وكادة ،رقم ب.ت ،G 233624
املولود سنة  ،1969بصفته النائب األول لرئيس املجلس
الجماعي املكرن ،لإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ
الوثائق ألصولها باملكتب التابع لجماعة املكرن.
الفصل الثاني
يبدأ العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية
للجماعات املحلية ابتداء من تاريخ توقيعه.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لخضر عبد الصمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي املكرن عدد 2017/10
بتاريخ  25شتنبر  2017يقض ي بالتفويض في التوقيع
باإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق
ألصولها
رئيس املجلس الجماعي املكرن،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20
رمضان  1436املوافق ل ( 7يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،و خصوصا
الفقرة الثانية من املادة  102منه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في  12رمضان 1333
موافق  25يوليوز  1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات ،كما تم
تغييره و تتميمه،
يقرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيد عبد العزيز املصباحي ،رقم ب.ت.و 488412
 Gاملولود بتاريخ  ،1972/01/01بصفته النائب الرابع
لرئيس املجلس الجماعي املكرن ،لإلشهاد على صحة اإلمضاء
و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها باملكتب التابع لجماعة
املكرن.
الفصل الثاني
يبدأ العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية
للجماعات املحلية ابتداء من تاريخ توقيعه.
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لخضر عبد الصمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم  2بتاريخ 28
شتنبر 2015بشأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى النائب األول
للرئيس السيد أحمد العركوبي
رئيس املجلس الجماعي للمنزه،
بمقتض ى املادة  102من القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.15.85بتاريخ  20رمضان  1436املوافق لـ  07يوليوز ،2015

العـدداألربعون
العدد
األربعون

4343

قرر ما يلي :

فصل فريد
تفوض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها إلى السيد أحمد العركوبي املولود بتاريخ
 1948باملنزه بصفته النائب األول للرئيس ،بمكتب اإلشهاد
على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها الذي
يقع مقره بالجماعة ،ليقوم بهذه املهمة مقامي ،وباملشاركة
معي ابتداء من تاريخ  28شتنبر .2015
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم  4بتاريخ
 28شتنبر 2015في شأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى النائب الثاني
للرئيس السيد لحسن واحمان
رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه،
بمقتض ى املادة  102من القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان  1436املوافق لـ  07يوليوز
،2015
قرر ما يلي:
فصل فريد
تفوض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها إلى السيد لحسن واحمان املولود بتاريخ
 1960/06/30بالصويرة بصفته النائب الثاني للرئيس،
بمكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها الذي يقع مقره بالجماعة ،ليقوم بهذه املهمة مقامي
وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ  28شتنبر.2015
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي
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قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم  6بتاريخ
 28شتنبر 2015في شأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى النائب الثالث
للرئيس السيد عبد املجيد سعيداني
رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه،
بمقتض ى املادة  102من القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان  1436املوافق لـ  07يوليوز
،2015
قرر ما يلي :
فصل فريد
يفوض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها إلى السيد عبد املجيد سعيداني املولود
بتاريخ  1975/03/03باملنزه بصفته النائب الثالث للرئيس،
بمكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها الذي يقع مقره بالجماعة ،ليقوم بهذه املهمة
مقامي ،وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ  28شتنبر .2015
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي
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قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم  8بتاريخ
 28شتنبر 2015في شأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى النائب الرابع
للرئيس السيد محمد دردار
رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه،
بمقتض ى املادة  102من القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان  07 ( 1436يوليوز ،)2015
قرر ما يلي :
فصل فريد
تفوض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها إلى السيد محمد دردار املولود بتاريخ
 1965/05/26بعين العودة بصفته النائب الرابع للرئيس،
بمكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها الذي يقع مقره بالجماعة ،ليقوم بهذه املهمة
مقامي ،وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ  28شتنبر .2015
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزه رقم 1001
بتاريخ  28يونيو  2017بشأن تفويض مهام اإلشهاد على
صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس املجلس الجماعي للمنزه،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من
رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال سيما املادة  102منه؛
و على الظهير الشريف الصادر في  12رمضان 25( 1333
يوليو  )1915املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء كما وقع
تغييره وتتميمه؛
وعلى دورية وزير الداخلية رقم  127بتاريخ  19دجنبر 1995؛
قرر ما يلي:
املادة األولى
ُ
ت َف َّوض للسيدة زينب نجاح املزدادة بتاريخ 1964/08/13
واملرتبة في درجة متصرف مساعد ،مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها بمكتب الحالة
املدنية لجماعة املنزه.
املادة الثانية
ُيعمل بهذا القرار ابتداء من  28يونيو .2017
وحرر باملنزه في  28يونيو 2017
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي
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قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم  143بتاريخ 06
فبراير  2018بشأن تفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس املجلس الجماعي للمنزه،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من
رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال سيما املادة  102منه؛
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وعلى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان 25( 1333
يوليو  )1915املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء كما وقع
تغييره وتتميمه؛
وعلى دورية وزير الداخلية رقم  127بتاريخ  19دجنبر ،1995
قرر ما يلي:
املادة األولى
ُ
ت َف َّوض للسيدة فاطنة الخيراني املزدادة سنة  1965واملرتبة
في درجة متصرف ،مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها بمكتب الحالة املدنية
لجماعة املنزه.
املادة الثانية
ُيعمل بهذا القرار ابتداء من  07فبراير .2018
وحرر باملنزه في  06يونيو .2018
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي
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قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم  147بتاريخ 07
فبراير 2018يقض ي بسحب التفويض في مهمة اإلشهاد
على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس املجلس الجماعي للمنزه،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من
رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال سيما املادة  68منه؛
و على القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في  25من
رجب  03( 1423أكتوبر  )2002؛
و على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  2من شعبان
 9( 1423أكتوبر  )2002بتطبيق القانون رقم  37.99املتعلق
بالحالة املدنية؛
وعلى مقرر املجلس الجماعي للمنزه رقم  2018/3املتخذ
بتاريخ  6فبراير  ،2018القاض ي بإحالة طلب عزل السيد
أحمد العركوبي ،النائب األول للرئيس ،من عضوية مكتب
املجلس إلى املحكمة اإلدارية المتناعه عن القيام باملهام
املفوضة إليه،
قرر ما يلي:
املادة األولى
ُيسحب التفويض في مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ،املمنوح بموجب القرار رقم
 2املؤرخ في  28شتنبر  ،2015للسيد أحمد العركوبي ،النائب
األول لرئيس املجلس الجماعي.
املادة الثانية
ُيعمل بهذا القرار ابتداء من  06فبراير .2018
وحرر باملنزه في 07فبراير 2018
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي ،لحسن الحالي
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ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺴﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ لحﻤﺮ ﻋﺪد
 2018/70ﺑﺘﺎريﺦ  27ﻓ^Sاﻳﺮ  2018اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي
ﻣﺠﺎل ﺗﺜبﻴﺖ اﻹﻣﻀﺎء

ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﻌهﺪ إßى ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ و إßى اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ
املخﺘﺼﺔ كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار.

رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺴﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ لحﻤﺮ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز( 2015؛
 37-99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
3)1423اﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة الخﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﮫ؛
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2-99-665اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن
9) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37-99
اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ 3 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة
اﻷوßى ﻣﻨﮫ،
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳèي :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
يﻌ/ن اﻟﺴﻴﺪ  :ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺰكﺎري
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1982/04/20ﺑﺪوار دكﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎدة ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ
لحﻤﺮ
رﺗبﺘﮫ اﻹداريﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﺮﺳﻢ واﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻤ ﺼ ﺎل ح ه ﺬ ﻩ ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي `ي املجﺎل اﻟﺘﺎßي :
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي بﻌ/ن
اﻟﻘ ﺼ ﺐ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
و ﺣﺮر بﺴﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ لحﻤﺮ ﺑﺘﺎريﺦ  27ﻓ<Üاﻳﺮ .2018
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮيﺐ

ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
و ﺣﺮر ﺑﺼﺒﺎح `ي  15ﻓ<Üاﻳﺮ 2018
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي :ﻣﺤﻤﺪ اﻟهﻼßي
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺼﺒﺎح رﻗﻢ  05ﺑﺘﺎريﺦ 15
ﻓ^Sاﻳﺮ  2018ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺼﺒﺎح،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7 )1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ،
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة ﻧﺰهﺔ ﺑﻼ ،اﻟﻨﺎﺋﺐ الخﺎﻣﺲ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
الجﻤﺎuي ﻟﺼﺒﺎح اﳌﺰدادة ﺑﺘﺎريﺦ  ،1991/05/17الحﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ  ،AD 186640ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد
ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ،ﻟﺘﻘﻮم
÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘـﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺼﺒﺎح رﻗﻢ  06ﺑﺘﺎريﺦ 15
ﻓ^Sاﻳﺮ  2018ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺼﺒﺎح،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7 )1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة ﻣﻴﻨﺔ أﺑﺪي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎدس ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
الجﻤﺎuي ﻟﺼﺒﺎح اﳌﺰدادة ﺑﺘﺎريﺦ  1988/12/21الحﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ  ،AD137705ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد
ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ،ﻟﺘﻘﻮم
÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘـﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﻌهﺪ إßى ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ و إßى اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ
املخﺘﺼﺔ كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
و ﺣﺮر ﺑﺼﺒﺎح `ي  15ﻓ<Üاﻳﺮ 2018
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي :ﻣﺤﻤﺪ اﻟهﻼßي
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺠهﺔ ﺑ¶ ßﻣﻼل-ﺧﻨﻴﻔﺮة
اﳌﻘﺮرات و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت
ورؤﺳﺎLKﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺎﻟﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ و الجﺒﺎﻳﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تﻌﺪﻳﻞ و ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻗﺮار ﺟﺒﺎئﻲ
ﻗﺮار ﺟﺒﺎئﻲ تﻌﺪﻳcي رﻗﻢ  2017/01ﺑ ـﺘـﺎريـﺦ  21ﻧـﻮﻧـﺒ ـﺮ 2017
ﻳﺤـﺪد نﺴﺐ وأﺳﻌـﺎر اﻟﺮﺳﻮم والحﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
واﳌﺴﺎهﻤﺎت واﻷﺗـﺎوى اﳌﺴﺘﺤﻘـﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣ°Rاﻧـﻴـﺔ ﺟﻤﺎﻋـﺔ
ﺑﻨـﻲ زرﻧـﺘ ـﻞ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ ﺑ Féزرﻧﺘ ـﻞ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-07-195ﺑﺘﺎريﺦ  19ذي
اﻟﻘﻌﺪة  1428اﳌﻮاﻓﻖ  30ﻧﻮﻧ 2007 <Üﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 06-47اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺒﺎﻳﺎت الجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-07-209اﻟﺼﺎدر `ي  16ذي
الحجﺔ  1428اﳌﻮاﻓﻖ  27دﺳﻤ 2007 <Üﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 39.07بﺴﻦ أﺣكﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم
والحﻘﻮق واﳌﺴﺎهﻤﺎت واﻷﺗﺎوى اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة الجﻤﺎﻋﺎت
املحﻠﻴﺔ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-441اﻟﺼﺎدر `ي  17ﻣﻦ ﻣﺤﺮم
 03) 1431ﻳﻨﺎﻳﺮ (2010بﺴﻦ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺮار الجﺒﺎئﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ رﻗﻢ  2008/01ﺑﺘﺎريﺦ 29
أﺑﺮيﻞ  2008؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺼﺎدﻗﺔ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ Féزرﻧﺘﻞ `ي إﻃﺎر
دورﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهـﺮ ﻣﺎي  2017اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎريﺦ 03ﻣﺎي
2017؛
ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ :
اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول
يـﻌـﺪل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ اﻟﻘـﺮار الجﺒﺎﺋـﻲ رﻗـﻢ
 2008/01ﺑﺘﺎريﺦ  29أﺑﺮي ـﻞ  2008املحﺪد ﻟنﺴﺐ وأﺳﻌﺎر
اﻟﺮﺳﻮم والحﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت و اﳌﺴﺎهﻤﺎت واﻷﺗﺎوى
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣ™/اﻧﻴـﺔ الجﻤﺎﻋـﺔ كﺎﻟـﺘـﺎﻟ ـﻲ:
ﻳﺤـﺪد واﺟﺐ اﻟﻜ ـﺮاء اﻟﺸهـﺮي ﻟﻠﻘﻄﻌـﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻘﺎم ﻋﻠ–jﺎ
ﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل `ي ﻣـﺒﻠـﻎ  1200.00دره ـﻢ.
ﻣ ﺤ ﻄ ﺔ اﻟه ﺎ
ا ﻟ ﻔ ﺼ ـﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻧ ـﻲ
ﺑـﺎﻗـﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﻘـﺮار الجﺒﺎئﻲ ﻟﻢ ﻳﻄ ـﺮأ ﻋﻠ–jﺎ أي تﻐـﻴﻴ ـﺮ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ـﻞ ا ﻟﺜ ـﺎ ﻟـﺚ
ﺗﺪﺧـﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ
اﻟﺘﺄﺷـﻴـﺮ ﻋﻠﻴﮫ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابـﻊ
يﻌهـﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺘﻮيﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار إßى كﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺑﺾ
اﻟﺒﻠﺪي و ﺷﺴﻴـﻊ اﳌﺪاﺧﻴﻞ واﳌﺼﺎلح اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ واﻹدارة
الجﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺒ Féزرﻧﺘـﻞ `ي  07ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ Féزرﻧﺘـﻞ اﻟﻄﻴ¯ Fاﻟﺴﻌﻴﺪ
ﺧﺮيﺒﻜ ـﺔ `ي  08ﻧﻮﻧ2017 <Ü
اﻃﻠﻊ وأﺷﺮ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﺧﺮيﺒﻜﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ وبﺄﻣﺮ ﻣﻨﮫ ،الحﺒيﺐ اﻟﻮرزادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRالجﻤﺎﻋﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋﻴـ ـﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻷوﻻد ﻋﻴـﺎد رﻗﻢ 2018/03
ﻳﻘ∞ ß±ﺑتﻨﻈﻴﻢ ادارة الجﻤﺎﻋﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ.
رﺋﻴـ ـﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻷوﻻد ﻋﻴ ـ ـﺎد؛
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-58-008اﻟﺼﺎدر `ي 4
ﺷﻌﺒﺎن  1377اﳌﻮﻓﻖ ل  24ﻓ<Üاﻳﺮ  1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈـ ـﺎم
اﻷﺳﺎ F}ıاﻟﻌ ـﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ تﻐﻴ</ﻩ و
ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ل  7ﻳﻮﻟﻴﻮ  2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧـﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ـ ـﻲ رﻗﻢ  113. 14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـﺎت ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2 .77 .738اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  13ﺷﻮال
 1397اﳌﻮاﻓﻖ ل  27ﺷتﻨ 1977 <Üﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎF}ı
ﳌﻮﻇﻔﻲ الجﻤﺎﻋﺎت؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌنﺸﻮر اﻟﻮزاري ﻋﺪد  43ﺑﺘﺎريﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮز 2016
ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ادارة الجﻤﺎﻋﺎت و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺮر املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻷوﻻد ﻋﻴﺎد ﺧﻼل دورﺗﮫ
اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎريﺦ  28دﺟﻨ2017 <Ü؛
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
اﺣﺪاث هﻴكﻞ ﺗﻨﻈﻴم Fﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻻدارة و ﺗﺤﺪﻳﺪي
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ اﻟ;<اﺑﻴﺔ ﻷوﻻد ﻋﻴﺎد وﺗﺘﺄﻟﻒ وﺟﻮبﺎ
ﻣﻦ :
• رﺋﺎﺳﺔ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي.
• ﻣﺪﻳﺮيﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎلح .
• ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم و‰ي:
 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤ </و اﻟﺒيﺌﺔ و اﻻﺷﻐﺎل و اﳌﻤﺘﻠكﺎت. ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔو اﻟﺮيﺎﺿﺔ.
 -ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻻداريﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﺗﺤ ﺪ د اﺧ ﺘ ﺼ ﺎﺻ ﺎت اﻟهﻴك ﻞ اﻟﺘﻨﻈ ﻴم  Fﻟﻠﻤ ﺼ ﺎلح
ﻋ  èى ا ﻟ ﺸ ك ﻞ ا ﻟ ﺘ ﺎ ßي :
رﺋﺎﺳﺔ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي.
 ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون املجﻠﺲ. ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻣ ﺪ ﻳﺮ اﳌ ﺼ ﺎل ح .
 اﻻرﺷﻴﻒ. اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻻرﺷﺎدات. ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀ ﺒﻂ . ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻓﺘﺤﺎص و اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧèي.ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤ </و اﻟﺒيﺌﺔ و اﻻﺷﻐﺎل و اﳌﻤﺘﻠكﺎت.
 ﻣﺼلحﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﺗﺪﺑ </املجﺎل و ﺷﺆونا ﻟﺒ ي ﺌ ﺔ .
 ﻣ ﺼ ل ح ﺔ ا ﳌ ﻤ ﺘ ﻠ ك ﺎت و ا ﻵ ﻟﻴ ﺎت . ﻣﺼلحﺔ اﻻﺷﻐﺎل و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ. ﻣﺼلحﺔ اﻟﺘﻌﻤ </و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
و اﻟﺮيﺎﺿﺔ.
 ﻣ ﺼ ل ح ﺔ ﺣ ﻔ ﻆ اﻟص ح ﺔ. ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ.
 ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻻداريﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
 ﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ. ﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﺼ ل ح ﺔ ا ل ح ﺎ ﻟ ﺔ ا ﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ ﻣﺼلحﺔ اﳌ™/اﻧﻴﺔ و املحﺎﺳﺒﺔ و اﻟﺼﻔﻘﺎت. ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺷﺆون املجﻠﺲ.ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اßى ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ أوﻻد
ﻋ ﻴ ﺎ د.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ
و ﺣﺮر ﺑﺄوﻻد ﻋﻴﺎد ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
إﻣﻀـﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻷوﻻد ﻋﻴﺎد ﺻﺎلح ﺣﻨ/ن
اﻟﻔﻘﻴﮫ ﺑﻦ ﺻﺎلح ﺑﺘﺎريﺦ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
ﺗﺄﺷ</ة اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﻠﻴﻢ اﻟﻔﻘﻴﮫ ﺑﻦ ﺻﺎلح ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻧﺎF}Ô
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﺮواﺷﺪ رﻗﻢ 2017/08
ﻳﻘ∞ ß±ﺑتﻨﻈﻴﻢ ادارة الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﺮواﺷﺪ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن
 07)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﻮاد 94و  126ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣنﺸﻮر اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  43ﺑﺘﺎريﺦ 28
ﻳﻮﻟﻴﻮز 2016ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارات الجﻤﺎﻋﺎت؛
و ﺑﻨﺎء ﻋèى اﳌﻘﺮر رﻗﻢ  05ﺑﺘﺎريﺦ  03ﻣﺎي  2017اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻦ
ﻃﺮف املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﺮواﺷﺪ `ي إﻃﺎر اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﺸهﺮ ﻣﺎي  2017اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎريﺦ  03ﻣﺎي ` 2017ي ﺷﺎن
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اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺮواﺷﺪ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ؛
ﻗـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﺗﺘﺄﻟﻒ إدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮواﺷﺪ ﻣﻦ :ﻣﺪﻳﺮيﺔ اﳌﺼﺎلح -ﻣﺼلحﺔ
اﻟﺘﻌﻤ </و اﻟﺒيﺌﺔ و اﻷﺷﻐﺎل و اﳌﻤﺘﻠكﺎت -ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون
اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ-
ﻣ ﻜ ﺘ ﺐ ﺣ ﻔ ﻆ ا ﻟص ح ﺔ  -ﺧ ﻠ ﻴ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﺪ ﻗ ﻴ ﻖ ا ﻟ ﺪ ا ﺧ  èي و ﻣ ﻜ ﺘ ﺐ
اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إßى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الخﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺮﺋيﺲ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح رﺋيﺲ املجﻠﺲ `ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ
ويﺘﻮßى ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴ ـﺔ اﻟﺮﺋيﺲ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ اﻹﺷﺮاف ﻋèى إدارة
الجﻤﺎﻋﺔ و ﺗنﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﺑﻤﺼﺎلحهﺎ و اﻟﺴهﺮ ﻋèى
ﺣﺴﻦ ﺳ</ﻩ و ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺎريﺮ ﻟﻠﺮﺋيﺲ كﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﺗﻨﺎط ﺑﻤﺼلحﺔ اﻟﺘﻌﻤ </و اﻟﺒيﺌﺔ و اﻷﺷﻐﺎل و اﳌﻤﺘﻠكﺎت
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
و
اﳌﻤﺘﻠكﺎت و اﻵﻟﻴﺎت – اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﺗﺪﺑ </املجﺎل و ﺷﺆ ن
اﻟﺒيﺌﺔ -اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ -اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺼﻔﻘﺎت.
اﳌﺎدة اﻟﺮابﻌﺔ
ﺗﻨﺎط ﺑﻤﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ -اﳌ™/اﻧﻴﺔ و املحﺎﺳﺒﺔ -اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ.
اﳌ ﺎدة ال خ ﺎﻣﺴ ﺔ
ﺗﻨﺎط ﺑﻤﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ -الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ-
ﺷﺆون املجﻠﺲ -اﻷرﺷﻴﻒ و اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.
ا ﳌ ﺎد ة ا ﻟ ﺴ ﺎد ﺳ ﺔ
ﺗﻨ ﺎط ﺑﻤ ﻜ ﺘ ﺐ ﺣ ﻔ ﻆ ا ﻟ ص ح ﺔ اﳌ ه ﺎ م و ال خ ﺪ ﻣ ﺎت اﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻘ ﺔ
ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ و ﺣﻔﻆ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ
ﺑﻨﻔﻮذ ﺗﺮاب الجﻤﺎﻋﺔ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺴ ﺎبﻌ ﺔ
ﺗﺘﻮßى ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧèي ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف رﺋيﺲ املجﻠﺲ
وبﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﻣهﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻻﻓﺘﺤﺎص و اﻟﻌﻤﻞ ﻋèى إﻋﺪاد ﺗﻘﺎريﺮ ﺣﻮل ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﺪﺑ</
ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
ا ﳌ ﺎ دة ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻣ ﻨ ﺔ
ﺗﻨﺎط ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ ﻣهﻤﺔ ﺿﺒﻂ اﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﻟﻮاردة ﻋèى الجﻤﺎﻋﺔ و اﻟﺼـ ـﺎدرة ﻋ”jﺎ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺘﺎﺳ ﻌ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟهﻴكﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴم Fﻹدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮواﺷﺪ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﺄﺷ </ﻋèى هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺎﻣﻞ
اﻹ ﻗ ﻠﻴ ﻢ .
اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار رﻓﻘﺔ اﻟهﻴكﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴم Fﻟلجﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎلجﺮيﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ
ﺧﺮيﺒﻜﺔ `ي  31ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017
وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺮواﺷﺪ `ي  03ﻣﺎي 2017
ﺗﺄﺷ</ة ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ وبﺄﻣﺮ ﻣﻨﮫ اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮواﺷﺪ
اﻟكﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم الحﺒيﺐ اﻟﻮرزادي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر لخﻤيﺲ
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أﻋﻼﻩ  ،أو `ي ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪمﺗﺠ ـﺪﻳﺪ اﻹلح ـﺎق أو اﻹدﻣ ـﺎج ﺑﺠﻤﺎﻋ ـﺔ
ﻓ ـﻢ أودي ﺑﺘﺎريـﺦ 2019/01/31
وﺣﺮر ﺑﻔﻢ اودي `ي 2017/12/ 25
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻔﻢ أودي ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻠﻴﻠﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﳌهﺎم.
ﻗ ـ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻔﻢ أودي رﻗﻢ 2017/07
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ رهﻦ اﻹﺷﺎرة.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻔﻢ أودي ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.58.008اﻟﺼﺎدر `ي 04
ﺷﻌﺒﺎن  1377اﳌﻮاﻓﻖ ل )  24ﻓ<Üاﻳﺮ  ( 1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ وﻻ
ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ  46اﳌﻜﺮر ﻣﺮﺗ/ن ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2- 77 -738اﻟﺼﺎدر `ي  13ﺷﻮال
 1397اﳌﻮاﻓﻖ ل )  27ﺳبﺘﻤ (1977 <Üﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﺳﺎ F}ıﳌﻮﻇﻔﻲ الجﻤﺎﻋﺎت ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.13.422اﻟﺼﺎدر `ي  28ربﻴﻊ اﻻول
 30) 1435ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2014اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻔﺼﻞ  46اﳌﻜﺮر ﻣﺮﺗ/ن ﻣﻦ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ -58-008
 1اﳌﺸﺎر اﻟﻴﮫ اﻋﻼﻩ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ F}ıاﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ رهﻦ اﻻﺷﺎرة ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑـﮫ اﻟﺴﻴﺪ رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟهﺔ
ﺑ Féﻣﻼل ﺧﻨﻴﻔﺮة ﻋ ـﺪد  3286ﺑﺘﺎريﺦ  2017/04/27ﺣﻮل
وﺿﻊ ﻣﻮﻇﻔ/ن رهﻦ إﺷﺎرة اﻟﻮكﺎﻟﺔ الجهﻮيﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎريﻊ
ﺑﺎل ج ه ﺔ ؛
وﺣﻴﺚ أن اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ ﻳﻮﺟﺪ `ي ﺣﺎﻟﺔ إلحﺎق ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓ ـﻢ
اودي ﻣﻨ ـﺬ ﺗﺎريﺦ  2016 /02/ 01؛
ﻗ ـﺮر ﻣـ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ :
ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ
ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺪ زاﻳـ ـﺪ ﻣ ـﺰوزي رﻗﻢ اﻟﺒـﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ
 UB14181ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘ Féاﻟﺪرﺟﺔ اﻷوßى) اﻟﺴﻠﻢ  8اﻟﺪرﺟﺔ ( 7
ﻣلحﻖ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓـ ـﻢ اودي رهـﻦ اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﻮكﺎﻟﺔ الجهـﻮيﺔ
ﻟﺘﻨـﻔﻴـﺬ اﳌﺸـﺎريﻊ لجهﺔ ﺑ Féﻣ ـﻼل ﺧﻨ ـﻴﻔﺮة اﺑﺘ ـﺪاء ﻣـﻦ
 2018 /01/01ﳌﺪة ﺛ ـﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠ ـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪﺗﻠ ـﻘ ـ ـﺎﺋ ـﻴﺎ.
ﻳﻨ j€ـﻲ ﺳ ـﺮيﺎن هﺬا اﻟﻮﺿ ـﻊ رهﻦ اﻻﺷﺎرة وﻓ ـﻖ اﻟﺸﺮوط
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ–jﺎ `ي اﳌ ـﺎدة  10ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗ ـﻢ 2.13.422
اﻟﺼﺎدر `ي  28ربﻴﻊ اﻻول  30) 1435ﻳﻨﺎﻳﺮ  ( 2014اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ

ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  05ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ،
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻠ˙ى ﻗﺮار ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ رﻗﻢ  08ﺑﺘﺎريﺦ ،2015/10/05
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻻﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻻﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻻﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻻداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي
لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺴﻴﺪ املخﺘﺎر اوﺷﻤﺎل ﺑﺼﻔﺘﮫ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ رﻗﻢ ب.ت.و .I248391
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2016/01/04
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  06ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
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وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻠ˙ى ﻗﺮار ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ رﻗﻢ  09ﺑﺘﺎريﺦ ،2015/10/05
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻻﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻻﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻻﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻻداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي
لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻣﺒﺎركﻲ ﺑﺼﻔﺘﮫ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ رﻗﻢ ب.ت.و  IA1982و ذﻟﻚ
ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﺎم ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2016/01/ 04
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  07ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻠ˙ى ﻗﺮار ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ رﻗﻢ  10ﺑﺘﺎريﺦ ، 2015/10/05
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻻﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻻﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻻﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻻداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي
لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺴﻴﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻋﺜﻤﺎنﻲ ﺑﺼﻔﺘﮫ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮابﻊ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ رﻗﻢ ب.ت.و .OD 3556
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2016/01/04
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  08ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻠ˙ى ﻗﺮار ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ رﻗﻢ 11ﺑﺘﺎريﺦ ، 2015/10/05
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻻﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻻﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻻداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي
لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺴﻴﺪة ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻓﻴﻼßي ﺑﺼﻔj€ﺎ
اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ الخﺎﻣﺴﺔ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ رﻗﻢ ب.ت.و I296625
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2016/01/04
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  12ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،ﻟﻠﺴﻴﺪ املخﺘﺎر اوﺷﻤﺎل
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رﻗﻢ ب.ت.و  I248391ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
و ذﻟﻚ ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﺎم ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2016/01/04
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  13ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ و
ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻻﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻻﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻻداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،ﻟﻠﺴﻴﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻋﺜﻤﺎنﻲ
رﻗﻢ ب.ت.و  OD 3556ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮابﻊ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
و ذﻟﻚ ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﺎم ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2016/01/04
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  14ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/01/04ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
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وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،ﻟﻠﺴﻴﺪة ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻓﻴﻼßي
رﻗﻢ ب.ت.و  I296625ﺑﺼﻔj€ﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ الخﺎﻣﺴﺔ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ و ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﺎم ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2016/01/04
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  16ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/03/22ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ و
ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺻﺎلح ﺣﻔ|}F
رﻗﻢ ب.ت.و  I 7638ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎدس ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
و ذﻟﻚ ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﺎم ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2016/03/22
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﺎﺗﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

 12صفر  11( 1441أكتوبر )2019

ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  02ﺑﺘﺎريﺦ
 2017/03/21ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗ ـ ـﺮرﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،ﻟﻠﺴﻴﺪة ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻓﻨﻴﺪ
رﻗﻢ ب.ت.و  I359644ﺑﺼﻔj€ﺎ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻣﺮﺳﻤﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،اﻹﻃﺎر ﺗﻘ Féﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
و ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﺎم ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2017/03/21
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت ﻋﺪد  04ﺑﺘﺎريﺦ
 2017/12/08ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 25 ) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮز  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
و ﺗﺘ ﻤ ﻴ ﻤ ﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت اﳌﺆرخ `ي  15ﺷتﻨ.2015 <Ü
ﻗﺮرﻣﺎﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻠ˙ى ﻗﺮار ﺗﻔﻮيﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ رﻗﻢ 20ﺑﺘﺎريﺦ ، 2016/03/22
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي
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لجﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻛﺰيﺮت ،اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻣﺒﺎركﻲ ﺑﺼﻔﺘﮫ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ رﻗﻢ ب.ت.و IA1982
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎﻛﺰيﺮت `ي 2017/12/08
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎﻛﺰيﺮت
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻗﻮبﺎﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻷوﻻد ﻳﻮﺳﻒ رﻗﻢ  08ﺑﺘﺎريﺦ
 03ﻳﻮﻟﻴﻮز  2017ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻷوﻻد ﻳﻮﺳﻒ ؛
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ج ﻤ ﺎﻋ ﺎت .
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ
يﻌ/ن اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺴﻮ اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ 1966/01/01
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘ Féاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ رﺋيﺴﺎ ﳌﻜﺘﺐ اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎءات و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ( ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻤهﻤﺔ اﻹﺷهﺎد
ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻣﻘﺎﻣﻲ
وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
وﺣﺮر ﺑﺄوﻻد ﻳﻮﺳﻒ `ي  03ﻳﻮﻟﻴﻮز 2017
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ أوﻻد ﻳﻮﺳﻒ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺑﺮيﻢ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻷوﻻد ﻳﻮﺳﻒ رﻗﻢ  09ﺑﺘﺎريﺦ
 07ﻏﺸ ﺖ  2017ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻷوﻻد ﻳﻮﺳﻒ ؛
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ج ﻤ ﺎﻋ ﺎت .
ﻗﺮر ﻣﺎﻳèي:
ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ
يﻌ/ن اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺮهﻤﺎن اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ 1964/01/02
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘ Féاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ رﺋيﺴﺎ ﳌﻜﺘﺐ الحﻠﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻤهﻤﺔ اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
وﺣﺮر ﺑﺄوﻻد ﻳﻮﺳﻒ `ي  07ﻏﺸﺖ 2017
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ أوﻻد ﻳﻮﺳﻒ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺑﺮيﻢ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗـﺮار ﻟﺮﺋيـﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎﻋـﻲ ﻷوﻻد ﻋـ ـﺰوز رﻗـﻢ  848ﺑﺘﺎريﺦ
 24أﻛﺘﻮبﺮ  2017اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيـﺾ ﻣهـﺎم اﻹﺷه ـﺎد ﻋcى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ ﻷﺻـﻮﻟهـﺎ.
رﺋي ـﺲ ﺟﻤـﺎﻋ ـﺔ أوﻻد ﻋ ـﺰوز؛
ﺗﻄﺒﻴﻘـ ـﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴ ـﺎت اﻟﻘ ـﺎﻧ ـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ـﻲ رﻗ ـﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ
ﺑﺎلجﻤ ـﺎﻋ ـﺎت اﻟﺼـﺎدر ﺑتﻨﻔﻴـﺬﻩ اﻟﻈهﻴ ـﺮ اﻟﺸ ـﺮيﻒ رﻗ ـﻢ 1.15.85
اﻟﺼـﺎدر ﻓـﻲ  20رﻣﻀـﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴـﻮز  ( 2015وﺧﺼـﻮﺻـﺎ
اﳌـ ـﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
ﻗـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼ ـ ـﻞ اﻷول
ﻳﻔ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـﺪ ﻣﺤﻤ ـﺪ ﻣهﺒـ ـﻲ؛ اﳌﻮﻟـﻮد ﺑﺘﺎريـﺦ ،1975-01-01
ﻣﺘﺼ ـ ـﺮف ،اﻟﺴﻠـﻢ 11؛ ﻣه ـﺎم اﻹﺷه ـﺎد ﻋèى صحـﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ نﺴـﺦ اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ ﻷﺻﻮﻟه ـﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋ ـﺔ أوﻻد ﻋـ ـﺰوز ،ﻟﻴﻘ ـﻮم
÷jـﺬﻩ اﳌهﻤـﺔ ﻣﻘـﺎﻣـﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛ ـﺔ ﻣﻌ ـﻲ.
اﻟﻔﺼ ـﻞ اﻟـﺜ ـﺎﻧـﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيـﺎن ﻣﻔﻌـﻮل هـﺬا اﻟﻘـﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريـﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ
ﻋ ﻠﻴـﮫ .
وﺣﺮر `ي أوﻻد ﻋـﺰوز ﺑﺘﺎريﺦ  24أﻛﺘﻮبﺮ 2017
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋي ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤ ـﺎﻋ ـﻲ ،ﻋﻼل ﺧﻠﻴﻞ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـﺮار ﻟﺮﺋيـﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎﻋـﻲ ﻷوﻻد ﻋـ ـﺰوز رﻗـﻢ  849ﺑﺘﺎريﺦ
 24أﻛﺘﻮبﺮ  2017ﻳﻘﻀ ـﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴ ـﻦ اﻟﺴﻴ ـﺪ ﻣﺤﻤ ـﺪ ﻣهﺒ ـ ـﻲ
رﺋيﺴﺎ ﳌﺼلحﺔ ﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء
رئ ـﺲ املجﻠـﺲ الجﻤـﺎﻋ ـﻲ ﻷوﻻد ﻋ ـﺰوز؛
ﺑﻨ ـﺎء ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴ ـﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.15.85
ﺑﺘﺎريﺦ  20رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ (2015؛
ﺑﻤﻘﺘﻀ ـﻰ اﻟﻈهﻴـﺮ اﻟﺸ ـﺮي ـﻒ رﻗ ـﻢ  1-58-008اﻟﺼ ـﺎدر ﻓـﻲ 04
ﺷﻌﺒ ـﺎن  24 ) 1377ﻓﺒ ـﺮاﻳ ـﺮ  (1958ﺑﻤﺜ ـﺎﺑ ـﺔ اﻟﻨﻈـ ـﺎم اﻷﺳ ـﺎﺳ ـﻲ
اﻟﻌـ ـﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔ ـﺔ اﻟﻌﻤ ـﻮﻣﻴ ـﺔ ﺣﺴ ـﺐ ﻣ ـﺎ و ﻗ ـﻊ تﻐﻴﻴ ـﺮﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤ ـﮫ؛
ﺑﻨﺎءا ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.77.738ﺑﺘﺎريﺦ  13ﺷﻮال 1396
) 27ﺷتﻨ (2015 <Üﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ F}ıالخﺎص ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ
الجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺗﻢ تﻐﻴ</ﻩ وﺗﺘﻤﻴﻤﮫ؛
ﻗـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼ ـﻞ اﻷول
يﻌﻴـ ـﻦ اﻟﺴﻴ ـﺪ ﻣﺤﻤ ـﺪ ﻣهﺒـ ـﻲ؛ اﳌﻮﻟـﻮد ﺑﺘﺎريـﺦ ،1975-01-01
ﻣﺘﺼـﺮف ،اﻟﺴﻠـﻢ 11؛ رﺋيﺴـﺎ ﳌﺼلحـﺔ ﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎء و
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهـﺎ.
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟـﺜﺎﻧ ـﻲ
يﻌهـﺪ ﺑتﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﻟﻘـﺮار ،ﳌﺪﻳ ـﺮ ﻣﺼﺎﻟ ـﺢ الجﻤﺎﻋ ـﺔ و اﳌﻌﻨـﻲ
ﺑﺎﻷﻣ ـﺮ.
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اﻟﻔﺼـﻞ اﻟـﺜ ـﺎﻟﺚ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيـﺎن ﻣﻔﻌـﻮل هـﺬا اﻟﻘـﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريـﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﻋﻠﻴـﮫ.
وﺣﺮر `ي أوﻻد ﻋـﺰوز ﺑﺘﺎريﺦ  24أﻛﺘﻮبﺮ 2017
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋي ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤ ـﺎﻋ ـﻲ ،ﻋﻼل ﺧﻠﻴﻞ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـﺮار ﻟﺮﺋيـﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎﻋـﻲ ﻷوﻻد ﻋـ ـﺰوز رﻗـﻢ  852ﺑﺘﺎريﺦ
 24أﻛﺘﻮبﺮ  2017ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيـﺾ ﻣهـﺎم اﻹﺷه ـﺎد ﻋcى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ ﻷﺻـﻮﻟهـﺎ.
رﺋي ـﺲ ﺟﻤـﺎﻋـﺔ أوﻻد ﻋ ـﺰوز،
ﺗﻄﺒﻴﻘـ ـﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴ ـﺎت اﻟﻘ ـﺎﻧ ـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ـﻲ رﻗ ـﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ
ﺑﺎلجﻤ ـﺎﻋ ـﺎت اﻟﺼـﺎدر ﺑتﻨﻔﻴـﺬﻩ اﻟﻈهﻴ ـﺮ اﻟﺸ ـﺮيﻒ رﻗ ـﻢ 1.15.85
اﻟﺼـﺎدر ﻓـﻲ  20رﻣﻀـﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴـﻮز  ( 2015وﺧﺼـﻮﺻـﺎ
اﳌـ ـﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠـﻲ :
اﻟﻔﺼ ـ ـﻞ اﻷول
ﻳﻔـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋ ـﺎﺷﻖ؛ اﳌﻮﻟـﻮد ﺑﺘﺎريـﺦ ،1966-03-23
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﻨـﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮابﻌـﺔ ،اﻟﺴﻠـﻢ  ،6ﻣه ـﺎم اﻹﺷه ـﺎد ﻋèى
صحـﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ نﺴـﺦ اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ ﻷﺻﻮﻟه ـﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋ ـﺔ
أوﻻد ﻋـ ـﺰوز ،ﻟﻴﻘ ـﻮم ÷jـﺬﻩ اﳌهﻤـﺔ ﻣﻘـﺎﻣـﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛ ـﺔ ﻣﻌ ـﻲ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ـﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻧ ـﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيـﺎن ﻣﻔﻌـﻮل هـﺬا اﻟﻘـﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريـﺦ
اﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﻋﻠﻴـﮫ.
اﻟﻔﺼ ـﻞ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎري ـﺦ ﻳﻠﻐـﻰ اﻟﻘ ـﺮار رﻗـﻢ  420ﺑﺘﺎريـﺦ 08
أﻛﺘـﻮبـﺮ  2015اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣهﻤـﺔ اﻹﺷه ـﺎد ﻋèى صحـﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ نﺴـﺦ اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ ﻷﺻﻮﻟه ـﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋ ـﺔ أوﻻد
ﻋـ ـﺰوز ﻟﻠﺴﻴـﺪ ﺻﺎﻟـﺢ گﻠﺒ ـﺎوي.
و ﺣﺮر `ي أوﻻد ﻋـﺰوز ﺑﺘﺎريﺦ  24أﻛﺘﻮبﺮ 2017
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋي ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤ ـﺎﻋ ـﻲ ،ﻋﻼل ﺧﻠﻴﻞ
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النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات الترابية املتواجدة بجهة الدار البيضاء – سطات
املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات
ورؤسائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالية الجماعات والجبايات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل و تتميم قرار جبائي
القـرار الجبـائي املستمر عدد  2015/01املعدل واملتمم
للقرار الجبائي املستمر عدد 2011/01املؤرخ في 23ابريل
2011يحدد مبلغ الضرائب و الرسوم و الحقوق
والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة الهراويين
رئيس املجلس الجماعي للهراويين،
بمقتض ى الظهير رقم  1.15.85صادر في  20رمضان
 07(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات املحلية؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.07.195بتاريخ  30نونبر
 2007الصادر بتنفيذ القانون رقم  47.06املتعلق بالضرائب
املستحقة لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
وبناء على الظهير الشريف  1.89.787بتاريخ  21ربيع الثاني
) 21نونبر (1989الصادر بتنفيذ القانون  30.89املتعلق
بالضرائب املتعلقة بالجماعات املحلية ومجموعاتها ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم
 03(1431يناير  )2010القاض ي بسن نظام ملحاسبة
الجماعات املحلية و هيئاتها؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.09.02الصادر في  22صفر
 18(1430فبراير  )2009بتنفيذ القانون  45.08املتعلق
بالتنظيم املالي للجماعات املحلية ومجموعاتها؛
وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  144بتاريخ 27
دجنبر  2007املتعلقة بإعداد القرارات الجبائية تطبيقا
ملقتضيات القانون رقم 47.06املتعلق بالضرائب املستحقة
لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
و نظرا ملداولة املجلس الجماعي في دورته االستثنائية
املنعقدة بتاريخ  3دجنبر ،2015
قرر ما يلي:
الباب األو ل
نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق
التي لم يحدد القانون نسبها
أو اقتصر على تحديد أسعارها القصوى
2015/01املؤرخ في 24مارس2016
الفصل 1
تحدد نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق
التي لم يحدد القانون نسبها و أسعارها أو اقتصر القانون
على تحديد نسبها القصوى كما يلي
الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية

الفصل 2
يحدد سعر الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية في حدود
السعر األقص ى املحدد بالقانون على أساس مساحة األرض
باملتر املربع ويعد كل جزء من املتر املربع مترا مربعا كامال
وذلك كما يلي
منطقة العمارات  10دراهم للمتر املربع
منطقة الفيالت  10دراهم للمتر املربع
املنطقة الصناعية  10دراهم للمتر املربع
منطقة السكن الفردي واملناطق األخرى 08دراهم للمتر املربع
ال يتم إصدار و أداء الرسم الذي يقل عن مائة  100درهم.
الرسم على عمليات البناء
الفصل 3
الرسم على عمليات البناء
تحدد مبالغ الرسم على عمليات البناء عن كل متر مربع
مغطى ،كما يلي في حدود األسعار القصوى املحددة بالقانون
ويعد كل جزء من املتر املربع مترا مربعا كامال
عمارات السكنى الجماعية و املجموعات العقارية و العقارات
املعدة لغرض صناعي أو تجاري أو منهي أو إداري 20درهم
للمتر املربع املغطى.
املساكن الفردية 20درهم للمتر املربع املغطى.
املجموعات والعمارات السكنية الخاصة بترحيل وإيواء
سكان دور الصفيح  10درهم للمتر املربع املغطى،
يحدد مبلغ ثابت قدره  500درهم بالنسبة لعمليات الترميم
في حدود السعر األقص ى املحدد بالقانون.
فيما يتعلق بالبنايات املتوفرة على بروزات واقعة بامللك العام
الجماعي فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في
احتساب الرسم.
الرسم على عمليات تجزئة األراض ي
الفصل 4
يحدد سعر الرسم على عمليات تجزئة األراض ي بنسبة 4.5
 %من مجموع تكلفة أشغال التجهيز و التطهير و الكهربة دون
احتساب الضريبة على القيمة املضافة.
الرسم على محال بيع املشروبات
الفصل 5
يحدد سعر الرسم في نسبة  %4باملائة من مبلغ املداخيل
اإلجمالية التي يحصل عليها مستغلو املؤسسات الخاضعة
لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة.
الرسم املفروض على اإلقامة في املؤسسات السياحية
الفصل 6
يستحق الرسم املفروض على اإلقامة في املؤسسات
السياحية عن كل ليلة وعن كل شخص في حدود السعر
األقص ى املحدد بالقانون ودلك حسب األسعار التالية
ا -دور الضيافة ومراكز و قصور املؤتمرات و الفنادق
املمتازة  25درهم
ب  -الـفنـ ـ ــادق
 5نجوم  20درهم
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 4نجوم  06دراهم
 3نجوم  05دراهم
نجمتين ونجمة واحدة  05دراهم
ج -النوادي الخاصة  20درهم
ح -قرى قضاء العطل 7.50دراهم
خ -االقامات السياحية 3.50دراهم
د -النزل و املالجئ واملأو ي املرحلية و املؤسسات
السياحية األخرى  3.50دراهم
الرسم على النقل العام للمسافرين
الفصل 7
يفرض هذا الرسم على مزأو لة نشاط النقل العمومي
للمسافرين باعتبار أصناف العربات املخصصة لذلك.
وتحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة كما يلي
ا -سيارات األجرة
من الصنف الثاني تاكس ي صغير لكل ربع سنة  190درهم
من الصنف األو ل تاكس ي كبير لكل ربع سنة  250درهم
ب الحافالت
 أقل من  7مقاعد لكل ربع سنة  300درهم.
 الحافالت السلسلة " ج " لكل ربع سنة  500درهم.
 الحافالت السلسلة "ب" لكل ربع سنة 1000درهم.
 الحافالت السلسلة " أ " لكل ربع سنة 1500درهم.
ضريبة الذبح
الفصل 8
الرسم املفروض على الذبح في املجازر
 1يحدد سعر الرسم األصلي عن الذبح في املجازر
كما يلي  0.50درهم للكيلوغرام كيفما كان نوعه
وجودته.
 2عن كل ذبيحة إذا لم يوجد باملجزرة ميزان
 البقر عن كل رأس  54درهم
 اإلبل عن كل رأس  54.00درهم
 الغنم عن كل رأس  12.00درهم
 املاعز عن كل رأس  12.00درهم
بنسبة % 25من ثمن بيع اللحوم بالجملة دون تمييز
بين أنواعها وجودتها
أما فيما يخص اللحوم التي ثبت أنها غير صالحة لالستهالك
فيمكن تخفيض الواجب املذكور أعاله بنسبة خمسين في
املائة ( (50 %من السعر املحدد
الفصل 9
الرسم اإلضافي املفروض على الذبح في املجازر
لفائدة املشاريع الخيرية
يضاف إلى الرسم األصلي على الذبح رسم املشاريع الخيرية يحدد
ب  % 50من سعر الرسم األصلي للذبح كيفما كانت طريقة
احتسابها (للكيلوغرام) أو عن كل رأس أو بالنسبة من الثمن
بالجملة

األربعون
العـدد
األربعون
العدد

56 56

الفصل 10
الرسوم التابعة لضريبة الذبح
تحدد أسعار التبعية على الخدمات اإلضافية املقدمة
ملستغلي املجازر الجماعية بإعتبار نوع الخدمة التي تقدمها
املجازر كما يلي:
الفصل 11
فحص لحوم األسواق
يؤدى عن الفحص البيطري للحوم األسواق ،رسم يحدد ب
 0.05للكيلوغرام من اللحم.
الفصل12
فحص لحوم الذبح االستثنائي
تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات املتعلقة بالذبح
االستثنائي املنجز خارج أو قات الذبح العادية .
البقر اإلبل الخيول والبغال عن كل بهيمة 74.........درهم
الغنم املاعز عن كل بهيمة 18..................................درهم
الفصل 13
رسوم غسل األمعاء
يستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل
األحشاء وتيهئ الرؤوس والقوائم أداء الرسم التالي
البقر واإلبل لكل بهيمة  6 ............................دراهم.
الغنم واملاعز لكل بهيمة 3 ...........................دراهم.
تقبض هذه االثأو ة في نفس الوقت الذي تقبض فيه
ضريبة الذبح .
الفصل 14
رسوم التبريد
يستخلص عن وضع اللحوم في مستودعات التبريد الجماعية
عن كل كيلوغرام صافي رسم يحدد ب  0.20درهم للكيلوغرام
الفصل 15
رسوم الربط باإلسطبل
يستوجب استعمال اإلسطبل واملحالت املعدة إليواء الحيوانات
باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد كما يلي عن كل يوم
البقر واإلبل عن كل بهيمة 15............ ...............درهم
الغنم واملعزعن كل بهيمة 05............... ..............دراهم
الفصل 16
رسوم قلع الحيوانات امليتة
يؤدى عن نقل البهائم امليتة أو الحية الخطيرة أو املصابة
بحادثة واجب يحدد كما يلي
البقر و االبل عن كل بهيمة 50..........درهم
الغنم و املاعز عن كل بهيمة10 ........دراهم
الفصل 17
رسوم نقل اللحوم
ان نقل اللحوم وأحشاء الذبائح من داخل املجزرة الى اماكن
البيع بواسطة سيارة جماعية أو في اطار استغالل امتياز
نقل اللحوم يستوجب اداء الرسوم التالية
 لكل كيلوغرام من اللحم الصافي  0.20درهم -احشاء االبل و البقر للواحد  10دراهم
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 احشاء الغنم و املاعز  3دراهمالفصل 18
رسوم ايداع الجلود
يؤدى عن مكوث الجلود بالقاعات املخصصة لها باملجزرة
الجماعية الواجبات التالية
 جلود البقر عن كل جلد  3دراهم لليوم جلود الغنم و املاعز عن كل جلد  1,50درهم لليومجلود الحيوانات االخرى  1درهم لليوم
الرسوم املقبوضة في األسواق و أماكن البيع العامة
الفصل 19
تحدد أسعار الرسوم املقبوضة في األسواق و أماكن البيع
العامة كما يلي
أ واجبات أسواق البهائم
ال يمكن بيع البهائم إال باألسواق املخصصة لهذا الغرض
وتحدد واجبات الدخول إلى سوق البهائم كما يلي
البقر عن كل رأس 25دراهم.
اإلبل عن كل رأس 25درهم.
الخيل و البغال والحمير عن كل رأس 25درهم.
الغنم واملاعز عن كل رأس 10دراهم
الخرفان و الجديان عن كل راس  10دراهم
و يؤدى بمناسبة عيد االضحى عن كل راس من الغنم باألسواق
التي تخصص لهذا الغرض  5دراهم للراس و عن كل راس
بقر  10دراهم
ب واجبات الدخول أو الوقوف باألسواق
و اماكن البيع العامة
الفصل 20
واجبات الدخول
تحدد واجبات دخول السلع و البضائع و املنتجات الى
السوق الجماعي و اماكن البيع العامة كمايلي:
 الحيوانات الصغيرة و الدواجن  1 ..درهم للواحدة الطيور  0,50...درهم للواحدة الحبوب  2 ..دراهم للقنطار أو جزء منه فاكهة الدالح  0,05....درهم عن كل كيلو غرام الخضر  6 ..دراهم عن كل سلة أو ما شابهها الخضر  1,50..درهم عن كل صندوق اللوبيا  10 ....دراهم للقنطار الواحد أو جزء منه الفول والعدس و الحمص  5.دراهم للقنطار أو جزء منه النعناع  20 ..درهم للعين الكبيرة النعناع  10..دراهم للعين الصغيرةواجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي
الفصل 21
تقبض حقوق الوقوف في جميع االسواق الجماعية و اماكن
البيع العامة و تحدد هذه الحقوق كما يلي
بائعو الخضر والفواكه الطرية والخبز واإلساكفيون
والنجارون والحدادون وبائعو املواد الغذائية واالثاث واالدوات

األربعون
العـدد
األربعون
العدد

5757

الجلدية واالقمشة وبائعو التوابل وغيرهم من الحرفيين الذين
لم يرد ذكرهم عن كل يوم
 بائعو اللحوم عن كل بسط و لكل يوم  15....درهم بائعو السقوط عن كل بسط و لكل يوم  15...درهم السيرك عن كل يوم و عن كل متر مربع  1...درهم املقاهي الكبيرة لليوم الواحد 20...درهم املقاهي الصغيرة لليوم الواحد 10...دراهم الخيام الكبيرة لليوم الواحد 7,50...درهمالخيام الصغيرة لليوم الواحد 5..دراهم
رسوم املحجز
الفصل 22
نوعية األشياء و الحيوانات و
العربات

رسم اإلقامة
عن كل يوم
بالدرهم

املدة
القصوى
لإلقامة

الحيوانات
 الكالب

1درهم

5أيام

 البقر و الخيول و البغال والجمال
و الحمير

10دراهم

15يوما

 الغنم و املاعز

5دراهم

15يوما

 القطط و الدواجن والحيوانات
الصغيرة

1درهم

5أيام

العربات املجرورة
 عربات ذات عجلتين

5دراهم

15يوما

 عربات ذات أربع عجالت

10دراهم

15يوما

 عربات يدوية

2,50درهم

15يوما

 عربات مقطورة

07دراهم

15يوما

 دراجات نارية

10دراهم

سنة واحدة

 دراجات عادية

05دراهم

سنة واحدة

السلع و البضائع
 سلع قابلة للتالش ي عن القنطار أو
جزء منه

 10دراهم

1يوم

 سلع غير قابلة للتالش ي عن
القنطار أو جزء منه

05دراهم

 15يوما

 أدوات كبيرة الحجم عن املتر
املكعب أو جزء منه

10دراهم

15يوما

 أدوات صغيرة الحجم عن املتر
املكعب أو جزء منه

10دراهم

15يوما

الرتابية
الر�سمية
اجلريدة
للجماعاتالترابية
الرسمية للجماعات
الجريدة

العربات و املركبات
العربات التي ال يتجأو ز وزن
حمولتها  3500كيلوغرام
العربات التي يزيد وزن حمولتها على
 3500كيلو غرام الى غاية 8000
كيلو غرام
العربات التي يزيد وزن حمولتها على
 8000كيلو غرام
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 20درهما

سنة كاملة

 30درهما
 50درهما

""
""

تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو
البضائع أو األشياء كما يلي
محصول بيع الحيوانات و غيرها من البضائع التي لم يطالب
بها اصحابها في الوقت املحدد
الفصل23
تباع عن طريق املزاد العلني الحيوانات ,العربات  ,السلع
والبضائع ,العتاد و األشياء املحجوزة ،والتي لم يتم
استرجاعها خالل األجل املحدد و يجعل ثمن البيع بعد
استخالص ضرائب الدخول إلى املحجز و املكوث به رهن
إشارة صاحبه طيلة أجل سنة و يوم ابتداء من تاريخ
الحجز ،و تضاف املبالغ املقبوضة إلى ميزانية الجماعة بعد
انصرام هذا األجل ،غير أنه تنفيذا للظهير الشريف
املؤرخ في  25رجب  1377املوافق لـ  26أبريل  1919املتمم
للتشريع املتعلق بالنقل البري ال يمكن أن تباع باملزاد العلني
السيارات املحجوزة التي لم يسترجعها أصحابها إال بعد
مض ي شهر من تاريخ انصرام الفترة القانونية األولى التي
بقيت خاللها في املحجز.
إن الحقوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها
بمناسبة بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة
 .%50و يطبق هذا التخفيض بالنسبة لكافة السيارات
املصادرة من طرف اية إدارة أو مصلحة عمومية.
الرسم املفروض على وقوف العربات للنقل العام
للمسافرين
الفصل 24
يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة
للنقل العام للمسافرين عن كل ربع سنة في حدود األسعار
القصوى املحددة بالقانون و ذلك كما يلي
100درهم
سيارة األجرة من الصنف الثاني
سيارة األجرة من الصنف األول
200درهم
حافالت النقل العام من الصنف " ج " 300درهم
حافالت النقل العام من الصنف " ب " 400درهم
حافالت النقل العام من الصنف " أ " 500درهم
200درهم
سيارات اإليجار
حافالت اإليجار من السلسلة ت.ل.س300 .درهم
حافالت اإليجار من السلسلة الثانية " ت " 400درهم
حافالت اإليجار من السلسلة األولى " ت " 500درهم
الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا
ألغراض البناء
الفصل 25
يحدد الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية
العامة مؤقتا ألغراض البناء للمتر املربع عن

األربعون
العـدداألربعون
العدد

58
58

كل ربع سنة كما يلي
 عمارات السكن الجماعية أو املجموعات العقاريةوالعقارات املعدة لغرض تجاري أو منهي أو اداري
والفيالت و السكن االقتصادي  20...درهم للمتر
املربع عن كل ربع سنة
 املنطقة الصناعية  25.درهم للمتر املربع عن كل ربعسنة
وكل ربع سنة شرع خالله في شغل امللك الجماعي العام
يستحق عنه الرسم بكامله.
الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا
ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
الفصل 26
يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية
العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية باعتبار
املساحة املشغولة من امللك الجماعي العام و موقع الجزء
املشغول منه و نو`ع ما يشغله
املوقع

تراب
جماعة
الهراويين

نوع النشاط

الرسم للمتر
املربع عن كل
ثالثة شهور

استغالل امللك العام من طرف مقأو  20درهما
الت االشغال
 25درهما
السيرك
 50درهما
االكشاك
 20درهما
عارض ي البضائع
 20درهما
استغالل الرصيف من طرف املقاهي
 35درهما
موزع الوقود املختلط
نوع النشاط

مبلغ تابث

احتالل الرصيف من طرف سيارات
نقل الوثائق و الودائع البنكية ألغراض  2000درهم
تجارية صناعية أو مهنية
 4000درهم
اللوحات االشهارية املضيئة
 3000درهم
اللوحات االشهارية الكبيرة الحجم
 1000درهم
اللوحات االشهارية الصغيرة الحجم
 500درهم
()3*4
الالفتات

في حالة اللجوء ملسطرة طلب العروض تعتبر هذه االسعار
كحد ادنى و كل جزء من املدة شرع خالله في استغالل امللك
الجماعي العام تعتبر هذه املدة كاملة.
الباب الثاني
الحقوق األخرى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة
و منتوج اإلستغالالت ذات الطابع الفالحي أو التجاري
و املصالح املشابهة املسيرة بصفة مباشرة
الفصل 27
تحدد أسعار الحقوق األخرى املترتبة عن الخدمات املؤداة
وعن اإلستغالالت املذكورة أعاله كما يلي

الرتابية
الر�سمية
اجلريدة
للجماعاتالترابية
الرسمية للجماعات
الجريدة
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اإلنذارات املــرسمة
الفصل 28
يحدد مبلغ االنذارات املرسمة وفقا للمقتضيات القانونية
الجاري بها العمل
استرجاع صوائر التطهير
الفصل 29
إن عمليات التطهير التي يقوم بها املكتب الصحي الجماعي
تستوجب أداء واجب  1درهم عن كل متر مكعب.
كما يحدد مبلغ تطهير البضائع و األمتعة و السيارات
والعربات كما يلي
تطهير السيارات
 طاكس ي كبير أو صغير 20درهم عن كل عملية.
 الحافالت أقل من  15مقعد 50درهم عن كل عملية.
 الحافالت أكثر من  15مقعد 100درهم عن كل عملية.
 العربات اليدوية  5دراهم عن كل عملية
أشياء أخرى مختلفة
الخرق البالية و األفرشة و املالبس للقنطار أو جزء منه
50درهم للعملية.
األدوات للقنطار أو جزء منه 30درهم عن كل عملية
تقام عمليات تطهير املحالت املفتوحة للعموم و كذا السيارات
املعدة للنقل العام للمسافرين مرة كل أشهر على األقل.
منتوج املوازين العمومية و حقوق الوزن و الكيل
الفصل 30
تحدد تعريفة الوزن باملوازين العمومية كما يلي
البقر ’االبل’الخيل و البغال عن كل راس  10....دراهم
الغنم و املاعز عن كل راس 5...دراهم
الحبوب الخضر و املواد االخرى عن كل قنطار أو جزء منه
 2.دراهم
السيارات و العربات للواحدة  30....درهم
الشاحنات للواحدة  50.....درهم
رسوم رفع نفايات الحدائق و بقايا املواد الصناعية و مواد
البناء املتروكة على الطريق العمومية
الفصل 31
إن إزالة نفايات البساتين و رفع نفايات املواد الصناعية
وبقايا األنقاض املهجورة في الطريق العمومية من طرف
عمال مصلحة النظافة إما بصفة تلقائية أو بطلب من
املعنيين باألمر يستوجب أداء ما قدره
عن كل حمولة  60درهم.
عن كل متر مكعب  20درهم.
أدنى ما يستخلص  20درهم.
منتوج محطات وقوف الدراجات و السيارات
الفصل 32
يحدد الواجب املؤدى عن وقوف و حراسة الدراجات
والعربات و السيارات باألماكن مخصصة لذلك داخل مدار
الجماعة كما يلي
 .1محطة
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عن كل دراجة عادية  0.50درهم لليوم.
عن كل دراجة نارية 1.00دراهم لليوم.
عن كل عربة  1.50دراهم لليوم.
عن كل سيارة  2.00دراهم لليوم.
عن كل شاحنة أو حافلة  3.00دراهم لليوم.
الجرارات للواحدة  2.00درهم لليوم
ترقيم العقارات
الفصل33
يؤدى عن عمليات ترقيم املنازل واجب يحدد كما يلي
ترقيم بواسطة األلواح املعدنية أو الخزفية عن كل
منزل  25درهم.
ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل  10درهم.
بيع التصاميم و املطبوعات
الفصل 34
تباع تصاميم الجماعة واملطبوعات لألشخاص الراغبين في
ذلك حسب الواجبات التالية
تباع الشواهد اإلدارية والتصاميم و املطبوعات و ملفات
طلب العروض والبطاقات املختلفة لألشخاص الراغبين في
ذلك حسب الواجبات التالية
 تصاميم الجماعة 500.00درهم.
 50.00دراهم.
 قرار بلدي لكل نسخة
10.00دراهم.
 البطاقات املختلفة للواحدة
 الئحة األسعار للواحدة  5.00درهم
2.00دراهم.
 مطبوعات أخرى لكل صفحة
 شهادة املصادقة على البيع  300 .00درهم
 نسخة مطابقة لألصل للتصاميم 20.00درهم.
 شهادة التعريف باألرض 200.00 .درهم
تحدد تعريفات التصاميم والوثائق التقنية كما يلي
طبيعة وحجم
الوثائق

السعر

التصاميم

 15درهم للمتر الطولي

الوثائق
التقنية

حجم  7 )210 * 2974ملمتر)
حجم  7 )297 * 4203ملمتر)
حجم  7 )420 * 5942ملمتر)

حجم  7 )594 * 8411ملمتر)
حجم  7 )841 * 11890ملمتر)

طباعة
باألبيض
واألسود

طباعة
باأللوان

 05درهم
للصفحة

 20درهم
للصفحة

 10درهم
للصفحة

 50درهم
للصفحة

تسجيل بيع البهائم
الفصل 35
يؤدى عن تسجيل بيع البهائم الواجبات التالية
 البقر ،الخيل واإلبل للرأس  10.00درهم
 العجول ،والحمير للرأس  10.00درهم

الرتابية
الر�سمية
اجلريدة
للجماعاتالترابية
الرسمية للجماعات
الجريدة
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 الغنم،واملاعز للرأس  10.00درهم
 يعتبر تسجيل بيوعات البهائم اختياريا وال تسلم
الصكوك إال عند طلبها من طرف املشتري,
الفصل 36
إضافة إلى الحقوق املقبوضة مقابل الخدمات الوارد ذكرها
سلفا  ،تستوفي الجماعة مقابل أية خدمة أخرى تؤديها لفائدة
املستفيدين املباشرين واجبا ال يجوز أن يقل عن ثمن تكلفة
الخدمة بما في ذلك املواد واألدوات والنفقات العامة التي
يسوجبها تدخل املصالح اإلدارية والتقنية للجماعة.
واجبات االمالك الجماعية
الفصل 37
تحدد شروط استغالل الدكاكين و الحوانيت و االماكن
املهنية أو الخاصة بممارسة التجارة و الصناعة و محالت
السكن و االراض ي الفالحية و كل عقار تمتلكه الجماعة طبقا
ملداولة املجلس الجماعي.
ويكون اشغال الدكاكين و الحوانيت و املحالت املشابهة
ومحالت السكن ملدة شهر واحد يحدد تلقائيا ما عدا
مقتضيات قانونية أو تعاقدية مخالفة.
و يؤدى واجب االشغال مسبقا قبل اليوم الخامس من كل
شهر و عن الشهر كله وعلى املستغلين ان يدفعوا ضمانة
لصندوق القابض الجماعي تساوي واجب االشغال ملدة
شهرين و ذلك عند تسلمهم للدكان أو السكن أو غيرهما.
نسبة الجماعة من البيوعات الجماعية
الفصل 38
يقع تحديد النسبة املأوية عن البيع العمومي لألشياء الخاصة
بأدوات الجماعة والفواكه والغالت ودخل األمالك الجماعية
للحيوانات واألشياء وكذا العربات اآلتية من حضيرة الحيوانات
الضالة إلى غير ذلك ب  %10من الدخل الناتج عن البيع,
مقتضيات انتقالية
الفصل 39
تدخل مختلف الضرائب والرسوم الواردة في القانون رقم
 47/06املتعلق بجبايات الجماعات املحلية املحددة
أسعارها بالقرار الجبائي الجماعي حيز التنفيذ ابتداء من
فاتح يناير ,2008
الفصل 40
تنسح ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ أحكام
ومقتضيات القرارات التالية
القرار الجبائي رقم  93/01كما تم تعديله وتتميمه
الفرار الجبائي  2008/01كما تم تعديله وتتميمه
القرار الجبائي  2010/01كما تم تعديله وتتميمه
القرار الجبائي  2011/ 01كما تم تتميمه وتعديله
القرار الجبائي 2014/01
الفصل 41
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القابض
الجماعي وشسيع املداخيل واملصالح التقنية واإلدارية
للجماعة وذلك كل في دائرة اختصاصه.
وحرر بالهراويين بتاريخ 24مارس . 2016
إمضاء :رئيس جماعة الهراويين
اطلع وأشر عليه عامل اقليم مديونة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـرار جبـائي لرئيس املجلس الجماعي للهراويين عدد
 2017/01معدل ومتمم للقرار الجبائي املستمر عدد
2015/01
رئيس املجلس الجماعي للهراويين،
بمقتض ى الظهير رقم  1.15.85صادر في  20رمضان
 07(1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14املتعلق بالجماعات املحلية؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.07.195بتاريخ  30نونبر
 2007الصادر بتنفيذ القانون رقم  47.06املتعلق بالضرائب
املستحقة لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.07.209بتاريخ  16من ذي
الحجة  27( 1428ديسمبر  )2007الصادر بتنفيذ القانون
رقم  39.07بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم
والحقوق واملساهمات واألتأو ى املستحقة لفائدة الجماعات
املحلية والذي يقض ي بمواصلة تطبيق أحكام القانون
30.89؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.09.02الصادر في  22صفر
 18(1430فبراير  )2009بتنفيذ القانون  45.08املتعلق
بالتنظيم املالي للجماعات املحلية و مجموعاتها؛
وبناء على املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم
 03(1431يناير  )2010القاض ي بسن نظام ملحاسبة
الجماعات املحلية و هيئاتها؛
وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  144بتاريخ 27
دجنبر  2007املتعلقة بإعداد القرارات الجبائية تطبيقا
ملقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق بالضرائب املستحقة
لفائدة الجماعات املحلية و هيئاتها؛
ونظرا ملداولة املجلس الجماعي في الجلسة الخامسة من
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ األربعاء  12يوليوز ،2017
قرر ما يلي:
الباب األو ل
نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق
التي لم يحدد القانون نسبها
أو اقتصر على تحديد أسعارها القصوى
الفصل 1
تحدد نسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق التي لم
يحدد القانون نسبها و أسعارها أو اقتصر القانون على
تحديد نسبها القصوى كما يلي
الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية
الفصل 2
يحدد سعر الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية في
حدود السعر األقص ى املحدد بالقانون على أساس مساحة
األرض باملتر املربع ويعد كل جزء من املتر املربع مترا مربعا
كامال وذلك كما يلي
 منطقة العمارات  10دراهم للمتر املربع
 منطقة الفيالت  10دراهم للمتر املربع
 املنطقة الصناعية  12دراهم للمتر املربع
 منطقة السكن الفردي  10دراهم للمتر املربع
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 املناطق الكبرى للتعمير واملناطق األخرى10درهم
للمتر املربع
ال يتم إصدار و أداء الرسم الذي يقل عن مائة  100درهم.
الرسم على النقل العام للمسافرين
الفصل 7
يفرض هذا الرسم على مزاو لة نشاط النقل العمومي
للمسافرين باعتبار أصناف العربات املخصصة لذلك.
وتحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة كما يلي
اسيارات األجرة
من الصنف الثاني تاكس ي صغير لكل ربع سنة  120درهم
من الصنف األول ل تاكس ي كبير لكل ربع سنة  150درهم
ب الحافالت
 أقل من  7مقاعد لكل ربع سنة  300درهم.
 الحافالت السلسلة " ج " لكل ربع سنة  500درهم.
 الحافالت السلسلة " ب " لكل ربع سنة 1000درهم.
 الحافالت السلسلة " أ " لكل ربع سنة 1500درهم.
الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا
ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
الفصل 26
يحدد سعر الرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية
العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية باعتبار
املساحة املشغولة من امللك الجماعي العام و موقع الجزء
املشغول منه و نوع ما يشغله
في حالة اللجوء ملسطرة طلب العروض تعتبر هذه األسعار
كحد أدنى وكل جزء من املدة شرع خالله في استغالل امللك
الجماعي العام تعتبر هذه املدة كاملة.
الرسم على اتالف الطرق
الفصل 41
يفرض الرسم على إتالف الطرق بعد إعداد محضر رسمي
يحدد موقع اإلتالف وحجمه والتكلفة اإلجمالية إلعادة
الطرق إلى الحالة التي كانت عليها ،من طرف لجنة تتكون
من ممثلين عن السلطة املحلية ومصالح الجماعة املعنية
واملصالح التقنية للعمالة أو اإلقليم باإلضافة إلى املسؤول
عن اإلتالف .وتقدر التكلفة اإلجمالية إلعادة إصالح الطرق
على أساس أثمنة أخر الصفقات إلصالح الطرق التي أنجزها
الفاعل املسؤول عن اإلتالف ،ويتم احتساب الرسم حسب
الحالتين التاليتين
 في حالة انجاز اشغال االصالح من طرف الجماعةاملعنية يتم استخالص الرسم املفروض على اتالف الطرق
والذي يسأو ي مبلغ تكلفة اشغال االصالح زائد  25%من
املبلغ على اساس املحضر السالف الذكر.
 في حالة قيام املسؤول عن اتالف الطرق بعمليةاصالحها وفقا للقواعد الفنية والتقنية يتم استخالص
الرسم املفروض على اتالف الطرق والذي يسأو ي فقط
 %25من مبلغ تكلفة اشغال االصالح على اساس املحضر
السالف الذكر.
الفصل 42
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القابض
الجماعي وشسيع املداخيل واملصالح التقنية واإلدارية
للجماعة وذلك كل في دائرة اختصاصه ويدخل إلى حيز
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التطبيق ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف السيد
عامل إقليم مديونة.
وحرر بالهراويين بتاريخ  18شتنبر .2017
اإلمضاء رئيس جماعة الهراويين
اطلع وأشر عليه السيد عامل اقليم مديونة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيم وتسيير الجماعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
قرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 144بتاريخ
11دجنبر  2017يقض ي بتشكيل أعضاء هيئة املسأو اة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة الترابية الغربية .
رئيس املجلس الجماعي للغربية،
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.91الصادر في
 27شعبان  1432هجرية موافق  29يوليوز  2011بتنفيذ
نص دستور اململكة املغربية لسنة  2011وال سيما املادة 12
و 13منه ؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر
في  20رمضان  1436هجرية موافق  07يوليوز 2015
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
وال سيما املادة  120منه ؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الجماعي للغربية
املصادق عليه من طرف املجلس الجماعي خالل دورته
العادية لشهر أكتوبر من سنة  2015بتاريخ السابع منه وال
سيما الباب الخامس منه ؛
وبناء على محضر اجتماع السادة أعضاء هيئة املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة الغربية بتاريخ 06
دجنبر من سنة  2017املتعلق بتشكيل أعضاء الهيئة ،
قــرر ماي ـلــي:
ف ـصــل ف ـري ــد
تم تشكيل وتعيين السيدات والسادة اآلتية أسماءهم في
الجدول أسفله كأعضاء هيئة املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع وذلك على النحو التالي
اإلسم الكامل

الصفة في
الهيئة
رئيس الهيئة

رشيدة بنسمينة

النائبة األو لى
للرئيس

عن جمعية اشعاع للتربية
والثقافة والتنمية املحلية بالغربية

املصطفى
املشتراي

النائب الثاني
للرئيس

رئيس جمعية الصداقة للثقافة
والتنمية بالغربية .

عبد العزيز منظم

مقرر الهيئة

عن جمعية آمل الغربية للتنمية
املحلية وحماية البيئة بالغربية

كلثوم الدريع

نائبة مقرر
الهيئة

رئيسة جمعية بن يفو للنهوض
بالفتاة القروية واألعمال
االجتماعية

العربي عمران

الجمعية التي يمثلها
رئيس جمعية أباء وأو لياء تالميذ
ثانوية إعدادية ابن عربي بالغربية

وحرر بالغربية في 11دجنبر 2017
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي للغربية ،بوشعيب بردان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في املهام واإلمضاء
قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار يقض ي
بالتفويض في اإلمضاء على الشواهد اإلدارية
رئيس املجلس الجماعي لبني انصار،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم 1.15.85الصادر في 20
رمضان 07( 1436يوليوز )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم 113/14املتعلق بالجماعات والسيما املادة  102منه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 1.02.239الصادر في 25
رجب  03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون رقم 37.99
املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املرسوم رقم 2.99.66
الصادر بتطبيقه؛
وبناء على القرار املشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم
 .321.04الصادر في  10محرم2( 1425مارس )2004بتحديد
بيانات الشهادة االدارية املتعلقة بالخطيبين؛
وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  5225د .ق.م.م
بتاريخ  16يوليوز  2009املتعلقة باإلجراءات الخاصة
بتفويض مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه ،
قرر ما يلي:
الفصل األو ل
يفوض للسيد محمد امين شريفي  ،الصفة رئيس مصلحة
الشؤون القانونية واملمتلكات الجماعية والشرطة اإلدارية،
الدرجة متصرف ممتاز ،امل ــزداد بتاري ــخ،1965/09/29
املرسم والعامل بمصالح الجماعة اإلمضاء على الشواهد
اإلداريـ ــة (شه ــادة العزوبة ،شهادة الخاطب ،شهادة
املخطوبة ،شهادة عدم اعادة الزواج ،شهادة عدم الطالق،
شه ـ ــادة الزوجة الوحيدة ،شهادة تعدد الزوجات ،شهادة
الكفالة ،شهادة القرابة ،شهادة التعايش شهادة تثبت
الحالة العائلية قبل الزواج ،شهادة العرفية) باملكتب
املركزي لجماعة بني أنصار ،وذلك تحت مسؤوليتي
ومراقبتي.
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع
عليه.
وحرر ببني انصار في  25يناير .2018
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي لبني انصار ،
عبد الحليم غوطا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في الحالة املدنية
ق ــرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 2017 / 36
بتاريخ  09مارس  2017يقض ي بالتفويض في اإلمضاء.
رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية الغربية ،
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العـدداألربعون
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بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85الصادر في  20رمضان
 1436هـ املوافق ل  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في 04
شعبان  24 ( 1377فبراير  )1958بمثابة النظام األساس ي
للوظيفة العمومية حسب ما وقع تتميمه وتغييره؛
وبناء على املرسوم رقم  2.77.738صادر في  13شوال 1397
موافق ل  27شتنبر  1977بمثابة النظام األساس ي الخاص
بموظفي وأعوان الجماعات ؛
وبناء على القانون 37.99املتعلق بالحالة املدنية صادر
بتنفيذ الظهير الشريف رقم  01.02.239بتاريخ  25رجب
 1423هجرية املوافق ل  03اكتوبر  2002؛
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665صادر في  02شعبان
 1423هجرية املوافق ل  09أكتوبر  2002لتطبيق القانون
رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية،
ق ــرر ما يلي:
املادة األو لى
يعين السيد امحمد السقلي مساعد إداري من الدرجة
الثالثة وبطاقته الوطنية عدد  230390م في مهام إمضاء
جميع الوثائق اإلدارية والشواهد واملراسالت اإلدارية
املتعلقة بمصلحة الحالة املدنية وذلك ليقوم مقامي
وباملشاركة معي .
املادة الثانية
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
املادة الثالثة
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد مدير املصالح الجماعية .
وحرر بالغربية في  09مارس .2017
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي للغربية،
بوشعيب بردان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم 130بتاريخ 07
نونبر  2017يقض ي بالتفويض في املهام.
رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية الغربية ،
وبناء على الظهير الشريف رقم  1 15.85الصادر في 20
رمضان  1436ـ املوافق ل  07يوليوز  2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في 04
شعبان  24 ( 1377فبراير  )1958بمثابة النظام األساس ي
للوظيفة العمومية حسب ما وقع تتميمه وتغييره؛
وبناء على املرسوم رقم  2.77.738صادر في  13شوال 1397
موافق ل  27شتنبر  1977بمثابة النظام األساس ي الخاص
بموظفي وأعوان الجماعات ؛
وبناء على القانون 37.99املتعلق بالحالة املدنية صادر
بتنفيذ الظهير الشريف رقم  01.02.239بتاريخ  25رجب
 1423هجرية املوافق ل  03اكتوبر  2002؛
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665صادر في  02شعبان
 1423هجرية املوافق ل  09أكتوبر  2002لتطبيق القانون
رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية،
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ق ــرر ما يلي:

املادة األو لى
يعين السيد رضوان نافل مساعد إداري من الدرجة الثالثة
في مهام ضابط الحالة املدنية بالتفويض وكذا إمضاء جميع
الوثائق اإلدارية والشواهد واملراسالت اإلدارية املتعلقة
بالحالة املدنية بالجماعة الترابية الغربية .
املادة الثانية
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
املادة الثالثة
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد مدير املصالح الجماعية.
و حرر بالغربية في  07نونبر .2017
اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي للغربية بوشعيب بردان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي ملكرس رقم  2018/03يقض ي
بإلغاء تفويض مهام ضابط الحالة املدنية .
رئيس املجلس الجماعي ملكرس،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  07( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  102منه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.02.239الصادر في 25
رجب  3( 1423أكتوبر )2002بتنفيذ القانون رقم 37.99
املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة 5منه؛
وبناء على املرسوم رقم  2.99.665الصادر في  2من شعبان
 9( 1423اكتوبر )2002لتطبيق القانون رقم  37.99املتعلق
بالحالة املدنية والسيما املادة األو لى منه،
قرر ما يلي:
املادة األو لى
يلغى قرار تفويض مهام ضابط الحالة املدنية للسيد
املصطفى باناني النائب الرابع للرئيس املؤرخ في
 2016/09/22تحت عدد  52باملكتب املركزي للحالة املدنية
بجماعة مكرس
املادة الثانية
ينفذ هدا القرار ابتداء من يوم  07فبراير .2018
وحرر بمكرس في.2018/02/06
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي ملكرس ،خالد بنزيدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة
نسخ الوثائق ألصولها
قرار لرئيس املجلس الجماعي للغربية رقم  139بتاريخ 29
نونبر  2017يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها بجماعة الغربية.
رئيس املجلس الجماعي للغربية،
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر
في  20رمضان  7 ( 1436يوليوز  ) 2015بتنفيذ القانون
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التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات وخاصة الفقرة
الثانية من املادة  102منه،
قرر مايلي:
الفصل األو ل
يفوض للسيد عزوز الفريجي  ،النائب الخامس لرئيس
املجلس الجماعي للغربية املولود بتاريخ  1954بجماعة
الغربية والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ، M 17086
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها ليقوم مقامي بهذه املهمة واملشاركة معي .
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار للسيد مدير املصالح
الجماعية.
الفصل الثالث
إن املفوض له يبقى مسؤوال عن التوقيعات الصادرة عنه .
الفصل الرابع
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه .
وحرر بالغربية في 29نونبر .2017
اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي للغربية ،بوشعيب بردان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس مجلس جماعة موالي عبدهللا رقم 2018/02
يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة النسخ ألصولها (املكتب ب) بجماعة موالي
عبدهللا.
رئيس مجلس جماعة موالي عبدهللا،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم 1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليوز  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات؛
وبناء على تنظيم إدارة جماعة موالي عبدهللا و تحديد
اختصاصاتها؛
وبناء على حيثيات إدارية مختلفة تتعلق بتسيير جماعة
موالي عبدهللا،
قرر ما يلي:
الفصل األو ل
يفوض للسيدة جميلة هوما–رئيسة مكتب االشهاد على
صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها (املكتب ب)
بجماعة موالي عبد هللا مهمة االشهاد على صحة االمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ،بجماعة موالي عبدهللا
لتقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
الفصل الثاني
ان السيدة جميلة هوما–رئيسة مكتب االشهاد على صحة
االمضاء و مطابقة النسخ ألصولها (املكتب ب)بجماعة
موالي عبد اللهمطالبة بوضع نموذج من امضائها لدى
املصالح الجماعية حسب ما يقتض ي القانون الجاري به
العمل.
الفصل الثالث
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ
إن ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ و رﺋيﺲ اﳌﺼلحﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎن ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار.
اﻃﻠﻊ و واﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ
وﺣﺮر ﺑﻤﻮﻻي ﻋﺒﺪﷲ `ي  22ﻓ<Üاﻳﺮ.2018
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪﷲ،
ﻣﻮﻻي اﳌهﺪي اﻟﻔﺎﻃمF
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﻜﺮس رﻗﻢ  2018/04ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻻﺷهﺎد ﻋcى ﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻜﺮس،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﻟﺼﺎدر `ي  12رﻣﻀﺎن 25) 1333
ﻳﻮﻟﻴﻮ  (1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ اﻹﻣﻀﺎءات؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷو ßى
ﻳﻠ˙ى ﻗﺮارﺗﻔﻮيﺾ اﻻﺷهﺎد ﻋèىﺗصحﻴﺢ اﻻﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﻧﺎنﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮابﻊ
ﻟﻠﺮﺋيﺲ اﳌﺆرخ `ي  2016/09/22ﺗﺤﺖ ﻋﺪد  53ﺑﻤﻘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻣﻜﺮس .
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﻳﻨﻔﺬ هﺪا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم  07ﻓ<Üاﻳﺮ .2018
وﺣﺮر ﺑﻤﻜﺮس `ي.2018/02/06
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻜﺮس ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑ©™ﻳﺪﻳﺔ.
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻨﻔﻮذ ﺟهﺔ ﻣﺮاﻛﺶ -آﺳﻔﻲ
اﳌﻘﺮرات و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت و رؤﺳﺎLKﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRالجﻤﺎﻋﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ﻟت ﺴ ﻴ  SRو ا ﺳ ﻨ ﺎ د ا ﳌ ه ﺎ م
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻮاﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺪد
 02ﺑﺘﺎريﺦ  2017/04/12ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻮاﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  103ﻣﻨﮫ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟ<Üﺷﻤﺎنﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎدس
ﻟﺮﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ،ﻣهﻤﺔ تﺴﻴ </ﻣﺼلحﺔ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻹﺷﺮاف ﻋèى كﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ÷jﺎ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑﻮاﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ `ي .2017/04/12
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟكﺎﻣﻞ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم و اﻹﻣﻀﺎء
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ رﻗﻢ  03ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي
اﳌ ه ﺎ م
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي
 20رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎد ﺗ/ن
 101و 103؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.92.31اﻟﺼﺎدر `ي  15ذي
الحجﺔ  (1992/06/17) 1412ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 12.90
ا ﳌﺘﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺎ ﻟ ﺘﻌ ﻤ  < /؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.92.7اﻟﺼﺎدر `ي  15ذي
الحجﺔ  (1992/06/17) 1412ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 25.90
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ و املجﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ و ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟﻌ ﻘ ﺎر
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪ املخﺘﺎر اﻟبﺴﻮنﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋيﺲ
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ 1950/01/01ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺒﺨﺎتﻲ ،ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،E6453اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌهﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻤ:</

 ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ و اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ. إﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﺴﻜ ¿éو ﺷهﺎدات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﻠﺒﺨﺎتﻲ ﺑﺘﺎريﺦ .2015/09/29
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي رﺷﻴﺪ ﺻﺎﺑﺮ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ رﻗﻢ 07
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم تﺴﻴ SRاﳌﺮآب الجﻤﺎÆي ﻟﻨﺎﺋﺒﺔ
اﻟﺮﺋيﺲ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي
 20رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة .103
ﻗ ـ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪة ﻋﺎئﺸﺔ ﺻﺎﻧ¯ Fاﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮابﻌﺔ ﻟﻠﺮﺋيﺲ
اﳌﺰدادة ﺑﺘﺎريﺦ  1976/11/29ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺒﺨﺎتﻲ ،ﺑﻄﺎﻗj€ﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،HA67017اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم تﺴﻴ </ﺷﺆون اﳌﺮآب
الجﻤﺎuي واﻟﻌﺘﺎد واﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑ </ﻟلحﻔﺎظ ﻋèى ﺣﺴﻦ
ﺳ </اﳌﺮﻓﻖ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ إﻣﻀﺎﺋﮫ.
وﺣﺮر ﺑﻠﺒﺨﺎتﻲ ﺑﺘﺎريﺦ .2015/09/29
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي رﺷﻴﺪ ﺻﺎﺑﺮ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ رﻗﻢ  83ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي
اﻹﻣﻀﺎء
رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.58.008اﻟﺼﺎدر `ي 4
ﺷﻌﺒﺎن 24) 1377ﻓ<Üاﻳﺮ (1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎF}ı
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.84اﻟﺼﺎدر
`ي  20رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﻮاد
 126،127و  128ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.77.738ﺑﺘﺎريﺦ  13ﺷﻮال 1397
) 27ﺷتﻨ (1977 <Üﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ F}ıﳌﻮﻇﻔﻲ
ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺎت ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌنﺸﻮر اﻟﻮزاري ﻋﺪد  51ﺑﺘﺎريﺦ  31دﺟﻨ2015 <Ü
ﺣﻮل تﻌﻴ/ن اﳌﺪﻳﺮيﻦ اﻟﻌﺎﻣ/ن ﻟﻠﻤﺼﺎلح و ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺼﺎلح
ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ،
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ﻗ ـ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ:

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
`ي اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴ/ن `ي
ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎلح يﻌ/ن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ `ي ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﺼﺎلح ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺮبﻮب ،اﻹﻃﺎر
ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﺄﺷ </ﻋﻠﻴﮫ ،إßى ﻏﺎﻳﺔ
ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻋèى ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ `ي اﻟﻔﺼﻞ
اﻷول ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﻠﺒﺨﺎتﻲ ﺑﺘﺎريﺦ 2016/02/16
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ رﻗﻢ /202م.م.ب ب ﺑﺘﺎريﺦ
 2017/06/06ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء

رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  105ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.77.738ﺑﺘﺎريﺦ  13ﺷﻮال 1397
) 27ﺷتﻨ (1977 <Üﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ F}ıالخﺎص ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ
ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺎت ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌنﺸﻮر اﻟﻮزاري ﻋﺪد  51ﺑﺘﺎريﺦ  31دﺟﻨ2015 <Ü
ﺣﻮل تﻌﻴ/ن اﳌﺪﻳﺮيﻦ اﻟﻌﺎﻣ/ن ﻟﻠﻤﺼﺎلح و ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺼﺎلح
ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺮار ﺗﺤﺖ ﻋﺪد /83م م ب ﺑﺘﺎريﺦ 2016/02/15
ﺑﺘﻌﻴ/ن اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺮبﻮب ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﺎلح ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ،
ﻗ ـ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺮبﻮب ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ
اﻟ;<اﺑﻴﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز ،ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻹﻣﻀﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋFé
و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺒﺾ ﻣﺪاﺧﻴﻞ
الجﻤﺎﻋﺔ و ﺻﺮف ﻧﻔﻘﺎjiﺎ و يﺴﻨﺪ ﻟﮫ اﻟﻘﻴﺎم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔﺗﺤﺖ
ﻣﺴﺆوﻟﻴ FÆو ﻣﺮاﻗﺒ.FÆ
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣﺮر ﺑﻠﺒﺨﺎتﻲ ﺑﺘﺎريﺦ 2017/06/06
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي رﺣﺎل رﻗﻢ  53ﺑﺘﺎريﺦ  09ﻣﺎرس
 2018ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹداريﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
بﺸﺆون اﳌﻮﻇﻔRن إªى اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ
رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي رﺣﺎل،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  1436ﻣﻮاﻓﻖ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة
 103و  104و  105ﻣﻨﮫ؛
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وبﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار تﻌﻴ/ن اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪاودي ﻣﺪﻳﺮا ﳌﺼﺎلح
الجﻤﺎﻋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ  01ﺑﺘﺎريﺦ  26ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016؛
وبﺎﻗ;<اح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪاودي
اﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ 1970 :
اﻟﺪرﺟﺔ  :ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز
ﺑﺼﻔﺘﮫ  :ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ.
رﻗﻢ ب ت و E 445991 :
اﻹﻣﻀﺎء واﻟﺘﺄﺷ</ة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﻋèى ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتﺴﻴ </اﻹداري ﻟﻸﻃﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
واﻹداريﺔ اﻟﺘﺎبﻌ/ن لجﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي رﺣﺎل ﻣﺎﻋﺪا ﻗﺮارات
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻌﺰل واﻻﻧﺘﻘﺎل واﻹلحﺎق واﻟﻮﺿﻊ رهﻦ اﻹﺷﺎرة.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  09ﻣﺎرس .2018
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ واßى اﻹدارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وينﺸﺮ
ﺑﺎلجﺮيﺪة الخﺎﺻﺔ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ
ﻳﻠ˙ى ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮيﺾ رﻗﻢ  07ﺑﺘﺎريﺦ  24ﻣﺎرس  2016ﺣﻮل
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹداريﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بﺸﺆون اﳌﻮﻇﻔ/ن.
وﺣﺮر بﺴﻴﺪي رﺣﺎل `ي  09ﻣﺎرس .2018
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻋﻤﺮو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي رﺣﺎل رﻗﻢ  54ﺑﺘﺎريﺦ 09
ﻣﺎرس  2018ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻹداريﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بﺸﺆون اﳌﻮﻇﻔRن إªى اﻟﺴﻴﺪ رﺋيﺲ
ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي رﺣﺎل،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  1436ﻣﻮاﻓﻖ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة
 103و  104و  105ﻣﻨﮫ؛
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار تﻌﻴ/ن اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻨﻌﺒﺎد رﺋيﺴﺎ ﳌﺼلحﺔ
اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﻗﻢ  319ﺑﺘﺎريﺦ  02دﺟﻨ<Ü
2016؛
و ﺑﺎﻗ;<اح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻨﻌﺒﺎد
اﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ 1964 :
اﻟﺪرﺟﺔ  :ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز
ﺑﺼﻔﺘﮫ  :رﺋيﺲ ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
رﻗﻢ ب ت و HA 1665 :
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اﻹﻣﻀﺎء واﻟﺘﺄﺷ</ة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﻋèى ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتﺴﻴ </اﻻداري ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻹداري/ن
واملحﺮريﻦ اﻟﺘﺎبﻌ/ن لجﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي رﺣﺎل ﻣﺎﻋﺪا ﻗﺮارات
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻌﺰل واﻻﻧﺘﻘﺎل واﻹلحﺎق واﻟﻮﺿﻊ رهﻦ اﻹﺷﺎرة.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  09ﻣﺎرس .2018
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ وإßى اﻹدارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ،و ﻳنﺸﺮ
ﺑﺎلجﺮيﺪة الخﺎﺻﺔ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر بﺴﻴﺪي رﺣﺎل `ي 09ﻣﺎرس 2018
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻋﻤﺮو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي رﺣﺎل رﻗﻢ  55ﺑﺘﺎريﺦ 09
ﻣﺎرس  2018ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹداريﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بﺸﺆون اﳌﻮﻇﻔRن إªى اﻟﺴﻴﺪ رﺋيﺲ ﻣﺼلحﺔ
اﻟﺘﻌﻤ SRواﻟﺒيﺌﺔ واﻷﺷﻐﺎل واﻵﻟﻴﺎت.
رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي رﺣﺎل،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  1436ﻣﻮاﻓﻖ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة
 103و  104و  105ﻣﻨﮫ؛
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار تﻌﻴ/ن اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ الجﻠﻴﻞ ﻋﻔﻮن رﺋيﺴﺎ
ﳌﺼلحﺔ اﻟﺘﻌﻤ </واﻟﺒيﺌﺔ واﻷﺷﻐﺎل واﻵﻟﻴﺎت رﻗﻢ  318ﺑﺘﺎريﺦ
 02دﺟﻨ2016 <Ü؛.
و ﺑﺎﻗ;<اح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻋﺒﺪ الجﻠﻴﻞ ﻋﻔﻮن
اﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ 1963 :
اﻟﺪرﺟﺔ  :ﺗﻘ Féاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺘﮫ  :رﺋيﺲ ﻣﺼلحﺔ اﻟﺘﻌﻤ </واﻟﺒيﺌﺔ واﻷﺷﻐﺎل واﻵﻟﻴﺎت.
رﻗﻢ ب ت و Y 34523 :
اﻹﻣﻀﺎء واﻟﺘﺄﺷ</ة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﻋèى ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتﺴﻴ </اﻹداري ﻟﻠﺘﻘﻨﻴ/ن ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺮابﻌﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴ/ن اﻟﺘﺎبﻌ/ن لجﻤﺎﻋﺔ
ﺳﻴﺪي رﺣﺎل ﻣﺎﻋﺪا ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻌﺰل واﻻﻧﺘﻘﺎل
واﻹلحﺎق واﻟﻮﺿﻊ رهﻦ اﻹﺷﺎرة.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  09ﻣﺎرس .2018
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى اﳌﻌ Féﺑﺎﻷﻣﺮ و إßى اﻹدارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وينﺸﺮ
ﺑﺎلجﺮيﺪة الخﺎﺻﺔ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر بﺴﻴﺪي رﺣﺎل `ي  09ﻣﺎرس 2018
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻋﻤﺮو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت رﻗ ـﻢ  2017/14ﺑﺘﺎريﺦ
 27ﻳﻮﻟﻴﻮز 2017اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋcى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ
اﻹداريﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن 7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .14
 113اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺜﺎق الجﻤﺎuي ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎدة  103ﻣﻨﮫ،
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.58.008اﻟﺼﺎدر `ي 04
ﺷﻌﺒﺎن  24) 1377ﻓ<Üاﻳﺮ  (1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎF}ı
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.77.738ﺑﺘﺎريﺦ  13ﻣﻦ ﺷﻮال
 27) 1397ﺷتﻨ (1977 <Üﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ F}ıﳌﻮﻇﻔﻲ
الجﻤﺎﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻢ تﻌﺪﻳﻠﮫ وﺗﺘﻤﻴﻤﮫ.
ﻗﺮر ﻣ ـﺎ ﻳـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ :اﻟﻄﺎهﺮ ﻧﺎﻋﻮم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋيﺲ
ﺗﺴﺖ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1952 :ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺎﳌ
ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ B34274
ﻟﻴﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي وﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴ FÆﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑﺎﳌﻌﺸﺎت ﺑﺘﺎريﺦ 27ﻳﻮﻟﻴﻮز2017
إﻣﻀـﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت رﻗ ـﻢ 2017/16
 2017اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋcى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺑﺘﺎريﺦ 16ﻏﺸ ﺖ
اﳌ ﺘﻌ ﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﳌ ﻜ ﺘ ﺐ ا ﻟ ﺘ ﻘ ¶ ß
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ل)7ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  113 .14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  103ﻣﻨﮫ.
ﻗﺮر ﻣ ـﺎ ﻳـèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺮﺟﺮاÁي ﺣﺴ Féاﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﻠﺮﺋيﺲ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1968/01/01ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺸﺎت
ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ h157075
ﻟﻴﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي وﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴ FÆﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻘ.Fé
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑﺎﳌﻌﺸﺎت ﺑﺘﺎريﺦ 16ﻏﺸﺖ2017
إﻣﻀـﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻷوﻻد ﺳﻠﻤﺎن رﻗﻢ  09ﺑﺘﺎريﺦ
 22ﻣﺎي  2017ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻷوﻻد ﺳﻠﻤﺎن،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  01 .15 .85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113 -14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت .
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـﺪ :ﻋﺰوز بﺴﻴﻮة
اﻟﺼﻔ ـ ـﺔ  :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺮﺋيﺲ
اﻹﻣﻀﺎء ﻋèى ﺷﻮاهﺪ اﻟﺮبﻂ الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜهﺮبﺎﺋﻴﺔ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  22ﻣﺎي .2017
وﺣﺮر ﺑﺄوﻻد ﺳﻠﻤﺎن `ي .2017/05/22
ﺗﺄﺷ</ة اﻟﻘﺎﺑﺾ املحèي
إﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻷوﻻد ﺳﻠﻤﺎن ربﻴﻊ ﺷﻌﻮد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي لجﻤﺎﻋﺔ واﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ
ﻋﺪد  05ﺑﺘﺎريﺦ  2017/07/11ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ واﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  103ﻣﻨﮫ
وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻣ”jﺎ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪ هﺸﺎم اﻟﻌﻨﺒﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ
الجﻤﺎﻋﺔ ،إﻣﻀﺎء اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺼﺎﻻت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﳌﺎء واﻟﻜهﺮبﺎء واﻟﺘﻄه </اﻟﺴﺎﺋﻞ( ورﺧﺺ
اﻹﺻﻼح.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑﻮاﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ `ي .2017/07/11
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟكﺎﻣﻞ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺮبﻮح ﻋﺪد  10ﺑﺘﺎريﺦ 01
ﻣﺎرس  2016ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﻗﺒﺾ ﻣﺪاﺧﻴﻞ
الجﻤﺎﻋﺔ وﺻﺮف ﻧﻔﻘﺎLZﺎ
رﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ اﻟ;<اﺑﻴﺔ اﳌﺮبﻮح،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  1436هجﺮيﺔ ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة 105
ﻣﻨﮫ ،
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ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ:

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ :اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﻄﻠﺒﺔ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ 1972/10/17 :
ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Y132574 :
ﺑ ﺼ ﻔ ﺘ ﮫ  :ﻣ ﺪ ﻳﺮ ا ﳌ ﺼ ﺎل ح
ﻣهﻤﺔ ﻗﺒﺾ ﻣﺪاﺧﻴﻞ وﺻﺮف ﻧﻔﻘﺎت ﺟﻤﺎﻋﺔ اﳌﺮبﻮح وذﻟﻚ
ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  01ﻣﺎرس .2016
وﺣﺮر ﺑﺎﳌﺮبﻮح `ي  01ﻣﺎرس .2016
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﳌﺮبﻮح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي œ±Œرﻗ ـﻢ
 06ﺑﺘﺎريﺦ  01أﻛﺘﻮبﺮ  2015ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻌﻤ SRواﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻔﺎﺗ–ي

رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي،¿}ø
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.92.31اﻟﺼﺎدر `ي  15ﻣﻦ
ذي الحجﺔ  17 ) 1421ﻳﻮﻧﻴﻮ  ( 1992ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 12.92اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤ</؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.92.7اﻟﺼﺎدر `ي  15ﻣﻦ ذي
الحجﺔ  17 ) 1421ﻳﻮﻧﻴﻮ  ( 1992ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 25.90اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ واملجﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات؛
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  D 5229ق.م.م
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  2009ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي وﻧﻮاﺑﮫ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻔﺎ ﺗ¡ي ،ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟﻠﺮﺋيﺲ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮويﺔ ﻟﺴﻴﺪي ﻋي ،¿}øواﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ
 1965/01/01والحﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ H
 ،125945اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻤ </واﻟﺒﻨﺎء.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺠﺮي ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر بﺴﻴﺪي ﻋي` ¿}øي  01أﻛﺘﻮبﺮ 2015
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻣﺤﻤﺪ اﺟﺪﻳﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟلجﻤﺎﻋﺔ اﻟSâاﺑﻴﺔ ﺳﻴﺪي
ﻋي œ±Œرﻗ ـﻢ  02ﺑﺘﺎريﺦ  02ﻣﺎي  2016ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ
اﻹﻣﻀﺎء qي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ SRاﻹداري
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟلجﻤﺎﻋﺔ اﻟ;<اﺑﻴﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي،¿}ø
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  104ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.58.008اﳌﺆرخ `ي 04
ﺷﻌﺒﺎن  24)1377ﻓ<Üاﻳﺮ  (1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎF}ı
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.09.02ﺻﺎدر `ي  22ﻣﻦ
ﺻﻔﺮ  18 ) 1430ﻓ<Üاﻳﺮ  ( 2009ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 45.08
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎßي ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.09.441اﻟﺼﺎدر `ي  17ﻣﺤﺮم
 3 ) 1431ﻳﻨﺎﻳﺮ  ( 2010بﺴﻦ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ؛
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  D 5229ق.م.م
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  2009ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي وﻧﻮاﺑﮫ؛
وبﻨـ ـ ـﺎء ﻋèـ ـ ـى اﻟﻘـ ـ ـﺮار رﻗـ ـ ـﻢ /01ج س ع /م.م ﺑﺘـ ـ ـﺎريﺦ  15ﻓ<Üاﻳـ ـ ـﺮ
 2016اﻟﺼـ ـﺎدر ﻋـ ـﻦ رﺋـ ـيﺲ املجﻠـ ـﺲ الجﻤـ ـﺎuي ﻟﺴـ ـﻴﺪي ﻋيøـ ـ}¿
واﳌﺆﺷ ـﺮ ﻋﻠﻴ ـﮫ ﻣ ـﻦ ﻃ ـﺮف اﳌﺼ ـﺎلح املخﺘﺼ ـﺔ ﺑﺘ ـﺎريﺦ  02ﻣ ـﺎرس
 2016واﻟﻘﺎ∆ ـ ـ} Fﺑﺘﻌﻴ ـ ـ/ن اﻟﺴ ـ ـﻴﺪ اﺣﻤ ـ ـﺪ ﺷﻤ øـ ـ} ` Fـ ـي ﻣﻨﺼ ـ ـﺐ
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي،¿}ø
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﻤ ،F}øﻣﺘﺼﺮف  ،ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي ،¿}øواﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ
 1968/01/01والحﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ H
 ،190204ﻣهﻤﺔ اﻹﻣﻀﺎء ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑ</
اﻹداري ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/ن واﻷﻋﻮان اﻟﺘﺎبﻌ/ن ﻟلجﻤﺎﻋﺔ اﻟ;<اﺑﻴﺔ
ﺳﻴﺪي ﻋي ¿}øو اﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ
ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺠﺮي ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺪا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر بﺴﻴﺪي ﻋي` ¿}øي  02ﻣﺎي .2016
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻣﺤﻤﺪ اﺟﺪﻳﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ اﻟSâاﺑﻴﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي œ±Œرﻗ ـﻢ 18
ﺑﺘﺎريﺦ  2017/03/14ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء
رﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ اﻟ;<اﺑﻴﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي،¿}ø
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  105ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.09.441اﻟﺼﺎدر `ي  17ﻣﺤﺮم
 3) 1431ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2010بﺴﻦ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ؛
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وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  D 5229ق.م.م
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  2009ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي وﻧﻮاﺑﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺮار رﻗﻢ /01ج س ع /م.م ﺑﺘﺎريﺦ  15ﻓ<Üاﻳﺮ
 2016اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺴﻴﺪي ﻋي¿}ø
واﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺼﺎلح املخﺘﺼﺔ ﺑﺘﺎريﺦ  02ﻣﺎرس
 2016واﻟﻘﺎ∆} Fﺑﺘﻌﻴ/ن اﻟﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﻤ` F}øي ﻣﻨﺼﺐ
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي،¿}ø
ﻗـﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﻤ ،F}øﻣﺘﺼﺮف  ،ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﺼﺎلح ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي ، ¿}øواﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ
 1968/01/01والحﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ H
 ،190204ﻣهﻤﺔ اﻹﻣﻀﺎء ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و الحﻮاﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄداء رواﺗﺐ وأﺟﻮر وﻣﺨﺘﻠﻒ تﻌﻮيﻀﺎت اﳌﻮﻇﻔ/ن وﻛﺬا ﺑﻴﺎن
اﻻﻟ;™ام واﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ  ،وتﻌﻮيﻀﺎت اﻟﺮﺋيﺲ
وذوي الحﻖ ﻣﻦ اﳌﺴتﺸﺎريﻦ ،وذﻟﻚ ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺠﺮي ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر بﺴﻴﺪي ﻋي` ¿}øي  14ﻣﺎرس .2017
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻣﺤﻤﺪ اﺟﺪﻳﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيـﺲ املجﻠـﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺼﺎﺑﻴﺢ رﻗﻢ 39
ﺑﺘﺎريﺦ  14أﻛﺘﻮبﺮ  2015ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيـﺲ املجﻠـﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺼﺎﺑﻴﺢ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ 113.14 :اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎد ﺗ/ن 101
و103؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.92.31اﻟﺼﺎدر `ي  15ذي
الحجﺔ  17 ) 1412ﻳﻮﻧﻴﻮ  (1992ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ12.90 :
ا ﳌ ﺘﻌ ﻠﻖ ﺑ ﺎ ﻟ ﺘﻌ ﻤ  < /؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.92.7اﻟﺼﺎدر `ي  15ذي
الحجﺔ  17 ) 1412ﻳﻮﻧﻴﻮ  (1992ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ25.90 :
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ واملجﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟﻌﻘﺎرات،
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳ ـﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎßي اﳌﻐ</ﺑﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋيﺲ
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ  1974/01/01ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻜﺮﻋﺎنﻲ ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ  H 254577اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌهﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل
ا ﻟﺘ ﻌ ﻤ :</
 ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ. إﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ. ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﺴﻜ ¿éوﺷهﺎدات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ. -ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﺮبﻂ بﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜهﺮبﺎء.
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
وﺣﺮر ﺑﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ `ي  14أﻛﺘﻮبﺮ .2015
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻘ</ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي لجﻤﺎﻋﺔ واﺣﺔ ﺳﻴﺪي
إﺑﺮاهﻴﻢ ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم إªى ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺮﺳﻢ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ واﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ
)اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪ :ﻋﺰيﺰ ﻋﻔﺎن
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ1960/08/20 :
رﺗبﺘﮫ اﻹداريﺔ :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻠﻢ 06
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋ Féوﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي `ي ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺑﻘﺴﻢ
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣﺮر ﺑﻮاﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ `ي .2015/10/06
إ ﻣ ﻀ ﺎ ء :ﺿ ﺎ ﺑ ﻂ ا ل ح ﺎ ﻟ ﺔ ا ﳌ ﺪ ﻧ ﻴ ﺔ
ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟكﺎﻣﻞ رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي لجﻤﺎﻋﺔ واﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ
ﻋﺪد  09ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم إªى ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ واﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ
)اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪ :هﺸﺎم اﻟﻌﻨﺒﺔ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ1976/07/20 :
ﺻﻔﺘﮫ داﺧﻞ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﻠﺮﺋيﺲ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋ Féوﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي `ي ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺑﻘﺴﻢ
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑﻮاﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ `ي .2016/05/13
إﻣﻀﺎء :ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟكﺎﻣﻞ رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي لجﻤﺎﻋﺔ واﺣﺔ ﺳﻴﺪي
إﺑﺮاهﻴﻢ ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم إªى ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ واﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ
)اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض إßى اﻟﺴﻴﺪ)ة( :نﺴﺮيﻦ اﻟﻜﺮF}Ô
اﳌﻮﻟﻮدة ﺑﺘﺎريﺦ1987/04/17 :
ﺻﻔj€ﺎ داﺧﻞ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي :اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ الخﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺮﺋيﺲ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋ Féوﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي `ي ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺑﻘﺴﻢ
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣﺮر ﺑﻮاﺣﺔ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ `ي2015/10/06 :
إﻣ ﻀ ﺎء  :ﺿ ﺎﺑ ﻂ ا ل ح ﺎﻟ ﺔ ا ﳌ ﺪ ﻧ ﻴ ﺔ
ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟكﺎﻣﻞ رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻟﺴﻴﺪي ﻋي œ±Œرﻗ ـﻢ 02
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﺷتﻨ^ 2015 Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋcى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋ ﺒ ﺪ اﻹ ﻟﮫ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻟﺴﻴﺪي ﻋي،¿}ø
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239اﻟﺼﺎدر `ي  25ﻣﻦ
رﺟﺐ  09 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة الخﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  02ﺷﻌﺒﺎن
 09 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  D 5229ق.م.م
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  2009ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي إßى ﻧﻮاﺑﮫ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﮫ ،ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ
ﻟﻠﺮﺋيﺲ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮويﺔ ﻟﺴﻴﺪي ﻋي ،¿}øواﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ
 1965/01/01والحﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ H
 125945ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺠﺮي ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر بﺴﻴﺪي ﻋي` ¿}øي  16ﺷتﻨ.2015 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻣﺤﻤﺪ اﺟﺪﻳﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻟﺴﻴﺪي ﻋي œ±Œرﻗ ـﻢ  04ﺑﺘﺎريﺦ
 2016/09/16ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﺎ ﻳﺰيﺪ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻟﺴﻴﺪي ﻋي،¿}ø
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239اﻟﺼﺎدر `ي  25ﻣﻦ
رﺟﺐ  09 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة الخﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  02ﺷﻌﺒﺎن
 09 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  D 5229ق.م.م
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  2009ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي إßى ﻧﻮاﺑﮫ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﺎ ﻳﺰيﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ واﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻤﺼﺎلح الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ لجﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪي ﻋي ¿}øواﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ
 1967والحﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ ،H 155141
ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺠﺮي ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر بﺴﻴﺪي ﻋي` ¿}øي .2015/09/16
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻣﺤﻤﺪ اﺟﺪﻳﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ رﻗﻢ  02ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء ﻣﻊ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋcى
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ
رﺋـ ـ ـيﺲ املجﻠـ ـ ـﺲ اﻟﻘـ ـ ـﺮوي وﺿـ ـ ـﺎﺑﻂ الحﺎﻟـ ـ ـﺔ اﳌﺪﻧﻴـ ـ ـﺔ لجﻤﺎﻋـ ـ ـﺔ
ﻟﺒ ﺨ ﺎ ت ﻲ ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸـﺮيﻒ رﻗـﻢ  1.15.85اﻟﺼـﺎدر `ـي
 20رﻣﻀـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴـ ـ ـ ـ ـ ـﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴـ ـ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم ـ Fرﻗ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـﺎت وﺧﺎﺻ ـﺔ اﻟﻔﻘ ـﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ،102
ﻗ ـ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
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ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ
يﻌﻴ ـﻦ اﻟﺴـﻴـ ـﺪ :ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺎﻣﺮ .
اﳌﻮﻟ ـﻮد ﺑﺘ ـﺎريﺦ.1978/09/13 :
اﻟﻨـ ـﺎﺋـﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﺑـﺠـﻤ ـ ـﺎﻋﺔ ﻟﺒـﺨـ ـﺎتﻲ.
ﻣكﻠﻔ ـﺎ ﺑﺘص ـحﻴﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎء ﻣ ـﻊ اﳌﺼ ـﺎدﻗﺔ ﻋ èـى ﻣﻄﺎﺑﻘ ـﺔ اﻟنس ـخ
ﻷﺻـ ـﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘـ ـﺐ اﻟـ ـﺬي ﻳﻘـ ـﻊ ﻣﻘـ ـﺮﻩ ﺑﺠﻤﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺒﺨـ ـﺎتﻲ ﻟﻴﻘـ ـﻮم
÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
ﺣﺮر ﺑﻠﺒﺨﺎتﻲ ﺑﺘﺎريﺦ .2015/09/29
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي رﺷﻴﺪ ﺻﺎﺑﺮ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ رﻗﻢ 05
ﻳﻤﻨ ـﺢ ﺑﻤـﻮﺟﺒﮫ اﻹذن ﺑﺘﺼـﺤـﻴﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎءات واﳌﺼـ ـﺎدﻗﺔ
ﻋcى اﻟﻮﺛ ـﺎﺋﻖ اﻹداري ـﺔ ﻟﻠﺴﻴ ـﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺮبﺎﻃﻲ ﻣﻮﻇﻒ
ﺟﻤﺎÆي رﺳﻤﻲ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي  12رﻣﻀﺎن 1333
اﳌﻮاﻓﻖ ل  25ﻳﻮﻟﻴﻮز  1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر
`ي  20رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ،102
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
يﻌﻄﻰ اﻹذن ﺑﺘصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎءات واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻟنسخ
اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮويﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺮبﺎﻃﻲ ،ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻮﻇﻒ رﺳم Fﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ اﳌﻮﻟ ـﻮد
ﺑﺘ ـﺎريﺦ  ، 1972/01/04الحﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
رﻗﻢ ، H218579اﻟﺴﺎﻛﻦ ﺑـﺠـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟﺒﺨ ـﺎتﻲ ،ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﺨﺎتﻲ،
داﺋﺮة ﻋﺒﺪة  ،إﻗﻠﻴﻢ آﺳﻔﻲ
ا ﻟ ﻔ ـﺼ ـﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ .2015/09/29
وﺣﺮر ﺑﻠﺒﺨﺎتﻲ ﺑﺘﺎريﺦ .2015/09/29
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي رﺷﻴﺪ ﺻﺎﺑﺮ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ رﻗﻢ 06
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء ﻣﻊ اﳌﺼﺎدﻗﺔ
ﻋcى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﻟﺒﺨﺎتﻲ،
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ اﳌ ـ ـ ـﺆرخ ` ـ ـ ـي  12رﻣﻀ ـ ـ ـﺎن 1333
اﳌﻮاﻓ ـ ـ ـﻖ ل  25ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـﻮز  1915اﳌﺘﻌﻠ ـ ـ ـﻖ ﺑﻤه ـ ـ ـﺎم اﻹﺷ ـ ـ ـهﺎد ﻋ èـ ـ ـى
ص ـ ـحﺔ اﻹﻣﻀ ـ ـﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘ ـ ـﺔ نس ـ ـخ اﻟﻮﺛ ـ ـﺎﺋﻖ ﻷﺻ ـ ـﻮﻟهﺎ ﻛﻤ ـ ـﺎ ﺗ ـ ـﻢ
تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ؛
وبﻨ ـﺎء ﻋ èـى ﻣﻘﺘﻀ ـﻴﺎت اﻟﻈه /ـ< اﻟﺸ ـﺮيﻒ رﻗ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـﺎدر
`ـ ـ ـي  20رﻣﻀـ ـ ـﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴـ ـ ـﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴـ ـ ـﺬ اﻟﻘـ ـ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم ـ Fرﻗ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـﺎت وﺧﺎﺻ ـﺔ اﻟﻔﻘ ـﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ،102
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ﻗ ـ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ:
اﻟﺴـﻴـ ـﺪة :ﻧﺎدﻳﺔ ﺧﻄﻴﺐ .
اﳌﻮﻟ ـﻮدة ﺑﺘ ـﺎريﺦ.1975/01/01 :
اﻟﻨـ ـﺎﺋ ـﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑـﺠـﻤ ـ ـﺎﻋﺔ ﻟﺒـﺨـ ـﺎتﻲ.
ﻣكﻠﻔ ـﺔ ﺑﺘص ـحﻴﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎء ﻣ ـﻊ اﳌﺼ ـﺎدﻗﺔ ﻋ èـى ﻣﻄﺎﺑﻘ ـﺔ اﻟنس ـخ
ﻷﺻـ ـﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘـ ـﺐ اﻟـ ـﺬي ﻳﻘـ ـﻊ ﻣﻘـ ـﺮﻩ ﺑﺠﻤﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺒﺨـ ـﺎتﻲ ﻟﺘﻘـ ـﻮم
÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
وﺣﺮر ﺑﻠﺒﺨﺎتﻲ ﺑﺘﺎريﺦ .2015/09/29
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي رﺷﻴﺪ ﺻﺎﺑﺮ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت رﻗ ـﻢ 2017/17
 2017اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ
ﺑﺘﺎريﺦ 16ﻏﺸ ﺖ
اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺸﺎت
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ل)7ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  113 .14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ،
ﻳﻘﺮر ﻣ ـﺎ ﻳ ـèي:
ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ
يﻌ/ن اﻟﺴﻴﺪ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻟﻮيﺺ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1970/01/01 :ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺸﺎت
اﻟﺼ ﻔ ﺔ  :ﻣﺪ ﻳﺮ ا ﳌ ﺼ ﺎ لح ﺑﺎ ل ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ H195692
ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺸﺎت.
وﺣﺮ ر ﺑﺎﳌﻌﺸﺎت ﺑﺘﺎريﺦ16ﻏﺸﺖ.2017
إﻣﻀـﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﻌﺸﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ رﻗﻢ  38ﺑﺘﺎريﺦ 30
ﺷتﻨ^ 2015 Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺼﺎﺑﻴﺢ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ،
ﻳﻘ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ  1967/08/22ﺑﺂﺳﻔﻲ ،ﻣهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋèىﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ،ﻟﻴﻘﻮم
÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ونﺸﺮﻩ
ﻟﻠﻌﻤﻮم.
وﺣﺮر ﺑﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ `ي  30ﺷتﻨ2015 <Ü
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ رﻗﻢ  03ﺑﺘﺎريﺦ
 13ﻳﻮﻧﻴﻮ  2016ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ،
ﻳﻘ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻨﺎن ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘ Féﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ  1972/01/01ﺑﺎﻟﻜﺮﻋﺎنﻲ ،ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ  ،HA 31096ﻣهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى ﺗصحﻴﺢ
اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ
ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ونﺸﺮﻩ
ﻟﻠﻌﻤﻮم.
وﺣﺮر ﺑﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ `ي  13ﻳﻮﻧﻴﻮ .2016
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ رﻗﻢ  06ﺑﺘﺎريﺦ
 27ﻳﻮﻟﻴﻮز  2016ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺗصحﻴﺢ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ،
ﻳﻘ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة ﻧﺠﺎة اﻟﺸﻮاي ،اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮابﻌﺔ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ،اﳌﺰدادة ﺑﺘﺎريﺦ  1976ﺑﺎﻟﻜﺮﻋﺎنﻲ ،ﺑﻄﺎﻗj€ﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ  ،H 458620ﻣهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى ﺗصحﻴﺢ
اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ،ﻟﺘﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ
ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ونﺸﺮﻩ
ﻟﻠﻌﻤﻮم.
وﺣﺮر ﺑﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ `ي  27ﻳﻮﻟﻴﻮز 2016
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ رﻗﻢ /02م.م.ج
ﺑﺘﺎريﺦ  17أﺑﺮيﻞ  2017ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺗصحﻴﺢ
اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ،
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يقــرر مــا يلــي:

الفصل األول
يفوض للسيد عبد الوهاب بلحيد ،مساعد تقني من
الدرجة الثالثة ،املزداد بتاريخ  1982/09/29بالكرعاني،
بطاقته الوطنية رقم  ، H 423781مهام التوقيع على
تصحيح اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها ،ليقوم بهذه
املهمة مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ونشره
للعموم.
وحرر بلمصابيح في  17أبريل .2017
إمضاء :رئيس املجلس الجماعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية لخط أزكان
رقم  01بتاريخ  07فبراير  2017يتـعـل ــق بتفويض مهمة
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق
ألصولها إل ــى السيد يــوسف س ــأف موظف مرسم
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؛
وبمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان 1333
املوافق  25يوليوز  ،1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات
واإلشهاد على مطابقة النسخ ألصولها؛
وبناء على املادة  102من القانون التنظيمي  113-14املتعلق
بالجماعات ،بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء
ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها،
قرر ما يلي:
فصل فريد
يفوض إلـى الـسيد  :يــوسف ســاف
الـمـزداد بتاريخ ، 1972/12/29 :
الـحـامل لبطـاقـة التعـريـف الـوطنيـة رقم ،H 219662 :
الـرتبـة اإلداريـة  :متصرف مساعد السلم  10 :مرسم و الذي
يزاول مهامه داخل مقر جماعة خط أزكان ،مهمة اإلشهاد
على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها بجماعة
خط أزكان.
وحرر بخط أزكان في  07فبراير 2017
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي لخط أزكان
عبد الصمد الهردي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 07
بتاريخ  16أكتوبر  2015خاص بتفويض مهمة اإلشهاد
على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية للجماعة
الترابية أوالد سلمان،
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بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان 25( 1333
يوليوز  )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره
وتتميمه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في 20
من رمضان  1436ه ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113 -14املتعلق بالجماعات وخصوصا
املادة  102منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيــد  :عثمان بنديب
الصف ـ ــة  :النائب األول للرئيس
مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها باملكتب املركزي (مقر الجماعة) ليقوم بهذه
املهمة مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يسري العمل بهذا القرار ابتداء من  16أكتوبر .2015
وحرر بأوالد سلمان في  16أكتوبر .2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان ربيع شعود
تأشيرة القابض املحلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  09بتاريخ
 25نونبر  2015خاص بتفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي
رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان،
بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان 25( 1333
يوليوز  )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره
وتتميمه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في 20
من رمضان  1436ه ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113 -14املتعلق بالجماعات وخصوصا
املادة  102منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
تفوض للسيد  :إلياس إفريج
الصف ــة  :مساعد إداري الدرجة الثالثة
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها بمكتب ملحقة املشرك ليقوم بهذه املهمة
مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يسري العمل بهذا القرار ابتداء من  25نونبر .2015
وحرر بأوالد سلمان في  25نونبر 2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  10بتاريخ
 25نونبر  2015خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي
رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان،
بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان 25( 1333
يوليوز  )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره
وتتميمه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في 20
من رمضان  1436ه ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113 -14املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة
 102منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيــد  :عبد الوهاب الخيواخ
الصف ـ ــة  :مساعد تقني الدرجة الثالثة
مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها باملكتب املركزي (مقر الجماعة) ليقوم بهذه
املهمة مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يسري العمل بهذا القرار ابتداء من  25نونبر .2015
وحرر بأوالد سلمان في  25نونبر .2015
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  02بتاريخ
 05دجنبر  2016خاص بتفويض مهمة اإلشهاد على صحة
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية للجماعة
الترابية أوالد سلمان،
بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان 25( 1333
يوليوز  )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره
وتتميمه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في  20من
رمضان  1436ه ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113 -14املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة
 102منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيــد :الهاشمي بالهرواكية
الصف ـ ــة  :النائب الثالث للرئيس
مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها باملكتب املركزي (مقر الجماعة) ليقوم بهذه املهمة
مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يسري العمل بهذا القرار ابتداء من  05دجنبر .2016
وحرر بأوالد سلمان في  05دجنبر .2016
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم  13بتاريخ
 2017/07/ 03خاص بتفويض مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ملوظف جماعي
رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان،
بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  12رمضان 25( 1333
يوليوز  )1915املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره
وتتميمه؛
وبمقتض ى الظهير الشريف رقم  01 .15 .85الصادر في 20
من رمضان  1436ه ( 07يوليوز  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113 -14املتعلق بالجماعات وخصوصا
املادة  102منه،
قرر ما يلي:
الفصل األول
يفوض للسيدة  :سلوى الخياطي
الصف ــة  :مساعد تقني الدرجة الثالثة
مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها بمكتب ملحقة املشرك لتقوم بهذه املهمة
مقامي وباملشاركة معي.
الفصل الثاني
يسري العمل بهذا القرار ابتداء من  03يوليوز .2017
وحرر بأوالد سلمان في  03يوليوز .2017
إمضاء  :رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻩ ﺑﺠهﺔ درﻋﺔ-ﺗﺎﻓﻴﻼﻟ ﺖ
ـاﳌﻘﺮرات و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ و رؤﺳﺎLKﺎ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ادارة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أواﻷﻗﻠﻴﻢ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﻨﻐ SRرﻗﻢ  2019/01ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  07ﺑﺘﺎريﺦ  30اﺑﺮيﻞ  2018الخﺎص
ﺑتﻨﻈﻴﻢ ادارة املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘﻨﻐ.</
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ  .رﻗﻢ  1.15.84 :اﻟﺼﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 112.14
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ .
ل
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد  32ﺑﺘﺎريﺦ  22 :ﻳﻮﻧﻴﻮ  2016ﺣﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارات اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
وبﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘﻨﻐ </ﻋﺪد  2018/07 :ﺑﺘﺎريﺦ  30اﺑﺮيﻞ  2018اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ إدارة املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴمF
ﻟﺘﻨﻐ </و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ واﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺘﺎريﺦ  11 :ﻣﺎﻳﻮ .2018
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  D4790ﺑﺘﺎريﺦ  31ﻳﻮﻟﻴﻮز  2018ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﻴ/ن `ي اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈدارات
الجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ و هﻴﺌﺎjiﺎ و ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮيﻀﺎت ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺮر املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘﻨﻐ </ﻋﺪد 66 :ﺑﺘﺎريﺦ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019اﳌﺘﺨﺬ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟهﻴكﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴم Fﻹدارة املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fوﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي
يﻌﺪل اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2018/07 :ﺑﺘﺎريﺦ  30اﺑﺮيﻞ  2018اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ إدارة املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘﻨﻐ </و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ ﻛﻤﺎ
ﻳèي :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘﻨﻐ </وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ ﻋèى اﻟﺸكﻞ اﻟﺘﺎßي:
اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ
ﻣﺪﻳﺮيﺔ ﺷﺆون
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واملجﻠﺲ
 اﻟﺴه ـﺮ ﻋﻠ ـﻰالجـ ـﻮاﻧ ـ ـ ـﺐ اﻹداريﺔ
ﺗﺒﻄ ـ ـ ـ ـﺔ
اﳌﺮ
ﺑﺎﳌﻨﺘﺨﺒﻴـ ـﻦ وﺳ</
أﻋﻤﺎل املجﻠﺲ
ولجﺎﻧﮫ

اﳌﺪﻳﺮيﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎلح
 ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋيﺲ`ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺎ ﺗﮫ
 اﻹﺷﺮاف ﻋèىإدارة اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋيﺲ
وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ
و ﺗنﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹداري ﺑﺎﳌﺼﺎلح
واﻟﺴهﺮ ﻋèى ﺣﺴﻦ
ﺳ</ﻩ .

اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
 اﻹﻋﺪاد ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻜﺘﺐ املجﻠﺲ واﻹﺷﺮاف ﻋèى ﻃﺒﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮ هﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت. اﻹﻋﺪاد ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟلجﻦ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ واﻹﺷﺮاف ﻋèى ﻃﺒﻊ ﺗﻘﺎريﺮ هﺬﻩ اﻟلجﻦ. إﻋﺪاد ﺟﺪاول أﻋﻤﺎل اﻟﺪورات و ﺗﺒﻠﻴﻐهﺎ إßى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وتﻌﻠﻴﻘهﺎ. اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺤﻀ </ﻻنﻌﻘﺎد دورات املجﻠﺲ :وﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮات. اﻹﺷﺮاف ﻋèى ﻃﺒﻊ املحﺎﺿﺮ وﺗﺒﻠﻴﻐهﺎ إßى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺪوي”jﺎ `ي اﻟسجﻼت. اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟلجﻨﺔ اﻻﺳتﺸﺎريﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة وﺗكﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻣﻘﺎربﺔ اﻟﻨﻮع. يﻌﻤﻞﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﳌﺪﻳﺮيﺔ ﻣكﻠﻔ/ن اﺛﻨ/ن ﺑﻤهﻤﺔ.ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
 اﻟﺘﻌﺮيﻒ ﺑﺎملجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴمF إﻋﺪاد ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜ;<ونﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ و إﻋﺪاد وﺗتﺒﻊ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌنﺸﻮرة ﻓﻴﮫ اﻹﺷﺮاف ﻋèى :إﺻﺪارات املجﻠﺲ ،نﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ `ي ﺣﻴ”jﺎ وﺗتﺒﻊ اﻷﺧﺒﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟji FÆﻢ املجﻠﺲ. اﻹﺷﺮاف ﻋèى ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ واﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟ FÆﻳﻘﻴﻤهﺎ املجﻠﺲ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ وﺗتﺒﻌﮫ وﺗﺤﻴيﻨﮫﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ
 تسجﻴﻞ اﻟ<Üﻳﺪ اﻟﻮارد واﻟﺼﺎدر وﺗﺮﺗيﺒﮫ بﺸكﻞ تﺴﻠﺴèي ﺗﻮزيﻊ اﳌﺮاﺳﻼت ﻋèى رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎلح اﳌﻌﻨﻴ/ن إرﺳﺎل و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺼﺎدرة إßى الجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
 ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ ﻧﺤﻮ اﳌﺼﺎلح اﳌﻌﻨﻴﺔ تﺴﻠﻢ اﻟﺸكﺎﻳﺎت و ﺗﻮﺟ–jهﺎﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧèي
 وﺿﻊ آﻟﻴﺎت و أدوات اﻹﻓﺘﺤﺎص اﻟﺪاﺧèي تشخﻴﺺ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺼﺎلح املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fواﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺔ أداء هﺬﻩ اﳌﺼﺎلح و اﻟﻌﻤﻞﻣﻦ اﺟﻞﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺧﺘﻼﻻت وﺗصحﻴﺤ–jﺎ.
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺣ;<ام اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﺠﺎز اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮرÈي و اﻻﻟﻜ;<ونﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪر F}ıواﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻄﺮق
 إﻋﺪاد و تشخﻴﺺ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪر F}ıﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﺤﻴﻴ”jﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋèى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرF}ı ﺗتﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳ;<اﺗﺠﻴﺔ ﺗﺪﺑ </اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرF}ı ﺗتﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳ </اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرF}ı إﻃﻼق اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻀﺮوريﺔ إﻋﺪاد تشخﻴﺺ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻄﺮق واﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﻘﺮويﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﺤﻴﻴ”jﺎاﻟﻌﻤﻞ ﻋèى إﻋﺪاد ووﺿﻊ ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻠﻄﺮق واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﺤﻴﻴ”jﺎ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟتشخﻴﺺ اﻟ;<ابﻲ اﻟتﺸﺎركﻲ
 وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ إﻋﺪاد و تشخﻴﺺ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺠه™/ات والخﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي ﺗتﺒﻊ ﺑﺮاﻣﺞ الحﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟهﺸﺎﺷﺔﻣﺼلحﺔ
 دراﺳﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻗﺼﺎء واﻟهﺸﺎﺷﺔ `ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.اﻟتشخﻴﺺ  -ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎريﻊ واﻟ<Üاﻣﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف املجﻠﺲ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴمF
اﻟ;<ابﻲ
ﺗتﺒﻊ واﻧﺠﺎز دراﺳﺎت تشخﻴﺺ الحﺎﺟﻴﺎت `ي اﻟصحﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻜﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﺣﻔﻆ اﻟصحﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟﺮيﺎﺿﺔ و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟتشخﻴﺼﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ
واﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ هﻴﺄت املجﺘﻤﻊ اﳌﺪنﻲ
واملجﺘﻤﻊ
 إﻋﺪاد ﻣﺸﺎريﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ÷jﻴﺌﺎت املجﺘﻤﻊ اﳌﺪنﻲ.اﳌﺪنﻲ
 إﻋﺪاد ﻛﻨﺎﻧيﺶ اﻟﺘﺤﻤﻼت الخﺎﺻﺔ ÷jﻴﺌﺎت املجﺘﻤﻊ اﳌﺪنﻲ. ﻓﺤﺺ ﻣﻠﻔﺎت هﻴﺌﺎت املجﺘﻤﻊ اﳌﺪنﻲ اﻟﻮاردة ﻋèى ﻣﺼﺎلح املجﻠﺲ اﳌﺮاد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌهﺎ.ﺗتﺒﻊ انﺸﻄﺔ وبﺮاﻣﺞ هﻴﺌﺎت املجﺘﻤﻊ اﳌﺪنﻲ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌهﺎ.
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻋﺪاد اﳌﺸﺎريﻊ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ الحﺎﺟﻴﺎت ) اﳌﻌﻄﻴﺎت  (...اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣكﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت. ﻣﺴﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻓﺤﺼهﺎ إﻋﺪاد اﻟﺒﻄﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎريﻊ إﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت .وﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي اﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢاﻋﺪاد اﻟ<Üﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻗ“ي اﻟﺴﻨﻮي
ﻣﺼلحﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻧﺠﺎز اﳌﺸﺎريﻊ واﻟﺘتﺒﻊ
اﻟﺪراﺳﺎت
 اﻋﺪاد اواﻣﺮ الخﺪﻣﺔ وﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ وﺗﺒﻠﻴﻐهﺎ اßى اﳌﻌﻨﻴ/ن ﺑﺎﻻﻣﺮاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و ﺗتﺒﻊ  -ﺗتﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎريﻊ
اﻷﺷﻐﺎل
 ﻓﺤﺺ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ واﻻﺷهﺎد ﻋèى صحj€ﺎ او اﻧﺠﺎز اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﳌﻀﺎدة . اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠ/ن `ي اﳌﺸﺎريﻊ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎريﺮ ﺣﻮل ﺗﻘﺪم ﺳ </اﻷﺷﻐﺎل تﺴﻠﻢ اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻨﺪ ›jﺎﻳj€ﺎاﻋﺪاد ﺗﻘﺎريﺮ ﺣﻮل اﻧj€ﺎء وﺗﻨﻔﻴﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت .
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼلحﺔ
اﻟﺸﺆون
 إﻋﺪاد اﳌ™/اﻧﻴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ
 إﻋﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ املحﺎﺳبﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎريﻒواﻟﺼﻔﻘﺎت
 ﺗﺤﻮيﻞ اﻹﻋﺘﻤﺎداتواﳌﻤﺘﻠكﺎت
 ﺣﺼﺮ اﳌ™/اﻧﻴﺔ `ي اﻟﺸﻖ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎريﻒواﻵﻟﻴﺎت
 ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﺴﻚ سجﻞ ﻗﺮارات اﻟﺮﺋيﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟ;™اﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت وﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﻘﻮد واﻻ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻷﺣكﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔواﻟﺸﺴﺎﻋﺔ وﻗﺮارات اﻟﺮﺋيﺲ
 ﻣﺴﻚ سجﻼت املحﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟ;™اﻣﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟ;™اﻣﺎت ﺣﻔﻆ وﺛﺎﺋﻖ اﻹﺛﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟ;™اﻣﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻداءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت وﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﻘﻮد واﻻ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻷﺣكﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔواﻟﺸﺴﺎﻋﺔ وﻗﺮارات اﻟﺮﺋيﺲ
 ﻣﺴﻚ اﻟسجﻼت املحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء ﺣﻔﻆ وﺛﺎﺋﻖ اﻹﺛﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﻘﺎﺗﮫ ﺣﺼﺮ ﺣﺎﺟﻴﺎت املجﻠﺲ ﻣﻦ اﻷذوﻧﺎت و اﻟﺘﺬاﻛﺮ واﻟﻘﺴﻤﺎت ﺑﺮﺳﻢ كﻞ ﺳﻨﺔ وﻣﺴﻜهﺎ -اﻹﻗﺮارات وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺤﺘﻮاهﺎ
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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻔﻘﺎت

 نﺸﺮ اﻟ<Üﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻗ“ي ﻟﻠﺼﻔﻘﺎتر
ﺗ œوﺗتﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل واﻟﺘﻮ يﺪات والخﺪﻣﺎت
)إﻋﺪاد وإﺷهﺎر اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺎلجﺮاﺋﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ لجﻦ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ،وتﺴﻠﻢ اﻟﺘﻮريﺪات
والخﺪﻣﺎت ،تﺴﻠﻢ اﻟﻔﺎﺗﻮرات،
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻤﺘﻠكﺎت واﻵﻟﻴﺎت
 ﺗﺪﺑ </اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ )اﻻﻗﺘﻨﺎء ،اﻟﺘﻔﻮيﺖ اﻟتسجﻴﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ( ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺪﺑ </اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ و إﻋﺪاد سجﻞ اﻷﻣﻼك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺤﻴﻴ”jﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻠﻚ الخﺎص ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ) ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺠﺎر اﳌﻤﺘﻠكﺎت ( إﺣﺼﺎء و ﺟﺮد ﻣﻤﺘﻠكﺎت املجﻠﺲ ﻣﻦ اﳌﻨﻘﻮﻻت ﺷﺮكﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املحﻠﻴﺔ ﺗﺪﺑ </اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﻌﺮبﺎت واﻟﺪراﺟﺎت ) اﳌﻠﻜﻴﺔ ،اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت( ﺗتﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﻌﺮبﺎت واﻟﺪراﺟﺎت ﺗتﺒﻊ اﺳj€ﻼك املحﺮوﻗﺎت واﻟﺰيﻮت وﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻄﺎﻗﺔ او سجﻞ اﻻﺳj€ﻼك ﻟكﻞ ﻋﺮبﺔ او دراﺟﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح اﻵﻟﻴﺎت واﻗﺘﻨﺎء ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر و اﻹﻃﺎرات اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ ﺣﻔﻆ اﻷدوات واﻟﻌﺘﺎد اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﳌﺴﺘﻮدع ﺗتﺒﻊ ﻛﺮاء اﻟﻌﺘﺎد و اﻵﻟﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ الحﺎﺟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮيﺔ واﳌﻮاد و اﻷدوات اﳌﻜﺘبﻴﺔ تﺴﻠﻢ اﳌﻘﺘنﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاد و اﻷدوات اﳌﻜﺘبﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼلحﺔ اﳌكﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت و اﻹﺷهﺎد ﻋèى ذﻟﻚ ﺗﻮزيﻊ اﳌﻮارد و اﻷدوات اﳌﻜﺘبﻴﺔ ﻋèى ﻣﺼﺎلح املجﻠﺲ ﻣﺴﻚ اﻟسجﻼت و اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻟﺘتﺒﻊ اﳌﻮاد و اﻷدواتإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﺣﺼﺮ ﻛﻤﻴﺔ املخﺰون ›jﺎﻳﺔ كﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ
 ﺗﺪﺑ </اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﺗتﺒﻊ وﺿﻌﻴﺎjiﻢ وﺣﻔﻆ ﻣﻠﻔﺎjiﻢ. تﺴﻠﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ. تﺴﻴ </ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎملجﻠﺲ. اﻟﺴهﺮ ﻋèى اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﳌهﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/ن. ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ. إﻋﺪاد و ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت الخﺎﺻﺔ. إﻋﺪاد وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ و الحﻮاﻻت الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮيﻀﺎت. إﻋﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ املحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔ/ن.إﻋﺪاد الحﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮيﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔ/ن.
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت و ﻛﻨﺎﻧيﺶ اﻟﺘﺤﻤﻼت وﻏ</هﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋèى املجﻠﺲ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻻدارات و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ والجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
 ﺗتﺒﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟ FÆﻳكﻮن املجﻠﺲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓ–jﺎ إﻋﺪاد و ﺗتﺒﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﻄﺮة واﻟﺪﻋﺎوي اﻟ FÆﻳكﻮن املجﻠﺲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓ–jﺎ. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ املجﻠﺲ. ﻣﺴﻚ سجﻼت وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺪﻋﺎوي ونسخ اﻷﺣكﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ FÆﻳﺘﻄﻠjÏﺎ أﻣﺮ كﻞ ﻗﻀﻴﺔ . ﻃﻠﺐ اﻻﺳتﺸﺎرات ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰيﺔ كﻠﻤﺎ اﻗﺘ|}¿ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎئﻲ وﻣﻮاﻓﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ FÆﻳﻄﻠjÏﺎربﻂ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺼﺎلح املخﺘﺼﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣكﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘﻨﻐ.</

ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
وﺣﺮر ﺑتﻨﻐ` </ي  04ﻓ<Üاﻳﺮ 2019
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم.F
ﺗﺄﺷ</ة ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

 12صفر  11( 1441أكتوبر )2019

اﳌﻘﺮرات و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت
ورؤﺳﺎLKﺎ:

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹداريﺔ
ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﻣﻴﺪان اﻟﺴ SRو الجﻮﻻن
ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻄﺎت وﻗﻮف الحﺎﻓﻼت وﺳﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﻮﻻي ﻋcي اﻟﺸﺮيﻒ
ﻋﺪد  2016/121ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻮﻗﻮف
ﺣﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺰدوج ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
إن رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  85.15. 1ﺻﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ ّز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  14ـ  113اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت،
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  23.00.1ﺻﺎدر `ي  9ﻣﻦ
ذي اﻟﻘﻌﺪة  15) 1420ﻓ<Üاﻳﺮ  (2000ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  16.99اﻟﻘﺎ∆} Fﺑﺘﻐﻴ </وﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ
 260.63.1اﻟﺼﺎدر `ي  24ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 12) 1383
ﻧﻮﻓﻤ` (1963 <Üي ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ ﻋ <Üاﻟﻄﺮق،
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  441.09.2اﻟﺼﺎدر `ي  17ﻣﻦ
ﻣﺤﺮم  03) 1431ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2010بﺴﻦ ﻧﻈﺎم املحﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ،
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺪاوﻟﺔ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ
ﺑﺮﺳﻢ دورﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ ﻣﺎي اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎريﺦ  05ﻣﺎي
،2016
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﺨ ّ
ﺼﺺ اﳌﻮﻗﻊ اﻟكﺎﺋﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ املجﺰرة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑ¡ي
ﻋﻼل ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ )اﳌﻘﺎوﻣﺔ( ،ﻋèى ﻣﺨﺎرج ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻻي
ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ ،ﻛﻤﻮﻗﻒ لحﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺰدوج ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى الجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ كﻞ ﺣﺴﺐ
اﺧ ﺘ ﺼ ﺎ ﺻ ﮫ .
وﺣّﺮر ﺑﻤﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ `ي  28دﺟﻨ2016 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻻي ﻋcي
اﻟﺸﺮيﻒ ﻋﺪد  2016/80ﻳﻘ∞ ß±ﺑﻤﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺪواب اªى
بﻌﺾ اﻟﺸﻮارع ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
إن رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  85.15.1ﺻﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن
 07) 1436ﻳ ّﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ
 113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت،
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﻟ ّﺼﺎدر `ي  03ﺟﻤﺎدى اﻷوßى
 19) 1372أﺑﺮيﻞ  (1953اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎملحﺎﻓﻈﺔ ﻋèى اﻟﻄﺮيﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺷﺮﻃﺔ اﻟﺴ </والجﻮﻻن ﺣﺴﺐ ﻣﺎ وﻗﻊ تﻌﺪﻳﻠﮫ
وتﻐﻴ</ﻩ،

العـدد األربعون

80

وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-78-157ﺑﺘﺎريﺦ  ّ 11رﺟﺐ 1400
) 26ﻣﺎي  (1980ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟ FÆﺗﻨﻔﺬ ÷jﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
اﻟﺘﺪاﺑ </اﻟﺮاﻣﻴﺔ إßى اﺳﺘتﺒﺎب اﻷﻣﻦ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور
واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋèى اﻟصحﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟ ّﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  08ﺟﻤﺎدى اﻷوßى
 24) 1383ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1953اﳌﺘﻌﻠﻖ بﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴ </والجﻮﻻن،
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟلجﻨﺔ املحﻠﻴﺔ املخﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﺴ</
والجﻮﻻن،
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺪاوﻟﺔ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ
ﺑﺮﺳﻢ دورﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ ﻣﺎي اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎريﺦ  05ﻣﺎي
،2016
وﺳﻌﻴﺎ إßى الحﻔﺎظ ﻋèى ﻧﻈﺎﻓﺔ وروﻧﻖ وﻓﻀﺎءات ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰا ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ
يﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ واﳌﻐﺎربﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﻤﻨﻊ وﻟﻮج اﻟﺪواب وﻣﺮورهﺎ ﻋ <Üاﻟﺸﻮارع اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺷﺎرع الحﺴﻦ اﻟﺜﺎنﻲ. ﺷﺎرع الجيﺶ اﳌﻠكﻲ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪرك اﳌﻠكﻲوﺻﻮﻻ إßى ﻣﺮﻛﺰﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم.
 ﺷﺎرع ﻣﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ. ﺷﺎرع ﺑ(< أﻧﺰران. ﺳﺎﺣﺔ اﳌﺴ</ة الخﻀﺮاء اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﻤﺘّﺪة أﻣﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﻄﺎﻟﺐ )الخ</ﻳﺔ(.ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ كﻞ `ي داﺋﺮة
اﺧ ﺘ ﺼ ﺎﺻ ﮫ.
وﺣّﺮر ﺑﻤﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ `ي  13ﻧﻮﻧ2017 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRالجﻤﺎﻋﺎت

ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻻي ﻋcي اﻟﺸﺮيﻒ
ﻋﺪد  2017/15ﻳﻘ∞ ß±ﺑتﻨﻈﻴﻢ ادارة ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻻي ﻋcي
اﻟﺸﺮيﻒ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ان رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.115.85 :اﻟﺼﺎدر `ي 20
 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻣﻀﺎن ) 1436
رﻗﻢ 113.14 :اﳌﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎ ّ
ﺻﺔ اﳌﺎدة  126ﻣﻨﮫ،
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺪاوﻟﺔ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة `ي إﻃﺎر اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ
ﻓ<Üاﻳﺮ ﺑﺘﺎريﺦ ﻳﻮم اﻷربﻌﺎء  08ﻓ<Üاﻳﺮ ،2017
ﻗ ـ ـّﺮر ﻣﺎ ﻳـ ـèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﺤّﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ واﺧﺘﺼﺎص إدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ
ﻋ  èى ا ﻟ ﺸ ك ﻞ ا ﻟ ﺘ ﺎ ßي :
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اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮيﺔ اﳌﺼﺎلح

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الخﺎﺻﺔ
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اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻹرﺷﺎدات

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تﺴﻠﻢ اﻟ<Üﻳﺪ اﳌﻮﺟﮫ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي.
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺿﺒﻂ ﻣﻮاﻋﻴﺪ واﺳﺘﻘﺒﺎﻻت رﺋيﺲ املجﻠﺲ واﻟﺘﺬﻛ` </ي ﺷﺄ›jﺎ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺿﺒﻂ اﳌﻮاﻋﻴﺪ واﻷنﺸﻄﺔ واﻟﺘﻈﺎهﺮات الخﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ.
إﻳﻔﺎء اﻟﺮﺋيﺲ ﺑكﻞ اﳌﻠﻔﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻜﺘﺐ واﻟﺘﺬﻛ` </ي ﺷﺄ›jﺎ و ﺗﺤﺮيﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮهﺎ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ.
إﻧﺠﺎز اﳌﺮاﺳﻼت واﻟﺘﻘﺎريﺮ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ الخﺎﺻﺔ.
ﺗتﺒ ـﻊ ﻣ ـﺎ ﻳﺼ ـﺪر ﺑﺎﻟص ـحﻒ والجﺮاﺋ ـﺪ وﻣﻮاﻗ ـﻊ اﻟﺘﻮاﺻ ـﻞ اﻻﺟﺘﻤ ـﺎuي ،واﻟ ـﺮد ﻋ èـى ك ـﻞ ﻣ ـﺎ ﻳنﺸ ـﺮ ﻋ ـﻦ الجﻤﺎﻋ ـﺔ ﺑﺘﻌ ـﺎون ﻣ ـﻊ ﻣ ـﺪﻳﺮ
ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ أو ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺷﺆون املجﻠﺲ.
ﻣﺴﻚ اﻟسجﻼت اﻟﻀﺮوريﺔ ﻟﺘﺪويﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌهﺎم اﻟ FÆﺗﻘﻮم ÷jﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الخﺎﺻﺔ.

•
•
•
•
•
•

ﺗﺰويﺪ اﳌﻮاﻃﻨ/ن ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أنﺸﻄﺔ الجﻤﺎﻋﺔ.
اﻟﺴهﺮ ﻋèىﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎءاتﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ.
اﻟﺴهﺮ ﻋèى ﺗﻮﺛﻴﻖ أنﺸﻄﺔ الجﻤﺎﻋﺔ.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜ;<ونﻲ ﻟلجﻤﺎﻋﺔ.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ.
إﻋﺪاد وﻣﺴﻚ ﻣﻠﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌ<Üﻣﺔ ﻣﻊ الجﻤﺎﻋﺔ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺮﺗﻔﻘ/ن وﺗﻮﺟ–jهﻢ

•
•
•
•
ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون املجﻠﺲ

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ
اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﻹدارة الجﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮßي إدارjiﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ وﺗنﺴﻴﻘهﺎ.
ﻣﺴﺎﻋﺪة رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي `ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎﻣﮫ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋيﺲ املجﻠﺲ.
اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ/ن رﺋﺎﺳﺔ املجﻠﺲ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺼﺎلح واﳌكﺎﺗﺐ الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺗنﺸﻴﻂ اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗنﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ”jﺎ.
اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ/ن الجﻤﺎﻋﺔ واﳌﺼﺎلح الخﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺪﺑ </اﻟﺸﺄن املحèي.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪاد وﺗتّﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ.
اﻹﻣﻀﺎء ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﻓ–jﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋيﺲ املجﻠﺲ.
اﻹﺷﺮاف واﻹﻃﻼع ﻋèى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ الجﻤﺎﻋﺔ واﻟﻮاردة إﻟ–jﺎ.
ﺗﺤﻀ </وﻣﺴﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮوريﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗتﺒﻊ ﻗﺮارات رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي.
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻹداريﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي.

•

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ
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•
•
•
•
•
•
•

ﺗﻠﻘﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﺳﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ الجﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﻮاردة إﻟ–jﺎ وتسجﻴﻠهﺎ وﻣﺴﻚ اﻟسجﻼت اﳌﻌﺪة ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﺗﺮﻗﻴﻢ وﺗﺮﺗيﺐ وﺣﻔﻆ نسخ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات.
ﻋﺮض اﻟﻮاردات ﻋèى رﺋﺎﺳﺔ املجﻠﺲ وﻣﺪﻳﺮيﺔ اﳌﺼﺎلح.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋèى ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻮاردات ملخﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎلح اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ.
ﺗتﺒﻊ اﳌﺮاﺳﻼت وﺗﺬﻛ </ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎلح `ي ﺷﺄن اﻟﺮد ﻋﻠ–jﺎ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋèى ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺼﺎدرات ملخﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎلح الخﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
ﺗﻮزيﻊ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﳌﺬﻛﺮات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴ </اﻹداري ﻟلجﻤﺎﻋﺔ.
ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺮﺗيﺐ ودراﺳﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﺪوريﺎت واﳌﻨﺎﺷ </اﻟ FÆﺗﺮد ﻋèى الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﻮزيﻌهﺎ ﻋèى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺣﻔﻆ اﻟﻘﻮاﻧ/ن اﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﺎﺷ </واﻟﺪوريﺎت واﳌﺬﻛﺮات اﻟﻮزاريﺔ واملجﻼت واﻟﻜﺘﺐ.
ﺗﺪﺑ </واﺳﺘﻐﻼل الجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴjÏﺎ وإﻃﻼع رﺋﺎﺳﺔ املجﻠﺲ واﳌﻮﻇﻔ/ن ﻋèى ﻣﺤﺘﻮيﺎjiﺎ.
ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﻮاريﺦ انﻌﻘﺎد دورات املجﻠﺲ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت لجﺎن املجﻠﺲ.
اﻟﺘنﺴ ـﻴﻖ ﻣ ـﻊ ﻣﺪﻳﺮي ـﺔ اﳌﺼ ـﺎلح ﻣ ـﻦ أﺟ ـﻞﺗﺤﺪﻳ ـﺪ ﻣﺨﺘﻠ ـﻒ اﻟ ـﻨﻘﻂ واﳌﻮاﺿ ـﻴﻊ اﻟ ÆـFﺗﻘ;<ﺣه ـﺎ أﻗﺴ ـﺎم وﻣﺼ ـﺎلح الجﻤﺎﻋ ـﺔ ﻗﺼ ـﺪ
إدراﺟهﺎ `ي ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺪورات ،أو `ي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟلجﺎن.
ﺗ œﻣﻠﻔﺎت اﻟﻨﻘﻂ اﳌﺪرﺟﺔ `ي ﺟﺪول أﻋﻤﺎل دورات املجﻠﺲ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟلجﺎن.
اﻟﺘﻜﻔـ ـﻞ ﺑـ ـﺈﺟﺮاءات ﺗﺒﻠﻴـ ـﻎ ﺟـ ـﺪول اﻷﻋﻤـ ـﺎل ﻟﻠﺴـ ـﻠﻄﺔ اﻹداريـ ـﺔ املحﻠﻴـ ـﺔ املخﺘﺼـ ـﺔ وﺗﺒﻠﻴـ ـﻎ اﻟـ ـﺪﻋﻮات ﻟﻠﻤﺴتﺸـ ـﺎريﻦ الجﻤـ ـﺎﻋﻴ/ن
واﳌﺼﺎلح اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ والخﺎرﺟﻴﺔ.
اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ </اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟيﺴتﻴﻜﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻀ </ﻻنﻌﻘﺎد اﻟﺪورات أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت.
إﻋﺪاد دﻋﻮات أﻋﻀﺎء لجﺎن املجﻠﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗتﺒﻊ أﻋﻤﺎﻟهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧèي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﺪورات وﺗﺪوي”jﺎ `ي سجﻞ اﳌﺪاوﻻت وﺣﻔﻆ املحﺎﺿﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪورات واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟلجﺎن.
اﻟﻌﻤﻞ إßى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﺮيﺔ اﳌﺼﺎلح ﻋèى ﺗتﺒﻊ اﳌﻘﺮرات واﳌﻠﺘﻤﺴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ املجﻠﺲ.
ﺗﺤﺮيﺮ ﺗﻘﺎريﺮ اﻟلجﺎن واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋ”jﺎ.
إﻧﺠﺎز ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ `ي اﻹﻣﻀﺎءات واﳌهﺎم.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑكﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄنﺸﻄﺔ املجﻠﺲ واﻟلجﺎن.
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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟّﺪاﺧèي

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ

ﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺼلحﺔ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
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ﺗﺘﺠ èـى أهﻤﻴ ـﺔ اﻟﺘ ـﺪﻗﻴﻖ اﻟ ـﺪاﺧèي ` ـي كﻮ› jـﺎ ﺗﻤﻜ ـﻦ اﳌ ـﺪﺑﺮ ﻣ ـﻦ اﻣ ـﺘﻼك ﺗﺼ ـﻮر ﺣﻘﻴﻘ ـﻲ ﻋ ـﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ـﺔ اﻟﺘﺪﺑ</ﻳ ـﺔ ،وبﺎﻟﺘ ـﺎßي ﺗﻤﻜﻴﻨ ـﮫ ﻣ ـﻦ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋèى ﻣكﺎﻣﻦ اﻟﻘﻮة وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ،وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋèى اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت واﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟ FÆتﻌ;<ي اﻟتﺴﻴ ،</ﻣﻤﺎ يﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘـﻮيﻢ
اﻻﺧ ـﺘﻼل واﺗﺨ ـﺎذ اﻟﺘ ـﺪاﺑ </اﻟﻼزﻣ ـﺔ ﻟﺘص ـحﻴﺢ اﻟﻮﺿ ـﻊ .وبﺎﻟﺘ ـﺎßي ﻓ ـﺈن اﻟﺘ ـﺪﻗﻴﻖ اﻟ ـﺪاﺧèي ﻳﻤﻜ ـﻦ ﻣ ـﻦ تﻌﺰي ـﺰ ﻣﺒ ـﺎدئ الحكﺎﻣ ـﺔ الجﻴ ـﺪة
ﻟلجﻤﺎﻋﺔ وﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨ/ن.
و ﺘﺗﺨﻠﺺ اﳌهﺎم اﻟﺮﺋيﺴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳèي :
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ كﺎﻓﺔ ﻣﻠﻔﺎت وأﻋﻤﺎل اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ .
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﺤﻜﻢ اﻹدارة الجﻤﺎﻋﻴﺔ `ي املخﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ FÆﺗﻨﺠﺰهﺎ واﻗ;<اح الحﻠﻮل ﻟﺘصحﻴﺤهﺎ.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹرﺷﺎدات واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴ/ن أداء اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﻟﻘﺴﻢ
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ﺗتﺒﻊ اﳌﺴﺎر اﳌ— Fواﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹداريﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/ن.
ﺗﺪﺑ </اﻟﺘﻐﻴ</ات اﻟ FÆﺗﻄﺮأ ﻋèى اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹداريﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/ن.
ﺿﺒﻂ ﺣﻀﻮر وﻏﻴﺎب اﳌﻮﻇﻔ/ن.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﻇﻔ/ن وﺗﺪﺑ </إﺟﺮاءات اﻟﻌﻘﻮبﺎت.
اﻟﺘتﺒﻊ واﳌﺮاﻗﺒﺔ.
إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺄﻃ </وبﺮاﻣﺞ اﻟﺘكﻮيﻦ واﻟﺘكﻮيﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ.
إﻋﺪاد وﺗﺼﻔﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮﻇﻔ/ن واﻷﻋﻮان.
ﻣﺴﻚ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت املحﺎﺳبﻴﺔ واﳌﻠﻔﺎت وﺣﻔﻈهﺎ.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
اﺳﺘﻘﺒﺎل وإدﻣﺎج اﳌﻮﻇﻔ/ن الجﺪد.
ﺗﻮﻓ </الحﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳ;<اﺗﻴ˛ي وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف الجﻤﺎﻋﺔ `ي ﻣﺠﺎل اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ.
ﺗﺤﺴ/ن ﻧﺠﺎﻋﺔ وﻣﺮدودﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺗﺜﻤ ـ/ن اﻟﻘ ـﺪرات اﻟﻔﺮدﻳ ـﺔ وﺟﻌﻠه ـﺎ أﻛ Ìـ< ﻗﺎﺑﻠﻴ ـﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴ ـﻒ ﻣ ـﻊ اﻟﻮﺿ ـﻌﻴﺎت الجﺪﻳ ـﺪة وﻣﺴ ـﺎﻳﺮة اﻟﺘﻐﻴ /ـ< اﻟ ـﺬي ﺗﻔﺮﺿ ـﮫ الحﺎﺟﻴ ـﺎت
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ÷jﺎ.
اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌ™/اﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮيﺔ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺣﺼﺎء اﻟﻀﺮي¯ Fﻟﻠﺮﺳﻮم وﻣﺴﻚ اﻟسجﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ÷jﺎ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﺪار اﻹﺷﻌﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم وﺗﺒﻠﻴﻐهﺎ ﻟﻠﻤﻠﺰﻣ/ن.
ق
اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﻄﺮيﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻮاﺟﺒﺎت والحﻘﻮ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة الجﻤﺎﻋﺔ.
إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮوريﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺪاﺧﻴﻞ الجﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺪﺑ </اﻟﺸكﺎﻳﺎت واﻟ©™اﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ÷jﺎ.
إﻋﺪاد وﻣﺴﻚ سجﻞ اﻟﺪﺧﻮل والخﺮوج ﺑﺎملحجﺰ.
اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌ™/اﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮيﺔ.
ـ ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ :
ﻣﺴﻚ اﻟسجﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴهﺮ ﻋèى املحﺎﻓﻈﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ÷jﺎ.
ﺷﻮاهﺪ إداريﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻴﻮم واﻟﺸهﺮ.
تﻐﻴ </اﻷﺳﻤﺎء اﻟشخﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﻼ ﺗﻴنﻴﺔ.
ﺗصحﻴﺢ وﺗﻨﻘﻴﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻮم الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ بﻌﺪ اﻹذن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف املحﻜﻤﺔ أو اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص.
ﺷﻮاهﺪ إﺛﺒﺎت اﻟهﻮيﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺼﺎريﺢ اﻟﻮﻻدات واﻟﻮﻓﻴﺎت.
ﺷﻮاهﺪ ﻋﺪم تسجﻴﻞ اﻟﻮﻻدات واﻟﻮﻓﻴﺎت.
ﺷﻮاهﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟشخﺼﻴﺔ واﻟنسخ اﳌﻮﺟﺰة ﻟﻠﻮﻻدات واﻟﻮﻓﻴﺎت .
ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت إﺣﺪاث اﻟﺪﻓﺎ ﺗﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
تﻌﺒﺌﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ .
إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎريﺮ اﻟﺸهﺮيﺔ واﻟﺴﻨﻮيﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وإرﺳﺎﻟهﺎ إßى الجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.
ـ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ :
ﺷﻮاهﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻻﺳﻢ.
ﺷﻮاهﺪ الخﺎﻃﺐ واملخﻄﻮبﺔ.
ﺷﻮاهﺪ ﻋﺪم اﻟﺰواج وﻋﺪم اﻟﻄﻼق واﻟﻌﺰوبﺔ.
ﺷهﺎدة اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة وﺷهﺎدة تﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت.
ﺷﻮاهﺪ الحﻴﺎة اﻟﻔﺮدﻳﺔ والجﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﺷﻮاهﺪ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋèي.
ـ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋèى اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ :
اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .
اﻹﺷهﺎد ﻋèى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ﻣﺴﻚ اﻟسجﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎءات.
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ﻣﺼلحﺔ اﳌ™/اﻧﻴﺔ واملحﺎﺳﺒﺔ
واﻟﺼﻔﻘﺎت
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ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﳌﻤﺘﻠكﺎت

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ

ﻣﺼلحﺔ ﺣﻔﻆ اﻟصحﺔ

العـدد األربعون
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اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻀ </اﳌ™/اﻧﻴﺔ و ﺗتﺒﻌهﺎ و ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
إﻋﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﳌ™/اﻧﻴﺔ وإﺧﻀﺎﻋهﺎ ﻟﻠﺘﺄﺷ</ة داﺧﻞ اﻵﺟﺎل املحﺪدة.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واملحﺴﺒﺎ ﺗﻴﺔ اﳌ;< ﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ™/اﻧﻴﺔ.
ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف الجﻤﺎﻋﺔ ﳌﻮاردهﺎ وﺗﺤﻤﻼjiﺎ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ صحﺔ ﻧﻔﻘﺎت الجﻤﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠ FÆاﻻﻟ;™ام واﻷداء.
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاد وﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت الجﻤﺎﻋﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﺘﻐﻴ</ات اﻟFÆﺗﻄﺮأ ﻋﻠ–jﺎ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺴﻄﺮة اﻹداريﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض ) اﻟﺼﻔﻘﺎت (.
إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ™/اﻧﻴﺔ .
اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي إﻋﺪاد ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺴﻨﻮي
ـ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
ﺗﺰويﺪ اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ وذﻟﻚ ﺑﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮيﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺗتﺒﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ الجﻤﺎﻋﺔ.
ﻣﺴﻚ سجﻞ ووﺛﺎﺋﻖ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﺗتﺒﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﺎوى `ي ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠهﺎ ﺑﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ رﺋﺎﺳﺔ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي وﻣﺪﻳﺮيﺔ اﳌﺼﺎلح وﻣﺤﺎﻣﻲ الجﻤﺎﻋﺔ وﻣﺼﺎلح
الجﻤﺎﻋﺔ ﻹﻋﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻓﺎع.
اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ الجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ `ي كﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ الجﻤﺎﻋﺔ.
ﺣﻀﻮر أﺷﻐﺎل الخ<Üة وﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺎلح ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻠﻒ وبﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮيﺔ اﳌﺼﺎلح وﻣﺤﺎﻣﻲ الجﻤﺎﻋﺔ.
ﻣﻞء ﺟﺪاول اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌنﺸﻮري ﻋﺪد 158 :ﺑﺘـﺎريﺦ 22 :ﻣـﺎرس  1990وﺗﻮﺟ–jهـﺎ `ـي ›jﺎﻳـﺔ كـﻞ ﺳـﻨﺔ إßـى اﻹدارة
اﳌﺮﻛﺰيﺔ.
ﻃﻠﺐ اﺳتﺸﺎرات ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰيﺔ كﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إßى ذﻟﻚ.
اﻟﺴهﺮ ﻋèى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼلح ﻣﻊ اﳌﺪﻋ/ن كﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إßى ذﻟﻚ.
ـ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻤﺘﻠكﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ :
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﺿﺒﻂ وﺗﺪﺑ </اﳌﻠﻚ الجﻤﺎuي اﻟﻌﺎم والخﺎص واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ </اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ الحﻔﺎظ ﻋﻠ–jﻤﺎ.
اﻟﺴهﺮ ﻋèى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺘﻨﺎءات ،واﻟﺘﻔﻮيﺘﺎت واﻷﻛﺮيﺔ واﳌﻌﺎوﺿﺎت واﻟهﺒﺎت وﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺴهﺮ ﻋèى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت.
اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻸﻣﻼك الجﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺿﺒﻂ وﺗﺤﻴ/ن سجﻞ اﳌﻤﺘﻠكﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮدودﻳﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎريﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺔ.
اﻟﺴهﺮ ﻋèى ﺿﺒﻂ وﺗﺤﻴ/ن وﻣﺴﻚ سجﻞ اﳌﻤﺘﻠكﺎت الجﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﻟﻘﺴﻢ

ﺗﺨﺎذه ـ ـﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ـ ـﻖ اﻷه ـ ـﺪاف
• تﺴ ـ ـﻄ </ﺑﺮﻧ ـ ـﺎﻣﺞ ﻋﻤ ـ ـﻞ ﺳ ـ ـﻨﻮي ﻳﺤ ـ ـﺪد ﻣﺨﺘﻠ ـ ـﻒ ﻣﺠ ـ ـﺎﻻت ﺗ ـ ـﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘ ـ ـﺐ وﻛ ـ ـﺬا اﻹﺟ ـ ـﺮاءات اﳌﺰﻣ ـ ـﻊ ا
اﳌﺘﻮﺧﺎة.
•ﺗنﺸ ـﻴﻂ اﻟﺘﻈ ـﺎهﺮات اﻟﺘﺤﺴيﺴ ـﻴﺔ اﻟ ÆـFﺗﻘ ـﻮم ÷ jـﺎ الجﻤﺎﻋ ـﺔ ﻣ ـﻦ أﺟ ـﻞﺗﺤﺴ ـيﺲ اﻟﺴ ـﺎﻛﻨﺔ واملجﺘﻤ ـﻊ اﳌ ـﺪنﻲ ﺑﺄهﻤﻴ ـﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳ ـﺔ ` ـي
املجﺎل اﻟﺼ¡ي.
• اﳌﺴ ـﺎهﻤﺔ ` ـي اﺗﺨ ـﺎذ اﻟﺘ ـﺪاﺑ </اﻟﻼزﻣ ـﺔ ﻟﻀ ـﻤﺎن اﻟﻮﻗﺎﻳ ـﺔ اﻟص ـحﻴﺔ اﻷوﻟﻴ ـﺔ ﺑﻤﺠﻤ ـﻮع ﺗ ـﺮاب الجﻤﺎﻋ ـﺔ ،وذﻟ ـﻚ ﻋ Üـ< اﺳ ـﺘﺨﺪام اﳌ ـﻮارد
اﻟبﺸﺮيﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹداريﺔ `ي املجﺎل اﻟﺼ¡ي.
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺤﺎربﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﺮر ،بﺸكﻞ داﺋﻢ ،ﺑﻤـﺎ ﻓ–jـﺎ ﻣﺤﺎربـﺔ اﻟﻜـﻼب اﻟﻀـﺎﻟﺔ وﻣكﺎﻓﺤـﺔ ﻧﻮاﻗـﻞ اﻷﻣـﺮاض واﻟﺘـﺪﺧﻞ `ـي
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ الحﺪ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر املحﺘﻤﻠﺔ.
• إﺑﺪاء اﻟﺮأي ،ﻣﻦ الجﺎﻧﺐ اﻟﺼ¡ي ،ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻠﺒﺎت ﻓـﺘﺢ املحـﻼت أو اﻣj€ـﺎن اﻷنﺸـﻄﺔ اﻟÆـ Fتﺴـﺘﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤـﺎد بﻌـﺾ اﻟﺸـﺮوط
اﻟصحﻴﺔ.
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ واﺣ;<ام املحﻼت اﻟ FÆتﺴﻮق اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻻﺳj€ﻼﻛﻴﺔ أو اﻟ FÆﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد وبﻴﻊ اﻟﻮﺟﺒـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺸـﺮوط
اﻟصحﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
• اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ `ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ الخﺪﻣﺎت اﻟصحﻴﺔ ﻟﻠﺴـﺎﻛﻨﺔ كﺎﻹﻋـﺬار أو اﻟﺘﻠﻘـﻴﺢ الجﻤـﺎuي ﻋèـى ﺳـبﻴﻞ اﳌﺜـﺎل،
اﻟ FÆﺗﻨﻈﻤهﺎ الجﻤﺎﻋﺔ أو وزارة اﻟصحﺔ أو املجﺘﻤﻊ اﳌﺪنﻲ أو أﻳﺔ ﺟهﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺧﺺ ﻟهﺎ.
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت املجﺰرة وﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮات واﻟﺴهﺮ ﻋèى اﺣ;<ام اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟصحﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ الخﺪﻣﺎت.

•

ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ

تﺴهﺮ اﳌﺼلحﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻋèى اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و ﺗنﺸﻴﻂ الحﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟ;<ﺑﻮيﺔ واﻟ;<ﻓ–jﻴﺔ ،واﻷنﺸﻄﺔ اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ
الجﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹنﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ `ي هﺬﻩ املجﺎﻻت .و`ي هﺬا اﻹﻃﺎرﺗﻘﻮم اﳌﺼلحﺔ ﺑﻤﺎ ﻳèي :
• ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗنﺸﻴﻂ اﻟﺘﻈﺎهﺮات اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟ;<ﺑﻮيﺔ واﻟ;<ﻓ–jﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟ<Üﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ `ـي
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،ووﻓﻖ ﺗﻮﺟهﺎت املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ،وبﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ والجﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑ;<اب الجﻤﺎﻋﺔ.
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻟﻮج ملخﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎﻳﺎت وﻓﻀﺎءات اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑ;<اب الجﻤﺎﻋﺔ.
• تشجﻴﻊ وﻣﺴﺎﻧﺪة الجﻤﻌﻴﺎت واﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻄﻮيﺮ أنﺸﻄj€ﺎ.
• تﺴﻴ </الخﺰاﻧﺔ الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
ى
• ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜ <Üﻟلجﻤﺎﻋﺔ.
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ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤ</
واﻟﺒيﺌﺔ واﻷﺷﻐﺎل

ﻣﺼلحﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﺗﺪﺑ </املجﺎل

ﻣﺼلحﺔ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وﺷﺆون اﻟﺒيﺌﺔ

ﻣﺼلحﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
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• إﻋﺪاد ﻣﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺔ.
• ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل املحﻼت اﻟﺘﺠﺎريﺔ واﳌهﻨﻴﺔ والخﺪﻣﺎﺗﻴﺔ.
• إﻋﺪاد اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹداريﺔ.
• اﻟﺴهﺮ ﻋèى ﺗﺪﺑ </وتﺴﻴ </اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى اﻟﻘﺴﻢ
• اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟهـﺎت واﻻﺧﺘﻴـﺎرات واﻟﻀـﻮاﺑﻂ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻟj€ﻴﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴـﺔ وإﻋـﺪادا اﻟ;ـ<اب واﻟﺘﻌﻤ/ـ< ﺑ;ـ<اب الجﻤﺎﻋـﺔ،
وذﻟﻚ ﻋ <Üإﻧﺠﺎز أو اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﻤ </وﺿﻮاﺑﻄهﺎ.
• إﻧﺠﺎز اﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ وﺗﻘﺎريﺮ اﻟلجﺎن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ `ي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻤ.</
• دراﺳـﺔ ﻃﻠﺒـﺎت اﻟـﺮﺧﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻤﺸـﺎريﻊ اﻟﺒﻨـﺎء واﻟﺘﺠﺰﺋـﺎت اﻟﻌﻘﺎريـﺔ واملجﻤﻮﻋـﺎت اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ وﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻌﻘـﺎرات وإﺑـﺪاء اﻟـﺮأي
ﺑﺨﺼﻮﺻهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ/ن الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ `ي ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻤ.</
• تﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ اﻟﺘﻌﻤ </اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ـ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء .ـ رﺧﺺ اﻟﺴﻜﻦ وﺷﻮاهﺪ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.
• ـ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹداريﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻤ </ورﺧﺺ اﻟﺮبﻂ بﺸﺒﻜﺔ اﳌﺎء اﻟﺼـﺎلح ﻟﻠﺸـﺮب واﻟﻜهﺮبـﺎء .ـ رﺧـﺺ وﻗـﺮارات اﺣـﺘﻼل
اﳌﻠ ـﻚ اﻟﻌﻤ ـﻮﻣﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣ ـﺔ ﺑﻨ ـﺎء .ـ ـ اﻟﺸ ـﻮاهﺪ اﻹداري ـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـﺔ ﺑﺘﺤﻔ ـﻴﻆ وبﻴ ـﻊ اﻟﻌﻘ ـﺎرات ـ ـ رﺧ ـﺺ إﺣ ـﺪاث اﻟﺘﺠﺰﺋ ـﺎت اﻟﻌﻘﺎري ـﺔ
واملجﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ و ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات .
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷوراش اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ والحﺮص ﻋèى اﻣﺘﺜﺎل أصحﺎب اﻟﺸﺄن ﻟﻺذن واﻟﺮﺧﺺ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟهﻢ وﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ الجـﺎري
÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ `ي ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻤ.</
• ﺗﺤﺮيـﺮ ﻣﺤﺎﺿـﺮ املخﺎﻟﻔـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻌﻤ </واﻟﺘﺠﺰﺋـﺎت اﻟﻌﻘﺎريـﺔ واملجﻤﻮﻋـﺎت اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ وﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻌﻘـﺎرات وﺗﻄﺒﻴـﻖ اﳌﺴـﺎ ﻃ/ـ<
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
• ﺗتﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء.
ـ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
• ﺗﺪﺑ </ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻔﻞ ب :
 ﺗﺤﺪﻳﺪ الحﺎﺟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮيﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺠه™/ات وأدوات اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. اﻹﺷﺮاف ﻋèى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء أدوات وﺗﺠه™/ات اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﺿﻮاء اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ بﺸكﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وداﺋﻢ. ﺗتﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳj€ﻼك اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺴﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ÷jﺎ.ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗتﺒﻊ كﻞ اﻷوراش واﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ـ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮآب الجﻤﺎuي :
• ﺗﺪﺑ </ﻣﺮاب الجﻤﺎﻋﺔ وﺣﻈ</ة اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻵﻟﻴﺎت واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎريﺔ.
ـ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :
• اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟبﺴﻴﻄﺔ واﻟﻜ<Üى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت الجﻤﺎﻋﻴﺔ .
• إﻧﺠﺎز وﺗﺪﺑ </أﺷﻐﺎل اﻟتﺸﻮيﺮ واﻟ;<ﻗﻴﻢ واﻟتﺴﻤﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻷرﺻﻔﺔ.
• إﻧﺠﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟبﺴﻴﻄﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﻟﻀﺮوريﺔ ﻷﺷﻐﺎل اﳌﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﻴﺔ.
• اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺷﻐﺎل اﻟ FÆﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ،وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻮاهﺎت الحﺮيﻖ.
• اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻧﺠﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻐﺎل الحﺪادة واﻟ;<ﺻﻴﺺ واﻟﻨﺠﺎرة واﻟﻜهﺮبﺔ واﻟﺼﺒﺎﻏﺔ.
• اﻟﻘﻴﺎم بﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ;™ﻳ/ن `ي إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ الحﻔﻼت واﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻻت.
ـ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺒيﺌﺔ :
ر
• إﺣﺪاث وjiﻴﺌﺔ املجﺎﻻت الخﻀﺮاء وﺻﻴﺎﻧj€ﺎ والحﻔﺎظ ﻋﻠ–jﺎ ﻣﻦ اﻹهﻤﺎل واﻟﺘﺪهﻮ .
• اﻹﺷﺮاف ﻋèى ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻄه </اﻟﺴﺎﺋﻞ وﺗﺪﺑ </اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت داﺧﻞ املجﺎل اﻟ;<ابﻲ ﻟلجﻤﺎﻋﺔ.
• ﺗتﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳj€ﻼك اﳌﺎء اﻟﺼﺎلح ﻟﻠﺸﺮب الخﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺎت الجﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻘﺎﻳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إﻋﺪاد وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﻨﺎﻧيﺶ اﻟﺘﺤﻤﻼت.
اﳌﺴﺎهﻤﺔ `ي إﻋﺪاد ﻣ™/اﻧﻴﺔ اﻟتﺴﻴ </واﻟﺘﺠه ™/اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺗتﺒﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻮكﻮﻟﺔ إßى ﻣكﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت.
ﺗتﺒﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠه™/ات الحﻀﺎريﺔ اﻟﻜ<Üى.
ﺗتﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻐﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺎت.
اﻟﺴهﺮ ﻋèى إﻧﺠﺎز اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻹداريﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻐﺎل.
اﻹﺷﺮاف ﻋèى ﺗﺨﺰيﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮريﺪات اﻟ FÆﺗﻘﺘﻨ–jﺎ الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺪﺑ</هﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑ.</
دراﺳﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي `ي ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺎت واملجﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﺗتﺒﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟبﺸﺮيﺔ.

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

 12صفر  11( 1441أكتوبر )2019

ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار إßى كﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ
رﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﺄﺷ </ﻋﻠﻴﮫ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪ واßي ﺟهﺔ درﻋﺔ – ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ
اﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ.
اﻹﻣـﻀ ـﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﺗﺄﺷ</ة ﻋﺎﻣﻞ اﻻﻗﻠﻴﻢ ﺑﺘﺎريﺦ  20اﺑﺮيﻞ 2017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم واﻹﻣﻀﺎء
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻻي ﻋcي اﻟﺸﺮيﻒ
رﻗﻢ  10ﺑﺘﺎريﺦ  23ﻣﺎرس  2018ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم qي
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ SRاﻻداري
إن رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 104
و 126و 128ﻣﻨﮫ،
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.58.008اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 4
ﺷﻌ ّﺒﺎن  1377اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  24ﻓ<Üاﻳﺮ  1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ F}ıاﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ
تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ،
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.77.738اﻟﺼﺎدر `ي  29ﻣﻦ
ﺷﻮال  2) 1426دﺟﻨ (2005 <Üﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎF}ı
الخﺎص ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ الجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ،
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.05.1367اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 29
ﺷﻮال  2) 1426دﺟﻨ (2005 <Üاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﻄﺮة
ﺗﻨﻘﻴﻂ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.04.403اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 29
ﺷﻮال  2) 1426دﺟﻨ (2005 <Üاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط
ﺗﺮÈي ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ `ي اﻟﺪرﺟﺔ واﻹﻃﺎر،
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌنﺸﻮر اﻟﻮزاري ﻋﺪد  51اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 31
دﺟﻨ 2015 <Üﺣﻮل تﻌﻴ/ن اﳌﺪﻳﺮيﻦ اﻟﻌﺎﻣ/ن ﻟﻠﻤﺼﺎلح
وﻣﺪﻳﺮي اﳌﺼﺎلح ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ،
وبﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ
رﻗﻢ  2016/50اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  31ﻣﺎرس  2016واﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻌﻴ/ن اﻟﺴﻴﺪ  :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ اﻟﺸﺎد ،ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوßى` ،ي ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻻي
ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ،
وبﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ
ﻋﺪد  2018/15اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺘﺎريﺦ  20أﺑﺮيﻞ 2017
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ إدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ
و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎjiﺎ،
ﻗّﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﻔّﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ اﻟﺸﺎد ،ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح
ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ ،واﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ 1963
ﺑﺎﻟﺮيﺼﺎنﻲ ،الحﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ U
 ،67184ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ا ﻟ ﺘ ﺎ ﻟ ﻴ ﺔ:
ي
* اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑ </اﻹدار .
* ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﺑ </اﻹداري ﻟﺸﺆون اﳌﻮﻇﻔ/ن.
* اﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ.
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* ﺗﺤﻀ </وﻣﺴﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮوريﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗتﺒﻊ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات رﺋيﺲ املجﻠﺲ.
* إرﺳﺎل وﺗﻮﺟﻴﮫ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪاوﻻت املجﻠﺲ الخﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺷ</ة إßى اﻟﺴﻠﻄﺔ املخﺘ ّ
ﺼ ﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣّﺮر ﺑﻤﻮﻻي ﻋèي اﻟﺸﺮيﻒ `ي  23ﻣﺎرس 2018
اﻹﻣﻀ ـﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺠهﺔ ﺳﻮس-ﻣﺎﺳﺔ
اﳌﻘﺮرات واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
ورؤﺳﺎLKﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺪﻣﺠﺔ و اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟ°âﻧي ﺖ ﻋﺪد 03 :ﺑﺘﺎريﺦ 14 :
ﻓ^Sاﻳﺮ  2018ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ^Sﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘ™/ﻧيﺖ
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.84اﻟﺼﺎدر `ي
 20رﻣﻀﺎن  1436ﻣﻮاﻓﻖ  7ﻳﻮﻟﻴﻮز  2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  112.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎد /ﺗن  95و  101ﻣﻨﮫ؛
و ﺑـﻨﺎء ﻋـèى ﻣـﺤـﻀﺮ ﻣﺪاوﻻت املجـﻠﺲ اﻹﻗـ ـﻠﻴﻤ ـﻲ ﻟﺘ™/ﻧيﺖ
ﺧـ ـﻼل اﻟـﺪورة اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌـﻨـﻌﻘـﺪة ﻳـ ـﻮم اﻟ ـﺠﻤ ـﻌـﺔ  11ذي
الحجﺔ  1436اﳌﻮاﻓﻖ ل  25ﺷتﻨ 2015 <Üﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋيﺲ
املجﻠﺲ وﻧﻮاﺑﮫ وكﺎﺗﺐ املجﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﮫ اﳌﻨبﺜﻖ ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻳﻮم  04ﺷتﻨ2015 <Ü؛
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧ/ن و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮﻟﺔ ÷jﺎ `ي هﺬا
املجﺎل؛
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 :اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣكﻮكﻮ.
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ
ﺑﺼ ﻔﺘﮫ

.1976/01/01 :
 :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘ™/ﻧيﺖ
.

ﺻﻼﺣﻴﺎت `ي إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ويﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ و ﺗتﺒﻊ اﳌﺸﺎريﻊ و اﻷنﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع دﻋﻢ
ا ﻟﺒ ن ﻴ ﺎت ا ﻟﺘ ﺤ ﺘ ﻴ ﺔ و إ ن ﻌ ﺎ ش ا ﻻ ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﻘﺮار و ﻳنﺸﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ/ن الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑ;™ﻧيﺖ ﺑﺘﺎريﺦ 14:ﻓ<Üاﻳﺮ 2018
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴم Fﻟ;™ﻧيﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻏﺎزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRاﻟﻌﻤﺎﻻت واﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أواﻻﻗﻠﻴﻢ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟ°âﻧيﺖ رﻗﻢ  77ﺑﺘﺎريﺦ 19
دﺟﻨ^ 2016 Sﻳﻘ∞ ß±ﺑتﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺎلح اﻻﻗﻠﻴﻢ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟ;™ﻧيﺖ
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.008.58اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 4
ﺷﻌﺒﺎن  24) 1377ﻓ<Üاﻳﺮ  (1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎF}ı
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.84ﺻﺎدر ﻓـﻲ  20ﻣ ـﻦ
رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  112.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎد ﺗ/ن
 95و  109ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌنﺸﻮر رﻗﻢ /32م ع ج م /م م م ﺑﺘﺎريﺦ 22
ﻳﻮﻧﻴﻮ  2016ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارات اﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﻘﺮر اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮف املجﻠﺲ ﺧﻼل دورﺗﮫ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ ﺷتﻨ،2016 <Üو ذﻟﻚ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎدة اﻷﻋﻀﺎء
الحﺎﺿﺮيﻦ.
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻨﻈﻢ إدارة إﻗﻠﻴﻢ ﺗ™/ﻧيﺖ ﻋèى اﻟﺸكﻞ اﻟﺘﺎßي:
 sاﻟ ـ ـﺮﺋـ ـ ـ ـ ـﺎﺳ ـ ـﺔ:
 ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و اﳌﺮاﻗﺒﺔ. sﻣﺪﻳﺮيﺔ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ و املجﻠﺲ:
و ﺗﺘكﻮن ﻣﻦ:
 ا ﻟﻜ ﺘ ﺎ ﺑ ﺔ ا ل خ ﺎ ﺻ ﺔ . ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀ ﺒﻂ . ﻣكﻠﻔ/ن ﺑﻤهﻤﺔ اﺛﻨ/ن. sﻣﺪﻳﺮيﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎلح:
و ﺗﺘكﻮن ﻣﻦ:
* ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﺠه™/ات.
 sﻣﺼلحﺔ اﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪر F}ıﺑﺎملجﺎل اﻟﻘﺮوي
و ﺗﺄهﻴﻞ املجﺎل.
 ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﻘﺮويﺔ وﺗﺄهﻴﻞ املجﺎل. ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪر F}ıﺑﺎملجﺎل اﻟﻘﺮوي و اﻟ;<ﺑﻴﺔواﻟﺘكﻮيﻦ.
 ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. sﻣﺼلحﺔ تشخﻴﺺ الحﺎﺟﻴﺎت و اﻷﺷﻐﺎل و اﻵﻟﻴﺎت.
 ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت وتشخﻴﺺ الحﺎﺟﻴﺎت. ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺷﻐﺎل واﻟﺘﺠه™/ات واﻟﺒنﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. ﻣﻜﺘﺐ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﻚ.ن
 sﻣﺼلحﺔ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ و اﻟﺘﻌﺎو و املجﺘﻤﻊ اﳌﺪنﻲ.
 ﻣﻜﺘﺐ دﻋﻢ الحﻴﺎة الجﻤﻌﻮيﺔ. ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎuي و اﻟﺘﻀﺎﻣ Féو اﻟﺘنﺸﻴﻂاﻻ ﻗ ﺘ ﺼ ﺎد ي .
 ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ و اﻟهجﺮة. * sﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 sﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﻤﺘﻠكﺎت.
 ﻣﻜﺘﺐ اﳌ™/اﻧﻴﺔ واملحﺎﺳﺒﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻣ ﻜ ﺘ ﺐ ا ﻟ ﺼ ﻔ ﻘ ﺎت . ﻣ ﻜ ﺘ ﺐ ا ﳌ ﻤ ﺘ ﻠ ك ﺎت . sﻣﺼلحﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻷرﺷﻴﻒ.
 ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ. ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖواﻷرﺷﻴﻒ
 -ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﺑ </اﳌﻔﻮض ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣ ™/اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﺄﺷ </ﻋﻠﻴﮫ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﺗ™/ﻧيﺖ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ :رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴمF
ﺗﺄﺷ</ة اﻟﻌﺎﻣﻞ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ﻟت ﺴ ﻴ  SRو ا ﺳ ﻨ ﺎ د ا ﳌ ه ﺎ م
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺪد 71 :ﺑﺘﺎريﺦ  10 :أﻛﺘﻮبﺮ
 2017ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء qي ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺪﺑSR
اﻹداري واﳌﺎªي ﻟﻠﻤﻮﻇﻔRن ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺎلح
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘ™/ﻧيﺖ
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.84اﻟﺼﺎدر `ي
 20رﻣﻀﺎن  1436ﻣﻮاﻓﻖ  7ﻳﻮﻟﻴﻮز  2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  112.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد  102 ، 97و  103ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.09.441ﺑﺘﺎريﺦ  17ﻣﺤﺮم 1431
ﻣﻮاﻓﻖ  03ﻳﻨﺎﻳﺮ  2010بﺴﻦ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ؛
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
ﻓﺼﻞ ﻓﺮيﺪ :
اﻟ™/ﻳﺪ ﺣﻔﻈﻲ .
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ :
23.01.1967
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ:
ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز " اﻟﻄﺒﻘﺔ
وﺿﻌﻴﺘﮫ اﻹداريﺔ:
اﻟﻔﺮيﺪة اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮابﻌﺔ"
اﳌ ﺪ ﻳﺮ اﻟﻌ ﺎ م ﻟ ﻠﻤ ﺼ ﺎل ح
ووﻇﻴﻔﺘﮫ:
اﳌﺮﺳﻢ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ اﻟ;<اﺑﻴﺔ :إﻗﻠﻴﻢ /ﺗ™ﻧيﺖ
ﻟﻴﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي `ي اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑ </اﻹداري واﳌﺎßي ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/ن.
وﺣﺮر ﺑ;™ﻧيﺖ `ي  10 :أﻛﺘﻮبﺮ 2017
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻋﺒﺪ ﷲ ﻏﺎزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟ°âﻧي ﺖ ﻋﺪد 01 :ﺑﺘﺎريﺦ :
 14ﻓ^Sاﻳﺮ  2018ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻨﻤ ﻴﺔ اﻹ ﻗ ﻠﻴﻢ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘ™/ﻧيﺖ
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.84اﻟﺼﺎدر `ي
 20رﻣﻀﺎن  1436ﻣﻮاﻓﻖ  7ﻳﻮﻟﻴﻮز  2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  112.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎد /ﺗن  95و  101ﻣﻨﮫ
و ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺪاوﻻت املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘ™/ﻧيﺖ ﺧﻼل
اﻟﺪورة اﻹﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم الجﻤﻌﺔ  11ذي الحجﺔ
 1436اﳌﻮاﻓﻖ ل  25ﺷتﻨ 2015 <Üﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋيﺲ املجﻠﺲ
وﻧﻮاﺑﮫ وكﺎﺗﺐ املجﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﮫ اﳌﻨبﺜﻖ ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻮم 04
ﺷتﻨ.2015 <Ü
وبﻨﺎء ﻋèى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧ/ن و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮﻟﺔ ÷jﺎ `ي هﺬا
املجﺎل.

ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
ﻳﻔﻮض
ﻟ ﻠﺴ ﻴ ﺪ
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ
ﺑﺼ ﻔﺘﮫ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :
 :ﻋﻤﺮ ﺑ<Üك .

.1975/03/05 :
 :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘ™/ﻧيﺖ.
ﺻﻼﺣﻴﺎت `ي إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ و ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ و ﺗتﺒﻊ اﳌﺸﺎريﻊ و اﻷنﺸﻄﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟ;<ﺑﻴﺔ
واﻟﺘكﻮيﻦ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﻘﺮار و ﻳنﺸﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ/ن الجﺎري ÷jﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑ;™ﻧيﺖ ﺑﺘﺎريﺦ 14.:ﻓ<Üاﻳﺮ 2017
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻋﺒﺪ ﷲ ﻏﺎزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟ°âﻧي ﺖ ﻋﺪد 02:ﺑﺘﺎريﺦ
 14 :ﻓ^Sاﻳﺮ  2018ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘ™/ﻧيﺖ
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.84اﻟﺼﺎدر `ي
 20رﻣﻀﺎن  1436ﻣﻮاﻓﻖ  07ﻳﻮﻟﻴﻮز  2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  112.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎد /ﺗن  95و  101ﻣﻨﮫ .
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺪاوﻻت املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟـﺘـﻴـﺰﻧـﻴـﺖ
ﺧـﻼل اﻟـﺪورة اﻹﺳﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴﺔ اﳌـﻨـﻌـﻘـﺪة ﻳـﻮم الجـﻤـﻌـﺔ  11ذي
الحجﺔ  1436اﳌﻮاﻓﻖ ل  25ﺷتﻨ 2015 <Üﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋيﺲ
املجﻠﺲ وﻧﻮاﺑﮫ وكﺎﺗﺐ املجﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﮫ اﳌﻨبﺜﻖ ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻳﻮم  04ﺷتﻨ.2015 <Ü
وبﻨﺎء ﻋèى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧ/ن و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮﻟﺔ ÷jﺎ `ي هﺬا
املجﺎل.
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ
ﺑﺼ ﻔﺘﮫ

أ :ﺣﻤﺪ اوهﻤﻮ.
.1975/04/10:
ا :ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺘ™/ﻧيﺖ.

ﺻﻼﺣﻴﺎت `ي إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ و ﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ و ﺗتﺒﻊ اﳌﺸﺎريﻊ و اﻷنﺸﻄﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﺮيﺎﺿﺔ و اﻟﺘنﺸﻴﻂ اﻟ;<ابﻲ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﻘﺮار و ﻳنﺸﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ/ن الجﺎري ÷jﺎ
اﻟﻌ ﻤ ﻞ .
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑ;™ﻧيﺖ ﺑﺘﺎريﺦ 14.:ﻓ<Üاﻳﺮ 2018
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻋﺒﺪ ﷲ ﻏﺎزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌﻘﺮرات واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت ورؤﺳﺎLKﺎ

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم و اﻻﻣﻀﺎء

ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ رﻗﻢ
 09ﺑﺘﺎريﺦ18:ﻣﺎرس  2018ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ زاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ
ﺑﻨﺎءا ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  103ﻣﻦ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1-:
 15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز ( 2015
ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﻔﻮض اßى اﻟﺴﻴﺪ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻨﺎنﻲ
اﻟﺼﻔﺔ  :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻول ﻟﻠﺮﺋيﺲ
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ..1975/06/11. :
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢJC133844:
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻤ </ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﺎ
ﺟﺎء `ي اﳌﺎدة  101ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم113-14 F
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
ﻳﻤﺎرس اﳌﻔﻮض ﻟﮫ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بﺸﺮﻃﺔ
ا ﻟﺘ ﻌ ﻤ .</
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ :
هﺬا اﻟﻘﺮار يﻌﺪل و ﻳﺘﻤﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  01:ﺑﺘﺎريﺦ23:ﻧﻮﻧ2015 <Ü
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ و ﻳنﺸﺮ
ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ `ي 18:ﻣﺎرس 2018
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻻداوﻣﻮﻣﻦ رﻗﻢ 2018/ 01
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ SRاﻻداري
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اداوﻣﻮﻣﻦ ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎد /ﺗ ن 104
و102ﻣﻨﮫ.
وبﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار اﻟﺘﻌﻴ/ن اﳌﺆﻗﺖ `ي ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎلح
اﳌﺆرخ `ي  04ﺷتﻨ 2017 <Üواﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪ
وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎريﺦ  27ﻧﻮﻧ. 2017 <Ü
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ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ :ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮيﻢ اﻟﺸهﺒ¯ Fاﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ1966 :
رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮيﻒ  JC 23570 :ﺻﻔﺘﮫ ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﺼﺎلح ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ لجﻤﺎﻋﺔ اداوﻣﻮﻣﻦ
`ي اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ </اﻹداري
)ﻗﺮارات اﻟﺮﺧﺺ اﻹداريﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ/ن ،أﻣﺮ ﺑﻤهﻤﺔ ،ﻗﺮارات
اﻟ;<ﻗﻴﺔ ،أوراق اﻹرﺳﺎل ،اﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ(
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ :
يﻌهﺪ ﻟلخﺎزن الجﻤﺎuي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ:
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
اداوﻣﻮﻣﻦ `ي2018/01/02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻻﻓﺮيﺠﺔ رﻗﻢ  13 :ﺑﺘﺎريﺦ :
 2016/07/13ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء qي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ SRاﻹداري
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﻤﺎﻋﺔ اﻓﺮيﺠﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  85.15.1ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ  104ﻣﻨﮫ.
وبﻨﺎء ﻋèى ﻗﺮار رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺑﺘﻌﻴ/ن اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﻻي ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻜﺮاتﻲ ) ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻢ ( 10
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺼﺎلح ﺑﺘﺎريﺦ  12ﻣﺎي 2016
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻳﻔﻮض اﻹﻣﻀﺎء ﻟﻠﺴﻴﺪ :ﻣﻮﻻي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻜﺮاتﻲ.
اﻟﺼﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ :ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻢ 10
)ﻣﺪﻳﺮا ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎلح(.
اﳌﻮﻟـ ـ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1977/04/29 :ﺑﺎﻓﺮيﺠﺔ.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ `ي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ </اﻹداري.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺻﺪورﻩ.
اﻓﺮيﺠﺔ `ي 2016/07/13 :
إﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻓﺮيﺠﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻈﺎهﺮ رﻗﻢ 53
ﺑﺘﺎريﺦ  05ﺷتﻨ^ 2017 Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ
اﳌ ﺪ ﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ
ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  102ﻣﻦ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ:
 1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن  1436هـ ﻣﻮاﻓﻖ  07ﻳﻮﻟﻴﻮز
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 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113-14 :اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ج ﻤ ﺎﻋ ﺎت .
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99 :اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ
1423هـ ) 03أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة الخﺎﻣﺴﺔ.
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ 2-99-665:اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن 1423هـ ) 09أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ 37-99:اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ 1423هـ )  03أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :
ﻳﻔﻮض اﻟﺴﻴﺪ  :رﺷﻴﺪ الحﺪري
اﻹﻃﺎر :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ 1969/01/01 :
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟﺴﻮق اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﻟكﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺪوار اﻟﺒﻌﺎريﺮ اﻟﻔﻮﻗﺎﻧﻴ/ن .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ و نﺸﺮﻩ.
زاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ `ي 05.:ﺷتﻨ2017 <Ü
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻈﺎهﺮ رﻗﻢ 56
ﺑﺘﺎريﺦ  05ﺷتﻨ^ 2017 Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ
اﳌ ﺪ ﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺰاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ
ﺑﻨﺎء ﻋèى ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  102ﻣﻦ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ:
 1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي  20رﻣﻀﺎن  1436هـ ﻣﻮاﻓﻖ  07ﻳﻮﻟﻴﻮز
 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113-14 :اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ج ﻤ ﺎﻋ ﺎت .
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99 :اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ
1423هـ ) 03أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة الخﺎﻣﺴﺔ.
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ 2.99.665:اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن 1423هـ ) 09أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ 37-99:اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ 1423هـ )  03أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض اﻟﺴﻴﺪ  :رﺷﻴﺪ دﻧﺎن
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘ Féﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻹﻃﺎر
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ 1969/01/01 :
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻷﺻèي اﻟكﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻩ
ﺑﺪوار اﻟﺴﻮاﺣ. </
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ و نﺸﺮﻩ.
زاويﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﻄﺎهﺮ `ي 05.:ﺷتﻨ2017 <Ü
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018 / 22
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣ ﻜ ﺘ ﺐ ا ل ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  04ﺷﻌﺒﺎن
(1977/9/27) 1377ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ . 99
 37اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ .
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي
اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣيﺶ .
§ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ .1969/11/16 :
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ اﻟﺘ ﻌ ﻴ/ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺗﺎروداﻧﺖ.
ا ﳌ ﺎ دة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018/04/02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ2018 / 23
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣ ﻜ ﺘ ﺐ ا ل ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  04ﺷﻌﺒﺎن
(1977/9/27) 1377ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺎل ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
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اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻌﻨﺼﻮري .
§ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ .1968/10/31 :
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ ا ﻟﺘ ﻌ ﻴ /ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺗﺎروداﻧﺖ.
ا ﳌ ﺎدة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ2018 /24
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣ ﻜ ﺘ ﺐ ا ل ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  04ﺷﻌﺒﺎن
(1977/9/27) 1377ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺎل ح ﺎ ﻟﺔ اﳌﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻮﺣﺪ .
§ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ .1973/5/02 :
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ ا ﻟﺘ ﻌ ﻴ /ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻹداريﺔ اﻷوßى .
ا ﳌ ﺎدة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018 /25ﺑﺘﺎريﺦ
 2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ
واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  04ﺷﻌﺒﺎن
(1977/9/27) 1377ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
ا ﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺎ ل ح ﺎ ﻟ ﺔ ا ﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة  :ﻧﺎﻋﻤﺔ ﺑﻴﺎ .
§ اﳌﻮﻟﻮدة ﺑﺘﺎريﺦ .1960/09/03 :
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ اﻟﺘ ﻌ ﻴ/ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻹداريﺔ اﻷوßى .
ا ﳌ ﺎ دة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ2018 / 26
ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ
ال ح ﺎﻟﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴﺔ .
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  04ﺷﻌﺒﺎن
(1977/9/27) 1377ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌ ﺘ ﻌ ﻠﻖ ﺑﺎل ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :اﺣﻤﺪ اﻟﺘﺎويﻞ .
§ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ 1966/09/08 :
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ ا ﻟﺘ ﻌ ﻴ /ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻹداريﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .
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اﳌ ﺎدة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ2018 / 27
ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ
واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  04ﺷﻌﺒﺎن
(1977/9/27) 1377ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺎل ح ﺎ ﻟﺔ اﳌﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻮيﻔﻲ .
§ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ 1967./09/12 :
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ اﻟﺘ ﻌ ﻴ/ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻹداريﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .
ا ﳌ ﺎدة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ 2018/28ﺑﺘﺎريﺦ
 2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻮاهﺪ
واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  4ﺷﻌﺒﺎن 1377
)(1977/9/27ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺎل ح ﺎ ﻟﺔ اﳌﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
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وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻋﺒﺪ الجﻠﻴﻞ رﻓﻴﻖ .
§ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ .1964/08/06 :
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ اﻟﺘ ﻌ ﻴ/ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻹداريﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .
ا ﳌ ﺎ دة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ2018 / 29
ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  4ﺷﻌﺒﺎن 1377
)(1977/9/27ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌ ﺘ ﻌ ﻠﻖ ﺑ ﺎل ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻟﻴكﺎ. F}Ô
§ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ .1973/10/23 :
 :ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺎﻋﺪ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ اﻟﺘ ﻌ ﻴ/ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻹداريﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .
ا ﳌ ﺎ دة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

 12صفر  11( 1441أكتوبر )2019

ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ2018 /30
ﺑﺘﺎريﺦ  2018/3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ
ال ح ﺎﻟﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴﺔ .
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  04ﺷﻌﺒﺎن
(1977/9/27) 1377ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺎل ح ﺎ ﻟﺔ اﳌﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي
اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة  :ﺣﻴﺎة دﺷيﺶ .
§ اﳌﻮﻟﻮدة ﺑﺘﺎريﺦ . 1968/11/17 :
 :ﻣﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ ا ﻟﺘ ﻌ ﻴ /ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻹداريﺔ اﻟﺮابﻌﺔ .
اﳌ ﺎدة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺘﺎروداﻧﺖ رﻗﻢ2018 /31
ﺑﺘﺎريﺦ  2018 /3/30ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.58.008ﺑﺘﺎريﺦ  04ﺷﻌﺒﺎن
(1977/9/27) 1377ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ F}ıﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت )اﳌﺎدة 102ﻣﻨﮫ(.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1 .02 .239اﻟﺼﺎدر `ي 25
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 37.99
اﳌ ﺘ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺎل ح ﺎ ﻟﺔ اﳌﺪ ﻧ ﻴ ﺔ .
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  2ﺷﻌﺒﺎن
 9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
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اﳌﺎدة اﻷوßى :
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :رﺷﻴﺪ رﻏ. Fé
§ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ .1975/06/21 :
 :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
§ اﻹﻃﺎر
 :ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎروداﻧﺖ.
§ اﻟﺘ ﻌ ﻴ/ن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﺸﻮاهﺪ واﳌﺮاﺳﻼت اﻹداريﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮuي ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي
ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﳌلحﻘﺔ اﻹداريﺔ اﻟﺮابﻌﺔ.
ا ﳌ ﺎ دة ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ :
يﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ÷jﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺘﺎروداﻧﺖ `ي 2018 /4 / 02 :
اﻻﻣﻀﺎء رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺠهﺔ كﻠﻤﻴﻢ – واد ﻧﻮن
اﳌﻘﺮرات و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت
ورؤﺳﺎLKﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺎﻟﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ و الجﺒﺎﻳﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﺤﺪﻳﺪ نﺴﺐ و اﺳﻌﺎر اﻟﺮﺳﻮم و اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟ ﻔ ﺎ ﺋ ﺪ ة ا ل ج ﻤ ﺎ ﻋ ﺎت
ﻗـﺮار ﺟﺒﺎﺋ ـﻲ ﻋﺪد  05ﺑﺘﺎريﺦ  31ﻏﺸ ﺖ  2016ﻣﻌﺪل و ﻣﺘﻤﻢ
ﻟﻠﻘﺮار الجﺒﺎئﻲ رﻗﻢ  2010 / 04اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ
 2010اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺮﺳﻮم و الحﻘﻮق
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋ ـﺪة ﻣ°Rاﻧﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺸبﻴﻜـﺔ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﺸبﻴﻜﺔ
ﺑ ﻨ ﺎ ء ﻋ  èى ﻣ ﻘ ﺘ ﻀ ﻴ ﺎت :
اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.15.85 :اﻟﺼﺎدر `ي  20 :رﻣﻀﺎن 07
) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ- 14:
 113اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت؛
واﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ01.07.195 :اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  19 :ذي
اﻟﻘﻌﺪة  30) 1428ﻧﻮﻧ ،(2007 <Üﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ -06:
47اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺒﺎﻳﺎت الجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ ؛
واﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 01.07.209 :اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 07 :
دﺟﻨ 2007 <Üﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 39-07:بﺴﻦ أﺣكﺎم
إﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم و الحﻘﻮق و اﳌﺴﺎهﻤﺎت
و اﻷﺗﺎوى اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة الجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ ؛
واﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 02.09.441 :اﻟﺼﺎدر `ي  17ﻣﺤﺮم 1431
اﳌﻮاﻓﻖ ل  03ﻳﻨﺎﻳﺮ  2010بﺴﻦ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ ؛
وﻣﺪاوﻻت املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﺸبﻴﻜﺔ `ي إﻃﺎر دورﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸهﺮ ﻣﺎي  ، 2016ﺑﺘﺎريﺦ 04 :ﻣﺎي .2016
ﻗﺮرﻣﺎﻳèي:
نﺴﺐ و أﺳﻌﺎر اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺮﺳﻮم و الحﻘﻮق و اﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟ FÆﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن نﺴjÏﺎ أو اﻗﺘﺼﺮ ﻋèى ﺗﺤﺪﻳﺪ
أﺳﻌﺎرهﺎ اﻟﻘﺼﻮى و اﻟﺪﻧﻴﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
رﺳﻮم املحجﺰ
ﺗﺤﺪد أﺳﻌﺎر هﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ الحﻴﻮاﻧﺎت أو اﻟﺴﻠﻊ أو
اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﻳèي:
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء والحﻴﻮاﻧﺎت
واﻟﻌﺮبﺎت
أ  -اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﺒﻀﺎئﻊ
ﺳﻠﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼ F}Ôﻋﻦ اﻟﻘﻨﻄﺎر
أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ
ﺳﻠﻌﺔ ﻏ </ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼ F}Ôﻋﻦ
اﻟﻘﻨﻄﺎر أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ
أدوات ﻛﺒ</ة الحجﻢ ﻋﻦ اﳌ;<
اﳌﻜﻌﺐ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ
أدوات ﺻﻐ</ة الحجﻢ ﻋﻦ اﳌ;<
ﻣﻜﻌﺐ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ
ب – الحﻴﻮاﻧﺎت
الجﻤﺎل و اﻟﺒﻘﺮ
الخﻴﻮل و اﻟﺒﻐﺎل و الحﻤ</

واﺟﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻟكﻞ ﻳﻮم

اﳌﺪة اﻟﻘﺼﻮى
ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ

 3.00دراهﻢ

ﻳﻮم واﺣﺪ

 2.00دراهﻢ

 15ﻳﻮﻣﺎ

 5.00دراهﻢ

 15ﻳﻮﻣﺎ

 2.00دراهﻢ

 15ﻳﻮﻣﺎ

 5.00دراهﻢ
 5.00دراهﻢ

 15ﻳﻮﻣﺎ
 10اﻳﺎم

اﻟﻐﻨﻢ و اﳌﺎﻋﺰ
اﻟﻜﻼب و اﻟﻘﻄﻂ
اﻟﺪواﺟﻦ و الحﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐ</ة
ج – اﻟﻌﺮبﺎت
ﻋﺮبﺎت ذات عجﻠﺘ/ن أو أربﻊ
ﻋﺮبﺎت ذات ﻣﻘﺼﻮرة أو ﻳﺪويﺔ
دراﺟﺎت ﻧﺎريﺔ
دراﺟﺎت ﻋﺎدﻳﺔ

 3.00دراهﻢ
 3.00دراهﻢ
 5.00دراهﻢ

 10اﻳﺎم
 05اﻳﺎم
 05اﻳﺎم

 10.00دراهﻢ
 5.00دراهﻢ
 4.00دراهﻢ
 3.00دراهﻢ

 15ﻳﻮﻣﺎ
 15ﻳﻮﻣﺎ
 15ﻳﻮﻣﺎ
 15ﻳﻮﻣﺎ

ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎئﻊ والحﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻌﺮبﺎت اﻟFÆ
ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ÷jﺎ أصحﺎ÷jﺎ `ي اﻟﻮﻗﺖ املحﺪد
ﺗﺒﺎع ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠ Féﻋèى ﻳﺪ اﻟﻘﺎﺑﺾ الجﻤﺎuي أو ﻧﺎﺋﺒﮫ،
الحﻴﻮاﻧﺎت و اﻟﺴﻠﻊ و الخﻀﺮ واﻟﻌﺘﺎد املحجﻮزة ،واﻟ FÆﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﺳ;<ﺟﺎﻋهﺎ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ املحﺪد ،و ﻳﺠﻌﻞ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ بﻌﺪ
اﺳﺘﺨﻼص ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻮل إßى املحجﺰ ،واﳌكﻮث ﺑﮫ رهﻦ
اﺷﺎرة ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻃﻴﻠﺔ اﺟﻞ ﺳﻨﺔ و ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ الحجﺰ،
وﺗﻀﺎف اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ إßى ﻣ™/اﻧﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺔ بﻌﺪ اﻧﺼﺮام
هﺬا اﻷﺟﻞ  ،ﻏ </اﻧﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﳌﺆرخ `ي 16
ربﻴﻊ اﻷول  1335ه اﳌﻮاﻓﻖ ل  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  ، 1956اﳌﺘﻤﻢ
ﻟﻠتﺸﺮيﻊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟ<Üي.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺒﺎع ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠ Féاﻟﺴﻴﺎرات املحجﻮزة و اﻟ FÆﻟﻢ
يﺴ;<ﺟﻌهﺎ أصحﺎ÷jﺎ إﻻ بﻌﺪ ﻣ|} Fﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻧﺼﺮام
اﻟﻔ;<ة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷوßى و اﻟ FÆﺑﻘﻴﺖ ﺧﻼﻟهﺎ `ي املحجﺰ.
ﻛﻤﺎ أن الحﻘﻮق اﻟ FÆﺗﻘﻮم ﻣﺼلحﺔ الجﻤﺎرك ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺻهﺎ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌسجﻠﺔ ﺑﺎلخﺎرج ﺗﺨﻔﺾ ﺑنﺴﺒﺔ
 ، % 50و ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟكﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻃﺮف أﻳﺔ إدارة أو ﻣﺼلحﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺤﻄﺎت وﻗﻮف اﻟﺪراﺟﺎت و اﻟﺴﻴﺎرات
ﻳﺤﺪد اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﺆدى ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮف وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪراﺟﺎت
واﻟﻌﺮبﺎت واﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻦ كﻞ ﻳﻮم
كﺎﻟﺘﺎßي:
 - 1ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋي: F}ø
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ دراﺟﺔ ﻋﺎدﻳﺔ  1,00 .........:درهﻢ
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ دراﺟﺔ ﻧﺎريﺔ  1,50 ......... :درهﻢ
 2,00.........:درهﻢ
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ ﻋﺮبﺔ
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ ﺳﻴﺎرة  2,50.........:درهﻢ
 -2ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ دراﺟﺔ ﻋﺎدﻳﺔ  1,00 .........:درهﻢ
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ دراﺟﺔ ﻧﺎريﺔ  1,50 .........:درهﻢ
 2,00 ......... :درهﻢ
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ ﻋﺮبﺔ
 2,50.........:درهﻢ
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ ﺳﻴﺎرة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ
نﺴﺒﺔ الجﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟنﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮيﺔ اﳌ;< ﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻸﺷﻴﺎء
الخﺎﺻﺔ ﺑﺄدوات الجﻤﺎﻋﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻐﻼل والحﻴﻮاﻧﺎت واﻷﺷﻴﺎء
واﻟﻌﺮبﺎت اﻵ ﺗﻴﺔ ﻣﻦ املحجﺰ ب  %10ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
ا ﻟﺒ ﻴ ﻊ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ل خ ﺎﻣ ﺲ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻮزن اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻳﺤﺪد ﺳﻌﺮ اﳌﻮاد اﳌﻮزﻋﺔ ﺑﺎﳌ™/ان اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ الجﻤﺎuي
ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎئﻊ اﻟﻜﺒ</ة واﻟﺼﻐ</ة ﻛﻤﺎ ﻳèي :
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ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻛﻴﻒ ﻣﺎ كﺎن ﻧﻮﻋهﺎ وﺻﻨﻔهﺎ ﻣﺎﻗﻴﻤﺘﮫ
 :ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر اﻟﻮاﺣﺪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻣﺒﻠﻎ  0.20درهﻢ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ د س
واﺟﺒﺎت اﻷﻣﻼك الجﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪكﺎﻛ/ن والحﻮاﻧيﺖ واﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌهﻨﻴﺔ أو الخﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺤﻼت
اﻟﺴﻜﻦ واﻷرا∆} Fاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻏ</هﺎ وكﻞ ﻋﻘﺎر ﺗﻤﻠﻜﮫ
الجﻤﺎﻋﺔ  ،ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺪاوﻻت املجﻠﺲ الجﻤﺎuي.
ويكﻮن إﺷﻐﺎل اﻟﺪكﺎﻛ/ن والحﻮاﻧيﺖ واملحﻼت اﳌﺸﺎ÷jﺔ
وﻣﺤﻼت اﻟﺴﻜﻦ ﳌﺪة ﺷهﺮ واﺣﺪ  ،ويﺠﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو تﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.
ويﺆدى واﺟﺐ اﻹﺷﻐﺎل ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒﻞ الخﺎﻣﺲ ﻣﻦ كﻞ ﺷهﺮ ،
وﻋﻦ اﻟﺸهﺮ كﻠﮫ  ،وﻋèى اﳌﺴﺘﻐﻠ/ن أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﺿﻤﺎﻧﺔ
ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺎﺑﺾ الجﻤﺎuي  ،تﺴﺎوي واﺟﺐ اﻷﺷﻐﺎل ﳌﺪة
ﺷهﺮ  ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ تﺴﻠﻤﮫ ﻟﻠﺪكﺎن أو اﻟﺴﻜﻦ أو ﻏ</هﻤﺎ.
أﻣﺎ اﻷرا∆} Fاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺳﺘكﻮن ﻣﺪة أﺷﻐﺎﻟهﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﺗبﺘﺪئ `ي
ﻓﺎﺗﺢ أﻛﺘﻮبﺮ وﺗﻤﺘﺪ إßى ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺘﻢ ﺷهﺮ ﺷتﻨ <Üﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﻮاﻟﻴﺔ  ،وكﻞ ﻣﺪة اﺑﺘﺪأتﺗﺆدى ﻋ”jﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑكﺎﻣﻠهﺎ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ ب ﻊ
ﺗﺤﺪد اﻟﻮاﺟﺒﺎت الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل هﺬﻩ املحﻼت
واﻷرا∆} Fﻃﺒﻘﺎ ﳌﺪاوﻻت املجﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﻳèي:
 -1اﻟﺪكﺎﻛ/ن والحﻮاﻧيﺖ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌهﻨﻴﺔ أو الخﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳﺆدى ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪكﺎﻛ/ن والحﻮاﻧيﺖ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌهﻨﻴﺔ
أو الخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺟﺐ ﺷهﺮي ﻳﻘﺪر ﺣﺴﺐ
كﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳèي :
أرﻗﺎم
املحﻼت
-1ﻣﺘﺠﺮ
-2ﻣﺘﺠﺮ
-3ﻣﺘﺠﺮ
-4ﻣﺘﺠﺮ
-5ﻣﺘﺠﺮ
-6ﻣﺘﺠﺮ
-7ﻣﺘﺠﺮ
-8ﻣﺘﺠﺮ
-9ﻣﺘﺠﺮ
-10ﻣﺘﺠﺮ
 11ﻣﻘهـ ـ ـ ـﻰ
12ﻣﺨﻴﻢ
ﺳﻴﺎÚي

اﳌﻮﻗﻊ

الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
واد أم ﻓﺎﻃﻤﺔ

اﻟﻮاﺟﺐ
اﻟﺸهﺮي
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 500.00درهﻢ
 500.0درهﻢ

 -2املحﻼت املخﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜ:¿é
ﻧﻮع
اﻟﺴﻜ¿é
ﻣ©™ل
ﻣ©™ل
ﻣ©™ل
ﻓﻴﻼ
ﻓﻴﻼ
ﻣ©™ل
ﻣ©™ل
ﻣ©™ل

رﻗﻢ
اﻟﺴﻜﻦ
1
2
3
4
5
6
7
8

اﳌﻮﻗﻊ
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø
الجهﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋيF}ø

اﻟﻮاﺟﺐ
اﻟﺸهﺮي
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 150.00درهﻢ
 150.00درهﻢ
 100.00درهﻢ
 150.00درهﻢ
 150.00درهﻢ
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎﻣ ﻦ
اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻔﺮوض ﻋèى ﺷﻐﻞ اﻷﻣﻼك الجﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻷﻏﺮاض ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء.
ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻔﺮوض ﻋèى ﺷﻐﻞ اﻷﻣﻼك
الجﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻨﺎء  ،ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﻌﺪات
أو ﻣﻮاد ﻓ–jﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أﺳﻴﺠﺔ ﻓﻮﻗهﺎ أو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻘﺎﺋﻞ
ﻋﻠ–jﺎ  ،أو بﻐ </ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳ;<ﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﺷﻐﻞ اﳌﻠﻚ
الجﻤﺎuي اﻟﻌﺎم `ي  20درهﻢ ﻟﻠﻤ;< اﳌﺮبﻊ ﻋﻦ كﻞ ربﻊ
ﺳ ﻨﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺘ ﺎ ﺳ ﻊ
اﻟﺮﺳﻢ ﻋèى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء .
ﻳﺤتﺴﺐ هﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋèى أﺳﺎس اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﻐﻄﺎة ﺑﺎﳌ;<
اﳌﺮبﻊ ،وﺗﺘﻢﺗﺼﻔﻴﺘﮫ ﻋèى اﻟﺸكﻞ اﻟﺘﺎßي:
• اﻟﺴﻜﻦ الجﻤﺎuي أو املجﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎريﺔ أو
اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻌﺪة ﻟﻐﺮض ﺻﻨﺎuي أو ﺗﺠﺎري أو ﻣ— Fأو
إداري 15 :درهﻢ.
• اﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﻔﺮدﻳﺔ  25 :درهﻢ.
• ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ;<ﻣﻴﻢ  30 :درهﻢ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ اﻟ ﻌ ﺎ ﺷ ﺮ
اﻟﺮﺳﻢ ﻋèى ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻊ اﳌﺸﺮوبﺎت
ﻳﺤﺪد ﺳﻌﺮ هﺬا اﻟﺮﺳﻢ `ي  % 4ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺘﺄ ﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﻊ اﳌﺸﺮوبﺎت اﻟ FÆﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻠﺰﻣ/ن دون
اﺣتﺴﺎب ض  .ق  .م –  -TVAو ذﻟﻚ ﻋﻦ كﻞ ربﻊ ﺳﻨﺔ
–  3أﺷ هﺮ . -
اﻟﻔ ﺼ ﻞ ال ح ﺎدي ﻋ ﺸ ﺮ
اﻟﺮﺳﻢ ﻋèى اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
ﻳﺆدى ﻋﻦ كﻞ شخﺺ و ﻋﻦ كﻞ ﻟﻴﻠﺔ وﻓﻖ أﺳﻌﺎر
ﻣﺤ ﺪدة :
أ -دور اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ و ﻣﺮاﻛﺰ و ﻗﺼﻮر اﳌﺆﺗﻤﺮات
واﻟﻔﻨﺎدق اﳌﻤﺘﺎزة  20 ...........درهﻢ .
ب  -اﻟﻔﻨﺎدق :
•  5ﻧﺠﻮم  15 ..........درهﻢ
•  4ﻧﺠﻮم 07 ........دراهﻢ
•  3ﻧﺠﻮم 05 .......دراهﻢ
• ﻧﺠﻤﺘ/ن إßى ﻧﺠﻤﺔ واﺣﺪة  05دراهﻢ
• اﻟﻨﻮادي الخﺎﺻﺔ 15 ..درهﻢ
• ﻗﺮى اﻟﻌﻄﻞ 07........دراهﻢ
• اﻟ©™ل و اﳌﻼÁئ و اﳌﺄوى اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى 05.دراهﻢ
و ﻳﺼﻔﻰ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻦ كﻞ ربﻊ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺼﺮام اﻟﺸهﺮ
اﻟﺬي ﻳèي ربﻊ اﻟﺴﻨﺔ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ ﻋ ﺸ ﺮ
اﻟﺮﺳﻢ ﻋèى اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد اﳌﻘﺎﻟﻊ.
ﻳﺤ ﺪ د اﻟﺴ ﻌ ﺮ ﻛ ﻤ ﺎ ﻳèي :

أﺻﻨﺎف اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
-

اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻦ كﻞ
ﻣ;< ﻣﻜﻌﺐ

اﻟصخﻮر اﻟﺼﺎلحﺔ ﻟﻠ;™ﻳ/ن و اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
و ﻓﻴﻨﺎدﻳﻨيﺖ و اﻟﻐﺴﻮل و حجﺮيﻤﺎن و  25.00درهﻢ
 15.00درهﻢ
ﻣﺮﺟﺎن و ﺳﻔ............</
ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺧﺎم
 06.00دراهﻢ
...........................
ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻣﺎل و اﻟصخﻮر اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎء ) حجﺮ -ﺟﺒﺺ -ﺗﺮاب ﻣﺨﺘﻠﻂ و
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) اﻟكﻠﺲ
– اﻟﺼﻠﺼﺎل -اﻟﺒﺎزوﻻن(
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اﺳ;<ﺟﺎع ﺻﻮاﺋﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرة اﻹﺳﻌﺎف الجﻤﺎﻋﻴﺔ
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ ﻋ ﺸ ﺮ
ﺗﺤﺪد اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﻼت ﺳﻴﺎرة اﻹﺳﻌﺎف
الجﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﺮ∆}¿ والجﺮÚى ﻋèى اﻟﺸكﻞ اﻟﺘﺎßي :
داﺧﻞ اﳌﺪار الجﻤﺎuي ﻋﻦ كﻞ ﻣﺮيﺾ :
›jﺎرا  50.00.............................................. :درهﻢ
ﻟﻴﻼ  80.00................................................ :درهﻢ
ﺧﺎرج اﳌﺪار الجﻤﺎuي ﻋﻦ كﻞ ﻣﺮيﺾ :
›jﺎرا ﻋﻦ كﻞ كﻠﻢ ذهﺒﺎ وإﻳﺎﺑﺎ  01.00......................درهﻢ
ﻟﻴﻼ وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ ﻋﻦ كﻞ كﻠﻢ ذهﺒﺎ وإﻳﺎﺑﺎ 01.00..........
درهﻢ
ويﻀﺎف إßى هﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﺟﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺆدى ﻋﻦ ﻃﻠﺐ
ﺧﺮوج ﺳﻴﺎرة اﻹﺳﻌﺎف ﻳﻘﺪر ﺑ ـ  50.00 :درهﻢ
رﺳﻮم ﻧﻘﻞ أﻣﻮات اﳌﺴﻠﻤ/ن
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮابﻊ ﻋﺸﺮ
إن ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮات ﻋèى ﻣ;ن اﻟﺴﻴﺎرة اﳌﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ يﺴﺘﻮﺟﺐ
أداء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﺎßي:
داﺧﻞ داﺋﺮة الجﻤﺎﻋﺔ :
• ﻧﻘﻞ الجﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺴتﺸﻔﻰ إßى اﳌ©™ل 100.00
درهﻢ
• ﻧﻘﻞ الجﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺴتﺸﻔﻰ إßى اﳌﻘ<Üة  120.00درهﻢ
• ﻧﻘﻞ الجﺜﺔ ﻣﻦ اﳌ©™ل إßى اﳌﻘ<Üة  120.00.. .درهﻢ
ﺧﺎرج داﺋﺮة الجﻤﺎﻋﺔ :
• ﻧﻘﻞ الجﺜﺔ ﺧﺎرج اﳌﺪار الجﻤﺎuي ﻋﻦ كﻞ كﻠﻢ 1.00
درهﻢ
• ﻧﻘﻞ اﻷشخﺎص اﳌﺮاﻓﻘ/ن 30.00.درهﻢ
ﺗﺆدي اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺸﺎر إﻟ–jﺎ ﺳﻠﻔﺎ  ،إßى ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﺎﺑﺾ
الجﻤﺎuي ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮيﺢ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ل خ ﺎﻣ ﺲ ﻋ ﺸ ﺮ
ﻠﺗ˙ى ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت املخﺎﻟﻔﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺮار.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺴ ﺎ د س ﻋ ﺸ ﺮ
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺘﻮيﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار إßى كﻞ ﻣﻦ الخﺎزن
اﻹﻗﻠﻴم Fو وﻛﻴﻞ اﳌﺪاﺧﻴﻞ واﳌﺼﺎلح اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹداريﺔ
الجﻤﺎﻋﻴﺔ  ،وذﻟﻚ كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي اﻟﺸبﻴﻜﺔ
ﺗﺄﺷ</ة اﻟﺴﻴﺪ  :ﻋﺎﻣﻞ اﻗﻠﻴﻢ ﻃﺎﻧﻄﺎن
ﻃﺎﻧﻄﺎن `ي  31 :ﻋﺸﺖ 2016
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وتﺴﻴ SRالجﻤﺎﻋﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎLZﺎ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ رﻗﻢ 2016/08
اﻟﻘﺎ“ ß±ﺑتﻨﻈﻴﻢ إدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.15.85
ﺑﺘﺎريﺦ 20رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ (2015؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.09.441ﺻﺎدر `ي  17ﻣﺤﺮم
 03) 1431ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2010بﺴﻦ ﻧﻈﺎم املحﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣنﺸﻮر اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد  43ﺑﺘﺎريﺦ
 28ﻳﻮﻟﻴﻮز  2016ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ادارات الجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ؛
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وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺪاوﻻت املجﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ
أﻛﺘﻮبﺮ  2016اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮﻣﮫ الجﻤﻌﺔ  14اﻛﺘﻮبﺮ .2016
ﻗﺮر ﻣـﺎ ﻳـﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﺗﺤﺪد هﻴكﻠﺔ إدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳèي :
 رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ§ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت
§ ا ﻟﻜ ﺘ ﺎ ﺑ ﺔ ا ل خ ﺎ ﺻ ﺔ
 ﻣﺪﻳﺮيﺔ اﳌﺼﺎلح :§ ﻣﻜﺘﺐ ﺣ ﻔ ﻆ اﻟص ح ﺔ
§ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀ ﺒﻂ
§ ا ﻟﺘ ﺪ ﻗ ﻴ ﻖ ا ﻟ ﺪ ا ﺧ  èي
 ﻣﺼلحﺔ اﻟﺘﻌﻤ </واﻟﺒيﺌﺔ و اﻷﺷﻐﺎل واﳌﻤﺘﻠكﺎت§ اﳌﻤﺘﻠكﺎت واﻵﻟﻴﺎت
§ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺪﺑ </املجﺎل وﺷﺆون اﻟﺒيﺌﺔ
§ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
§ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت
 ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ§ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ
§ اﳌ™/اﻧﻴﺔ واملحﺎﺳﺒﺔ
§ اﻟﺸﺆون اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
§ اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ
 ﻣﺼلحﺔ اﻟﺸﺆون اﻹداريﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ§ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮيﺔ
§ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
§ ﺷﺆون املجﻠﺲ
§ اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار `ي الجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ
ب ﻌ ﺪ ا ﻟﺘ ﺄ ﺷ  </ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺸبﻴﻜﺔ `ي  27أﻛﺘﻮبﺮ 2016
إﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ
ﺗﺄﺷ</ة اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻃﺎﻧﻄﺎن ﺑﺘﺎريﺦ 16ﻧﻮﻧ2016 <Ü
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم و اﻹﻣﻀﺎء
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ رﻗﻢ  08ﺻﺎدر qي
 20ربﻴﻊ اﻷول  31) 1437دﺟﻨ^ (2015 Sﻳﻘ∞ß±
ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت  ,وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 277ﻣﻨﮫ ,
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2094.607اﻟﺼﺎدر `ي  22ﺷﻌﺒﺎن
 24) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ 1615
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء ,
ﻗ ـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠ ـ ـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺰويﻦ ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﻠﺮﺋيﺲ
ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ اﻟﺘﺎبﻊ لجﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ.
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اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺸبﻴﻜﺔ `ي  31دﺟﻨ2015 <Ü
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ رﻗﻢ  05ﺻﺎدر qي
ﺟﻤﺎدى اﻷوªى 15) 1439ﻓ^Sاﻳﺮ  (2018ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت  ,وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 277ﻣﻨﮫ ,
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2094.607اﻟﺼﺎدر `ي  22ﺷﻌﺒﺎن
 24) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ 1615
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء ,
ﻗ ـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠ ـ ـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة ﺣﻨﺎن ﺑﺠﻄﻴﻂ ﺑﺼﻔj€ﺎ رﺋيﺲ ﻣﺼلحﺔ
اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻹﺷهﺎد
ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ اﻟﺘﺎبﻊ
ل ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ اﻟﺸ بﻴﻜ ﺔ
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺸبﻴﻜﺔ `ي 15ﻓ<Üاﻳﺮ .2018
إﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸبﻴﻜﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻴﺔ رﻗﻢ  960اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎريﺦ  09أﻛﺘﻮبﺮ  2015اﳌﻮاﻓﻖ ل  25ذو الحجﺔ 1432
ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﻹﻣﻀﺎء ﻋcى وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﻤSR
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 104
و 277ﻣﻨﮫ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ أﺑﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻴﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ الجﻤﺎuي اﻟﻮﻃﻴﺔ إﻣﻀﺎءﻩ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋèى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ا ﳌﺘﻌ ﻠ ﻘ ﺔ ﺑﻘ ﻄ ﺎ ع ا ﻟ ﺘﻌ ﻤ  < /و ا ﳌ ﺘﻌ ﻠﻖ ب :
رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء و رﺧﺺ اﻹﺻﻼح
رﺧﺺ اﻟﺴﻜﻦ و ﺷﻮاهﺪ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
رﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻨﺎء
رﺧﺺ اﻟﺮبﻂ بﺸﺒﻜﺔ اﳌﺎء و اﻟﻜهﺮبﺎء.
رﺧﺺ اﻟﺮبﻂ بﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼ¡ي
ﻣﺤﺎﺿﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﻮﺟهﺔ ﻟﻠﻌﺪول.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻠﻤﺼﺎلح املخﺘﺼﺔ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
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وﺣﺮر ﺑﺎﻟﻮﻃﻴﺔ `ي  09اﻛﺘﻮبﺮ 2015
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي اﻟﻮﻃﻴﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون رﻗﻢ  2015/01ﺻﺎدر
qي  12ﻣﺤﺮم  (2015/10/26) 1436ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 103و  277ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر `ي  22ﺷﻌﺒﺎن
 24 ) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ 1915
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ الخﻦ ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋيﺲ
ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ .و يﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺘﻠﻤﺰون `ي2015/10/26 :
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون رﻗﻢ 2015/08ﺻﺎدر
qي  12ﻣﺤﺮم  (2015/10/26) 1436ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 104
و 277ﻣﻨﮫ،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ الحﺮثﻲ ،ﺑﺼﻔﺘﮫ اﳌﺪﻳﺮ ،إﻣﻀﺎءﻩ `ي
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑ </اﻹداري.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
ﺣﺮر ﺑﺘﻠﻤﺰون `ي 2015/10/26
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون رﻗﻢ  2015/11ﺻﺎدر
qي  12ﻣﺤﺮم  (2015/10/26) 1436ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 103و  277ﻣﻨﮫ،
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر `ي  22ﺷﻌﺒﺎن
 24 ) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ 1915
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء.
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ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻮرﺣﻴﻢ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺮﺳﻢ
ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ .و يﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺘﻠﻤﺰون `ي2015/10/26 :
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون رﻗﻢ  2015/13ﺻﺎدر
qي  12ﻣﺤﺮم  (2015/10/26) 1436ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 103و  277ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر `ي  22ﺷﻌﺒﺎن
 24 ) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ 1915
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻮﻣﺮاح ،ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻤﺰون
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ .و يﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺘﻠﻤﺰون `ي2015/10/26 :
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ رﻗﻢ  01ﺻﺎدر qي
 06أﻛﺘﻮبﺮ  2015ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 103و  277ﻣﻨﮫ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر `ي  22ﺷﻌﺒﺎن
 24 ) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ 1915
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :الخﻠﻴﻞ ﻟﻔﺮيﻄيﺲ
ﺑﺼﻔﺘﮫ  :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ
ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎبﻊ لجﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ ،كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺎﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ `ي  06أﻛﺘﻮبﺮ .2015
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ رﻗﻢ  02ﺻﺎدر qي
 06أﻛﺘﻮبﺮ  2015ﺑﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم .
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85ﺻﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 103و  277ﻣﻨﮫ .
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر `ي  22ﺷﻌﺒﺎن
 24 ) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ 1915
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء،
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :اﻟﻄﺎهﺮ اﻟﺒﻮدي .
ﺑﺼﻔﺘﮫ  :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ .
ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎبﻊ لجﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ ﻣﺼﺎلح الجﻤﺎﻋﺔ ،كﻞ `ي داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ﻟ ﺚ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺎﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ `ي  06أﻛﺘﻮبﺮ .2015
إﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  39اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ،وﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ لجﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴ ﻴ ﺪ
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوßى
ﻣﻦ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37-99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ 3) 1423
أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة
ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﳌ ﺎ د ة ا ل خ ﺎﻣ ﺴ ﺔ ﻣ ﻨ ﮫ .
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2-99-665اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 2
ﺷﻌﺒﺎن  9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  37-99اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ  3) 1423أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 :لخﻠﻴﻔﺔ اﻟصحﺮاوي.
ي ﻌ /ن ا ﻟ ﺴ ﻴ ﺪ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1941 :م
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
إﻣ ﻀ ﺎء  :ﺿ ﺎ ﺑ ﻂ ال ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  41اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ،وﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ لجﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴ ﻴ ﺪ ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوßى
ﻣﻦ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37-99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ 3) 1423
أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة
ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﳌ ﺎ د ة ا ل خ ﺎﻣ ﺴ ﺔ ﻣ ﻨ ﮫ .
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2-99-665اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 2
ﺷﻌﺒﺎن  9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  37-99اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ  3) 1423أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
يﻌ/ن اﻟﺴﻴﺪ :ﺳﺮكﻮح املحجﻮب.
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1962 :م
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
ﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
إﻣ ﻀ ﺎء  :ﺿ ﺎ ﺑ ﻂ ال ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  43ﺑﺘﺎريﺦ
 2015/09/30ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ
اﳌ ﺪ ﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ،وﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ لجﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴ ﻴ ﺪ ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوßى
ﻣﻦ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37-99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ 3 ) 1423
أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة
ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﳌ ﺎ د ة ا ل خ ﺎﻣ ﺴ ﺔ ﻣ ﻨ ﮫ .
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2-99-665اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 2
ﺷﻌﺒﺎن  9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  37-99اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ 3) 1423أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
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ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 :ﻋ  èي ﻣ ﻠ ﻌ /ن .
ي ﻌ /ن ا ﻟ ﺴ ﻴ ﺪ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  24 :ﻓ<Üاﻳﺮ 1971
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
إﻣ ﻀ ﺎء  :ﺿ ﺎ ﺑ ﻂ ال ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  45اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ،وﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ لجﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴ ﻴ ﺪ ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوßى
ﻣﻦ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37-99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ 3 ) 1423
أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة
ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﳌ ﺎ د ة ا ل خ ﺎﻣ ﺴ ﺔ ﻣ ﻨ ﮫ .
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2-99-665اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 2
ﺷﻌﺒﺎن  9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  37-99اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ 3) 1423أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 :اﻟﺴﺎﻟﻜﺔ ﺑﻮيﺎ ﺣﻤﺎﻳﺎ.
ت ﻌ /ن ا ﻟﺴ ﻴ ﺪ ة
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  04 :ﻓ<Üاﻳﺮ 1976
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮابﻊ ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
إﻣ ﻀ ﺎء  :ﺿ ﺎ ﺑ ﻂ ال ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  47اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ،وﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ لجﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴ ﻴ ﺪ ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوßى
ﻣﻦ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
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واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37-99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ 3) 1423
أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة
ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﳌ ﺎ د ة ا ل خ ﺎﻣ ﺴ ﺔ ﻣ ﻨ ﮫ .
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2-99-665اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 2
ﺷﻌﺒﺎن  9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  37-99اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ 3) 1423أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 :ﺟﻌﻔﺮي املحجﻮب.
ي ﻌ /ن ا ﻟ ﺴ ﻴ ﺪ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  02 :أﻛﺘﻮبﺮ .1966
رﺗبﺘﮫ اﻹداريﺔ  :ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوßى.
اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح هﺬﻩ الجﻤﺎﻋﺔ.
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
إﻣ ﻀ ﺎء  :ﺿ ﺎ ﺑ ﻂ ال ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  49اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣ هﺎم ﺿ ﺎﺑﻂ ال ح ﺎﻟﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ،وﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ لجﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴ ﻴ ﺪ ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوßى
ﻣﻦ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37-99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ 3 ) 1423
أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة
ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﳌ ﺎ د ة ا ل خ ﺎﻣ ﺴ ﺔ ﻣ ﻨ ﮫ .
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2-99-665اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 2
ﺷﻌﺒﺎن  9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  37-99اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ 3) 1423أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
يﻌ/ن اﻟﺴﻴﺪ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن أﺣﻤﻮدة
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1962 :م
رﺗبﺘﮫ اﻹداريﺔ  :ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري درﺟﺔ 3
اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح هﺬﻩ الجﻤﺎﻋﺔ.
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
إﻣ ﻀ ﺎء  :ﺿ ﺎ ﺑ ﻂ ال ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  51اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ الجﻤﺎﻋﺔ ،وﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ لجﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴ ﻴ ﺪ ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوßى
ﻣﻦ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37-99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ 3) 1423
أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة
ا ﻟﺜ ﺎ ﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﳌ ﺎ د ة ا ل خ ﺎﻣ ﺴ ﺔ ﻣ ﻨ ﮫ .
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2-99-665اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 2
ﺷﻌﺒﺎن  9) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  37-99اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ 3) 1423أﻛﺘﻮبﺮ (2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ.
ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮيﺎ ﺣﻤﺎﻳﺎ.
ي ﻌ /ن ا ﻟ ﺴ ﻴ ﺪ
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  31 :دﺟﻨ1969 <Ü
رﺗبﺘﮫ اﻹداريﺔ  :ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘ Féدرﺟﺔ .3
اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح هﺬﻩ الجﻤﺎﻋﺔ.
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳﺮيﺎن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
إﻣ ﻀ ﺎء  :ﺿ ﺎ ﺑ ﻂ ال ح ﺎ ﻟ ﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴ ﺔ
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻟلجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮويﺔ ﻻﺑﻦ
ﺧﻠﻴﻞ رﻗﻢ  03ﺑﺘﺎريﺦ  06أﻛﺘﻮبﺮ  2015ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮيﺾ
ﻣ هﺎم ﺿ ﺎﺑﻂ ال ح ﺎﻟﺔ اﳌ ﺪ ﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻟلجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮويﺔ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ،
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت،
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوßى ﻣﻦ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  25رﺟﺐ 25 1423
رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة الخﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﮫ .
واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي  02ﺷﻌﺒﺎن
 9 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ  ( 2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 37.99اﳌﺆرخ `ي  25رﺟﺐ  3 ) 1423أﻛﺘﻮبﺮ ( 2002
وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻷوßى ﻣﻨﮫ
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ  :الخﻠﻴﻞ ﻟﻔﺮيﻄيﺲ .
اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ . 1948 :
ﺑﺼﻔﺘﮫ  :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ.
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ ﺑﻤﻜﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺻèي اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﻤﻘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ
اﳌهﻤﺔ،ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
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الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه .
وحرر بابن خليل في  06:أكتوبر 2015
إمضاء  :ضابط الحالة املدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن
خليل رقم  04بتاريخ  06أكتوبر  2015يتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية .
رئيس املجلس القروي ،ضابط الحالة املدنية للجماعة
القروية البن خليل،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
رمضان  7 ) 1436يوليوز  ( 2015املتعلق بالجماعات ،
خاصة املادة  102منه .
والقانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب 25 1423
رجب  3 ) 1423أكتوبر  ( 2002املتعلق بالحالة املدنية ،
وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه
و املرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 9 ) 1423أكتوبر  ( 2002املتعلق بتطبيق القانون رقم
 37.99املؤرخ في  25رجب  3 ) 1423أكتوبر ( 2002
وخاصة املادة األولى منه
يقرر ما يلي :
الفصل األول
يعين السيد  :الطاهر البودي .
املولود بتاريخ . 1960 :
النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي البن خليل .
ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية
األصلي الذي يقع مقره بمقر جماعة ابن خليل .
ليقوم بهذه املهمة،مقامي وباملشاركة معي .
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه .
وحرر بابن خليل بتاريخ  06أكتوبر 2015
إمضاء  :ضابط الحالة املدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس القروي للجماعة القروية البن
خليل رقم  05بتاريخ  06أكتوبر  2015يتعلق بتفويض
مهام ضابط الحالة املدنية
رئيس املجلس القروي ،ضابط الحالة املدنية للجماعة
القروية البن خليل،
بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في 20
رمضان  7 ) 1436يوليوز  ( 2015املتعلق بالجماعات ،
خاصة املادة  102منه
والقانون رقم  37.99الصادر بتاريخ  25رجب 25 1423
رجب  3 ) 1423أكتوبر  ( 2002املتعلق بالحالة املدنية،
وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه .
واملرسوم التطبيقي رقم  2.99.665الصادر في  02شعبان
 9 ) 1423أكتوبر  ( 2002املتعلق بتطبيق القانون رقم
 37.99املؤرخ في  25رجب  3 ) 1423أكتوبر ( 2002
وخاصة املادة األولى منه .
قرر ما يلي :
الفصل األول
يعين السيد  :اسالم اكماش .
املولود بتاريخ . 1967 :
رتبته اإلدارية  :متصرف من الدرجة الثالثة .
املرسم والعامل بمصالح هذه الجماعة .
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ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية
األصلي الذي يقع مقره بمقر جماعة ابن خليل .
ليقوم بهذه املهمة،مقامي وباملشاركة معي .
الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه .
وحرر بابن خليل بتاريخ  06أكتوبر 2015
إمضاء  :ضابط الحالة املدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة الوطية رقم 960:مكرر
الصادر بتاريخ  09أكتوبر  2015املوافق ل 25دو الحجة
 1432بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس مجلس جماعة الوطية
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،و خاصة املواد 102
و 277منه،
بمقتض ى املرسوم رقم  2.94.607الصادر في  22شعبان
 24 ( 1415يناير  )1995بتغيير ظهير  25يوليو 1915
املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء،
قرر ما يلي:
املادة األولى
يفوض للسيد ابا الشيخ النيه النائب األول لرئيس
املجلس مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.
املادة الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداءا من تاريخ توقيعه .ويعهد
بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
حرر بالوطية في  09أكتوبر 2015
رئيس املجلس الجماعي الوطية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رئيس مجلس جماعة الوطية رقم 963 :الصادر
بتاريخ  09أكتوبر  2015املوافق ل  25دو الحجة 1432
بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس مجلس جماعة الوطية
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،و خاصة املواد 104
و 277منه،
بمقتض ى املرسوم رقم  2.94.607الصادر في  22شعبان
 24 ( 1415يناير  )1995بتغيير ظهير  25يوليو 1915
املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء،
قرر ما يلي:
املادة األولى
يفوض للسيد السالك جليخ النائب الثاني لرئيس
املجلس مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.
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املادة الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداءا من تاريخ توقيعه .ويعهد
بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
حرر بالوطية في 09اكتوبر 2015
رئيس املجلس الجماعي الوطية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رئيس مجلس جماعة الوطية رقم  964الصادر
بتاريخ  09أكتوبر  2015املوافق ل  25ذو الحجة 1432
بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس مجلس جماعة الوطية
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،و خاصة املواد 104
و 277منه،
بمقتض ى املرسوم رقم  2.94.607الصادر في  22شعبان
 24 ( 1415يناير  )1995بتغيير ظهير  25يوليو 1915
املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء،
قرر ما يلي:
املادة األولى
يفوض للسيد خطاري الشيعة النائب الثالث لرئيس
املجلس مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.
املادة الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ،ويعهد
بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
حرر بالوطية في 09اكتوبر 2015
رئيس املجلس الجماعي الوطية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس مجلس جماعة الوطية رقم  967الصادر
بتاريخ  09أكتوبر  2015املوافق ل  25دو الحجة 1432
بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس مجلس جماعة الوطية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،و خاصة املواد 104
و 277منه،
بمقتض ى املرسوم رقم  2.94.607الصادر في  22شعبان
 24 ( 1415يناير  )1995بتغيير ظهير  25يوليو 1915
املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء،
قرر ما يلي:
املادة األولى
يفوض للسيد علوات الكرن ،النائب الرابع لرئيس
املجلس مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ
الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.
املادة الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ،و يعهد
بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.
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املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
حرر بالوطية في  09اكتوبر 2015
رئيس املجلس الجماعي الوطية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس مجلس جماعة الوطية رقم  969الصادر
بتاريخ  09أكتوبر  2015املوافق ل  25دو الحجة 1432
بتفويض في اإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
رئيس مجلس جماعة الوطية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.15.85صادر في  20من
رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،و خاصة املواد 104
و 277منه،
وبمقتض ى املرسوم رقم  2.94.607الصادر في  22شعبان
 24 ( 1415يناير  )1995بتغيير ظهير  25يوليو 1915
املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء،
قرر ما يلي:
املادة األولى
يفوض للسيد الناجم مطيع رئيس قسم الحالة املدنية
مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصولها باملكتب األصلي لجماعة الوطية.
املادة الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداءا من تاريخ توقيعه ويعهد
بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
وحرر بالوطية في 09أكتوبر 2015
رئيس املجلس الجماعي الوطية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس مجلس جماعة ملسيد رقم  40املتعلق
بتفويض مهام املصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ
ألصولها
رئيس مجلس جماعة ملسيد،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-15-85الصادر في 20
رمضان  7(1436يوليو  ) 2015بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،و خاصة املواد  102و
 227منه
بمقتض ي املرسوم رقم  2.94.607الصادر بتاريخ 22
شعبان  24( 1415يناير  )1995بتغيير ظهير  25يوليو
 1915املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء
يـقـرر مـا ي ـلـي:
املادة األولى
يفوض للسيد لخليفة الصحراوي النائب األول لرئيس
املجلس ،مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ
الوثائق ألصولها باملكتب األصلي لجماعة ملسيد.
املادة الثانية
يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ،ويعهد
بتنفيذه لكل املصالح اإلدارية كل في حدود اختصاصه.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
حرر ب ملسيد في 2015/09/30 :
رئـيـس مـجـلــس جـمـاعــة لـمـسـي ــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  42اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ

ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  46اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ

رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 227ﻣﻨﮫ.
ﺑﻤﻘﺘ|} Fاﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 22
ﺷﻌﺒﺎن  24) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
ﻳـﻘـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺳﺮكﻮح املحجﻮب اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ ،ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ كﻞ `ي ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.

رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 227ﻣﻨﮫ.
ﺑﻤﻘﺘ|} Fاﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 22
ﺷﻌﺒﺎن  24) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
ﻳـﻘـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة اﻟﺴﺎﻟﻜﺔ ﺑﻮيﺎ ﺣﻤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮابﻊ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ ،ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ كﻞ `ي ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.

ﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  44اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ

ﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  48اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ

رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 227ﻣﻨﮫ.
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 22
ﺷﻌﺒﺎن  24) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
ﻳـﻘـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋèي ﻣﻠﻌ/ن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ،
ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ كﻞ `ي ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.

رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد  102و
 227ﻣﻨﮫ.
ﺑﻤﻘﺘ|} Fاﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 22
ﺷﻌﺒﺎن  24) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء.
ﻳـﻘـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي املحجﻮب ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻘﺴﻢ الحﺎﻟﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ كﻞ `ي ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.

ﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺣﺮر ﺑﻠﻤﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

 12صفر  11( 1441أكتوبر )2019

ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  50اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 227ﻣﻨﮫ.
ﺑﻤﻘﺘ|} Fاﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 22
ﺷﻌﺒﺎن  24) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء.
ﻳـﻘـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن أﺣﻤﻮدة ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻘﺴﻢ
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ كﻞ `ي ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
ﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ رﻗﻢ  52اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋcى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7)1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد 102
و 227ﻣﻨﮫ
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.94.607اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 22
ﺷﻌﺒﺎن  24) 1415ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1995ﺑﺘﻐﻴ </ﻇه 25 </ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
ﻳـﻘـﺮر ﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮيﺎ ﺣﻤﺎﻳﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻘﺴﻢ الحﺎﻟﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻷﺻèي لجﻤﺎﻋﺔ ﳌﺴﻴﺪ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ،ويﻌهﺪ
ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟكﻞ اﳌﺼﺎلح اﻹداريﺔ كﻞ `ي ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
ﺣﺮر ب ﳌﺴﻴﺪ `ي 2015/09/30 :
رﺋـيـﺲ ﻣـﺠـﻠ ـﺲ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴ ـﺪ
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺠهﺔ اﻟﻌﻴﻮن-اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ الحﻤﺮاء
اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ^Sﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺒﻮﺟﺪور ﻋﺪد 2017/01
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﺟﺪور.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺒﻮﺟﺪور؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.84اﻟﺼﺎدر `ي 20
رﻣﻀﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  112-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﻮاد
 83 ، 82 ، 81 ،80و  84ﻣﻨﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.16.300اﻟﺼﺎدر `ي  23رﻣﻀﺎن
 29 ) 1437ﻳﻮﻧﻴﻮ  ( 2016ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﻄﺮة إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗتﺒﻌﮫ وﺗﺤﻴيﻨﮫ وﺗﻘﻴﻴﻤﮫ وآﻟﻴﺎت
الحﻮار واﻟتﺸﺎور ﻹﻋﺪادﻩ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة  5ﻣﻨﮫ؛
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻹﺧﺒﺎري اﻟتﺸﺎوري اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ
إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﺟﺪور ﻳﻮم  30ﻏﺸﺖ .2016
ﻗـ ـﺮر ﻣﺎﻳﻠـ ـﻲ:
اﳌﺎدة اﻻوßى
اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ  06ﻓ<Üاﻳﺮ  2017يﺸﺮع `ي إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﺟﺪور ،وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪادﻩ وﻓﻖ الجﺪوﻟﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ

.1

-1اﻟتشخﻴﺺ اﻟتﺸﺎركﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ
اﳌﻌﻄﻴﺎت واﻟﻠﻘﺎءات اﻟتﺸﺎوريﺔ،

.2

-2ﺑﻠﻮرة اﻟﺮؤيﺔ اﻹﺳ;<اﺗﻴﺠﻴﺔ و ﺗﺮﺗيﺐ
اﻷوﻟﻮيﺎت ،

.3

-3ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ
ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗتﺒﻊ اﳌﺸﺎريﻊ واﻟ<Üاﻣﺞ

.4

-4ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ
ﻋèى اﻟلجﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،

.5

-5اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ.

اﳌﺪة

الجﺪوﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ

›jﺎﻳﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ

06
ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

 15ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

10
ﻳﻮﻣﺎ

16
ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

 25ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

30
ﻳﻮﻣﺎ

26
ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

 27ﻣﺎرس
2017

10
ﻳﻮﻣﺎ

ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﺧﻼل دورة
اﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮم رﺋيﺲ املجﻠﺲ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎريﺦ انﻌﻘﺎدهﺎ ﻻﺣﻘﺎ

اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2016/03اﳌﺆرخ `ي  31ﻏﺸﺖ 2016
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﺟﺪور .
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
يﻌهﺪ إßى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت " ﺟﻨﻮب إﺳ;<اﺗﻴﺠﻴﺔ واﺳتﺸﺎرة "
إﻧﺠﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﺟﺪور `ي ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﮫ .

اﳌﺎدة اﻟﺮابﻌﺔ
يﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻘﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﺟﺪ ور.
اﳌ ﺎدة ال خ ﺎﻣﺴ ﺔ
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎلح.
و ﺣﺮر ﺑﺒﻮﺟﺪور `ي  03ﻓ<Üاﻳﺮ 2017
اﻹﻣﻀﺎء:رﺋيﺲ املجﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴم Fﻟﺒﻮﺟﺪور أﺣﻤﺪ ﺧﻴﺎر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻘﺮارات و اﳌﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت
ورؤﺳﺎLKﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ^Sﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺎت
ﻗ ـ ـ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي لجﺮيﻔﻴﺔ ﻋﺪد 01/ PAC
ﺑﺘﺎريﺦ  07ﻓ^Sاﻳﺮ  2017ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋ ﻤ ﻞ الج ﻤﺎﻋ ﺔ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي لجﺮيﻔﻴﺔ ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1. 15. 85
ﺑﺘﺎريﺦ  20رﻣﻀﺎن  7 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة
 78ﻣﻨﮫ .؛
وبﻨﺎء ﻋèى ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-16-301اﻟﺼﺎدر `ي  23رﻣﻀﺎن
 29) 1437ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2016ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﻄﺮة إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
الجﻤﺎﻋﺔ و ﺗتﺒﻌﮫ و ﺗﺤﻴيﻨﮫ و ﺗﻘﻴﻴﻤﮫ و آﻟﻴﺎت الحﻮار
واﻟتﺸﺎور ﻹﻋﺪادﻩ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻹﺧﺒﺎري اﻟتﺸﺎوري اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ
اﻟ;<اﺑﻴﺔ الجﺮيﻔﻴﺔ ﺑﺘﺎريﺦ  07ﻓ<Üاﻳﺮ  2017؛
ﻗ ـﺮر ﻣﺎﻳèي:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﺗﻮضح ﺧﻄﺔ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ اﻟ;<اﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻔ;<ة 2022- 2017
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﺗبﺘﺪئ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋﺪاد ﺑﺘﺎريﺦ  08ﻓ<Üاﻳﺮ  2017ﺣﺴﺐ
الجﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
الجﻤﺎﻋﺔ

.6

اﻹﻋﺪاد ونﺸﺮﻩ و ﺗﺒﻠﻴﻐﮫ ﻟﻠﺴﻴﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،

اﳌﺪة

الجﺪوﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ

‘Lﺎﻳﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ

ﺧﻼل  15ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻻنﻌﻘﺎد
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟتﺸﺎوري

.7

ﻣﺨﻄﻂ اﻻﺳ;<ا ﺗﻴ˛ي ﻟ<Üﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ )اﳌﺮاﺳﻼت ،(..

10
اﻳﺎم

 08ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

 17ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

.8

اﻟتشخﻴﺺ اﻟتﺸﺎركﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت
واﻟﻠﻘﺎءات اﻟتﺸﺎوريﺔ ،

36
ﻳﻮﻣﺎ

 18ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

 22ﻣﺎرس
2017
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.9

ﺑﻠﻮرة اﻟﺮؤيﺔ اﻹﺳ;<اﺗﻴﺠﻴﺔ و
ﺗﺮﺗيﺐ اﻷوﻟﻮيﺎت ،

15
ﻳﻮﻣﺎ

 23ﻣﺎرس
2017

 06اﺑﺮيﻞ
2017

.10

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
الجﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗتﺒﻊ
اﳌﺸﺎريﻊ واﻟ<Üاﻣﺞ

10
اﻳﺎم

07
اﺑﺮيﻞ2017

 17اﺑﺮيﻞ
2017

.11

ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
الجﻤﺎﻋﺔ ﻋèى اﻟلجﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ
،

10
اﻳﺎم

 18اﺑﺮيﻞ
2017

 01ﻣﺎي
2017

.12

اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﻮﺟ–jﮫ ﻟﻠﺘﺄﺷ</
ﻋﻠﻴﮫ.

30
ﻳﻮﻣﺎ

 02ﻣﺎي
2017

 31ﻣﺎي
2017

اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
يﻌﻠﻖ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ
ﺑﻤﻘﺮ الجﻤﺎﻋﺔ وينﺸﺮ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ تﺴهﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ ﻋﻤﻮم اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ .
وﺣﺮر ب الجﺮيﻔﻴﺔ` ،ي 14ﻓ<Üاﻳﺮ 2017
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ الجﺮيﻔﻴﺔ ﻓﺮاÁي ادﺑﺪا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر رﻗﻢ 2017/03
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ 1.15.85
ﺑﺘﺎريﺦ  20رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز (2015وﺧﺼﻮﺻﺎ
اﳌﻮاد  78اßى ﻏﺎﻳﺔ  82ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.16.301اﻟﺼﺎدر `ي  23رﻣﻀﺎن
 29) 1437ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2016ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﻄﺮة إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ وﺗتﺒﻌﮫ و ﺗﺤﻴيﻨﮫ وﺗﻘﻴﻴﻤﮫ وآﻟﻴﺎت الحﻮار
واﻟتﺸﺎور ﻹﻋﺪادﻩ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺧﺒﺎري و اﻟتﺸﺎوري اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺔ
ﺑﺘﺎريﺦ  30ﻧﻮﻧ2017 <Ü؛
ﻗـ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠـ ـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ  01ﻓ<Üاﻳﺮ  2017يﺸﺮع `ي إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر ،وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪادﻩ وﻓﻖ الجﺪوﻟﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
الجﻤﺎﻋﺔ

ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ

اﳌﺪ
ة

الجﺪوﻟﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ

.1

›jﺎﻳﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ

اﻟتشخﻴﺺ اﻟتﺸﺎركﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت
واﻟﻠﻘﺎءات اﻟتﺸﺎوريﺔ ،

30
ﻳﻮﻣﺎ

01
ﻓ<Üاﻳﺮ
2017

02
ﻣﺎرس
2017

ﺑﻠﻮرة اﻟﺮؤيﺔ اﻻﺳ;<اﺗﻴﺠﻴﺔ
.2
و ﺗﺮ ﺗيﺐ اﻷوﻟﻮيﺎت ،

10
اﻳﺎم

 03ﻣﺎر
س2017

12
ﻣﺎرس
2017
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ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
.3
ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗتﺒﻊ
اﳌﺸﺎريﻊ واﻟ<Üاﻣﺞ ،

10
اﻳﺎم

13
ﻣﺎرس
2017

22
ﻣﺎرس
2017

ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
.4
الجﻤﺎﻋﺔ ﻋèى اﻟلجﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،

30
ﻳﻮﻣﺎ

23
ﻣﺎرس
2017

21
اﺑﺮيﻞ
2017

اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋèى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
.5
الجﻤﺎﻋﺔ وﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺘﺄﺷ </ﻋﻠﻴﮫ.

14
ﻳﻮﻣﺎ

22
اﺑﺮيﻞ
2017

05
ﻣﺎﻳﻮ
2107

اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﻳﻠ˙ي ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار ،اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2016/02اﳌﺆرخ `ي
 01دﺟﻨ 2016 <Üاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر .
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
يﻌهﺪ إßى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت " ﺟﻨﻮب اﺳ;<اﺗﻴﺠﻴﺔ
واﺳتﺸﺎرة " إﻧﺠﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر `ي
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﮫ .
اﳌﺎدة اﻟﺮابﻌﺔ
يﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ الجﻤﺎﻋﺔ
ﺑﻤ ﻘ ﺮ ال ج ﻤ ﺎﻋ ﺔ .
اﳌ ﺎدة ال خ ﺎﻣﺴ ﺔ
يﻌهﺪ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﺎلح ﺟﻤﺎﻋﺔ
كﻠﺘﺔ زﻣﻮر.
وﺣﺮر ﺑكﻠﺘﺔ زﻣﻮر `ي  01ﻓ<Üاﻳﺮ2017
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر الخﻠﻴﻞ ﻣﻴﻠﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮارات اﻟﺘﻔﻮيﺾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋﻴـ ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـ ـﻲ ﻟلحﻜﻮﻧﻴ ـﺔ رﻗﻢ  07ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺘﻔـ ـﻮيﺾ ﻣه ـﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟ ـﻰ ﻣﻮﻇ ـﻒ
ﻣﺮﺳ ـ ـﻢ.
رﺋﻴ ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋ ـﻲ ﻟلحكﻮﻧﻴـﺔ؛
ﺑﻤﻘﺘ|ـ ـ}¿ اﻟﻈه/ـ ـ< اﻟﺸـ ـﺮيﻒ رﻗـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼـ ـﺎدر `ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـﺎن  1436ه ـ ـ ـ )  7ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﳌـﺎدة
 102ﻣﻨﮫ ؛
وبﻨ ـ ـﺎء ﻋ èـ ـى ﻣﻘﺘﻀ ـ ـﻴﺎت اﻟﻈه /ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـﺮيﻒ رﻗـ ـ ـﻢ 1.02.239
اﻟﺼـ ـ ـ ـﺎدر `ـ ـ ـ ـي  25رﺟـ ـ ـ ـﺐ  1423ه ـ ـ ـ ـ )  3أﻛﺘـ ـ ـ ـﻮبﺮ  2002م (
ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ؛
وبﻨ ـﺎء ﻋ èـى اﳌﺮﺳ ـﻮم ﻋ ـﺪد  2.99.665اﻟﺼ ـﺎدر ` ـي  2ﺷ ـﻌﺒﺎن
1423ه ـ )  ( 2002 / 10 / 9ﻟﺘﻄﺒﻴ ـﻖ اﻟﻘ ـﺎﻧﻮن رﻗ ـﻢ 37.99
اﳌﺘﻌ ﻠﻖ ﺑﺎل ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴ ﺔ ؛
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ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳﻠ ـﻲ :
ﻓﺼـﻞ ﻓﺮي ـﺪ
ﻳﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﻋﺒـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﷲ ﺑﺎﻟهـ ـ ـ ـ ـ ـﺎري اﳌﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘﺎري ـ ـ ـ ـ ـ ـﺦ
 1966/09/25ﺑﺼـﻔﺘﮫ ﻣﺤـﺮر اﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻣﺮﺳـﻢ و رﺋـيﺲ
ﻣﺼلحﺔ ﺷـﺆون املجﻠـﺲ ﺑﺠـﻤـﺎﻋ ـﺔ الحكﻮﻧﻴ ـﺔ  ،ﻣهـ ـﺎم ﺿـﺎﺑﻂ
الحﺎﻟـﺔ اﳌﺪﻧﻴـﺔ ﻟﻴﻘـ ـﻮم ÷jـﺬﻩ اﳌهﻤ ـ ـﺔ ﻣﻘﺎﻣ ـ ـﻲ و ﺑﺎﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﻣ“ـي
.
وﺣﺮر ﺑﺎلحكﻮﻧﻴﺔ `ي  5ﻏﺸﺖ 2016
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ الحكﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ أهﻞ اﻟﺴﺒﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ رﻗﻢ 2015/02
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت .وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239ﺑﺘﺎريﺦ 25
رﺟﺐ  03 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن  09 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ  37.99اﳌﺆرخ `ي  25ﻣﻦ رﺟﺐ 1423
) 03اﻛﺘﻮبﺮ (2002وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎدة  1ﻣﻨﮫ ؛
ﻗـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ لحﻤﻴﺪي ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز )كﺎﺗﺐ ﻋﺎم
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ( ،اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1966ﺑﺒﻮﺟﺪور ،اﳌﺮﺳﻢ
واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺒﻮﺟﺪور
ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﺗﻮﺟﮫ نسخﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺮابﻌﺔ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣ ـﺮر ﺑﺎﺟﺮيﻔﻴﺔ `ي  16ﻧﻮﻧ2015 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ ﻓﺮاÁي ادﺑﺪا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺒﻮﺟﺪور رﻗﻢ 2015/ 13
ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﳌهﺎم ﺑﺨﺼﻮص الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت .وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
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وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239ﺑﺘﺎريﺦ 25
رﺟﺐ  03 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن  09 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ  37.99اﳌﺆرخ `ي  25ﻣﻦ رﺟﺐ 1423
) 03اﻛﺘﻮبﺮ (2002وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎدة  1ﻣﻨﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳ ـﻠـ ـﻲ :
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ة أﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻷﺣﻤﺪي اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ
 1986/05/02ﺑﺒﻮﺟﺪور ﺑﺼﻔj€ﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ الخﺎﻣﺲ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒﻮﺟﺪور
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤ ه ﺎم ﺿ ﺎﺑﻂ ال ح ﺎﻟﺔ اﳌﺪ ﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻜ ﺘﺐ اﻟﺬ ي ﻳﻘ ﻊ
ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺟﺪور .
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺒﻮﺟﺪور `ي  01اﻛﺘﻮبﺮ 2015
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ أﺑﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺒﻮﺟﺪور رﻗﻢ 2015/ 15
ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﳌهﺎم ﺑﺨﺼﻮص الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239ﺑﺘﺎريﺦ 25
رﺟﺐ  03 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن  09 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ  37.99اﳌﺆرخ `ي  25ﻣﻦ رﺟﺐ 1423
) 03اﻛﺘﻮبﺮ (2002وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎدة  1ﻣﻨﮫ .
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳ ـﻠـﻲ :
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻗﻨﺪﻳﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟ¯ Fاﳌﻮﻟﻮدة ﺑﺘﺎريﺦ 1973
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن ﺑﺼﻔj€ﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎدس ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺒﻮﺟﺪور ،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺟﺪور .
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺒﻮﺟﺪور ﺑﺘﺎريﺦ  01أﻛﺘﻮبﺮ 2015
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ أﺑﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر رﻗﻢ 2016/05
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239ﺑﺘﺎريﺦ 25
رﺟﺐ  03 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن  09 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ  37.99اﳌﺆرخ `ي  25ﻣﻦ رﺟﺐ 1423
) 03اﻛﺘﻮبﺮ (2002وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎدة  1ﻣﻨﮫ .
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔ ـ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴ ـ ـ ـ ـﻴﺪ ﻋﺒ ـ ـ ـ ـﺪ اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻤﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـﺰوان اﳌﻮﻟ ـ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘ ـ ـ ـ ـﺎريﺦ
 1964/11/20ﺑﻘﻠﻌ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـﺮاﻏﻨﺔ ﺑﺼ ـ ـ ـ ـﻔﺘﮫ ﻣﺘﺼ ـ ـ ـ ـﺮف ﻣ ـ ـ ـ ـﻦ
اﻟﺪرﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ  3ﺑﺠﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ كﻠﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ زﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮر ،اﳌﺮﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ واﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ
ﺑﻤﺼ ـ ـ ـﺎلح ه ـ ـ ـﺬﻩ الجﻤﺎﻋ ـ ـ ـﺔ ،اﻟﻘﻴ ـ ـ ـﺎم ﺑﻤه ـ ـ ـﺎم ﺿ ـ ـ ـﺎﺑﻂ الحﺎﻟ ـ ـ ـﺔ
اﳌﺪﻧﻴ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘ ـ ـ ـ ـﺐ اﻷﺻ ـ ـ ـ ـèي ﻟلحﺎﻟ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌﺪﻧﻴ ـ ـ ـ ـﺔ واﻟ ـ ـ ـ ـﺬي ﻳﻘ ـ ـ ـ ـﻊ
ﻣﻘـ ـ ـ ـﺮﻩ ﺑـ ـ ـ ـﺈدارة الجﻤﺎﻋـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺒﻮﺟـ ـ ـ ـﺪور ﻟﻴﻘـ ـ ـ ـﻮم ÷jـ ـ ـ ـﺬﻩ اﳌهﻤـ ـ ـ ـﺔ،
ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴـ ـ ـ ـﺮي ﻣﻔﻌـ ـ ـ ـﻮل هـ ـ ـ ـﺬا اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﺑﺘـ ـ ـ ـﺪاء ﻣـ ـ ـ ـﻦ ﺗـ ـ ـ ـﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴـ ـ ـ ـﻊ
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
ﺣﺮر ﺑكﻠﺘﺔ زﻣﻮر `ي  21ﻣﺎرس 2016
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر الخﻠﻴﻞ ﻣﻴﻠﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر رﻗﻢ 2016/07
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣهﺎم الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت .وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ.
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239ﺑﺘﺎريﺦ 25
رﺟﺐ  03 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ . (2002
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن  09 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ  37.99اﳌﺆرخ `ي  25ﻣﻦ رﺟﺐ 1423
) 03اﻛﺘﻮبﺮ (2002وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎدة  1ﻣﻨﮫ .
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔـ ـ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴـ ـ ـ ـ ـﻴﺪ اﻣﺤﻤـ ـ ـ ـ ـﺪ ﻟﻘﺸـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌﻮﻟـ ـ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘـ ـ ـ ـ ـﺎريﺦ 1959
ﺑﺒﻮﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪور ﺑﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺐ اﻟﺜ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎنﻲ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﺋيﺲ املجﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺲ
الجﻤ ـ ـ ـ ـ ـﺎuي ﻟكﻠﺘ ـ ـ ـ ـﺔ زﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻮر ﻟﻴﻘ ـ ـ ـ ـ ـﻮم ÷ jـ ـ ـ ـ ـﺬﻩ اﳌهﻤ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،ﻣﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻣﻲ
وبﺎﳌﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺎرﻛﺔ ﻣ“ ـ ـ ـ ـ ـي ` ـ ـ ـ ـ ـي ﻣﻤﺎرﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻣه ـ ـ ـ ـ ـﺎم ﺿ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺑﻂ الحﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
اﳌﺪ ﻧ ﻴ ﺔ
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ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ :
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ.
ﺣﺮر ﺑكﻠﺘﺔ زﻣﻮر `ي  21ﻣﺎرس 2016
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر الخﻠﻴﻞ ﻣﻴﻠﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﺴﻴﺪ رﻗﻢ  05اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ،ﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﳌﺴﻴﺪ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت .وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239ﺑﺘﺎريﺦ 25
رﺟﺐ  03 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن  09 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ  37.99اﳌﺆرخ `ي  25ﻣﻦ رﺟﺐ 1423
) 03اﻛﺘﻮبﺮ (2002وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎدة  1ﻣﻨﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣـﺎ ﻳـﻠـﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻣﺒ</ﻳﻚ ﺧﻴﺎ ﺑﻦ ﺳﻴﺪي إﺑﺮاهﻴﻢ  ،اﳌﻮﻟﻮد
ﺑﺘﺎريﺦ  1968ﺑكﻠﺘﺔ زﻣﻮر – ﺑﻮﺟﺪور ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎنﻲ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﺴﻴﺪ  ،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم الحﺎﻟ ـﺔ اﳌﺪﻧﻴ ـﺔ
ﺑﻤﻜ ـﺘﺐ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴـﺔ اﻻﺻèي اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴﻴﺪ ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ،ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
ﻳﺒﺪأ ﺳ</ان ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺒﻮﺟﺪور `ي  28ﺳبﺘﻤﺮ 2015
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﺴﻴﺪ ﻋèي ﺧﻴﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن رﻗﻢ 935
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﺳبﺘﻤ^ 2015Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل
اﻟتﺴﻴ SRاﻹداري
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.185اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
102ﻣﻨﮫ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﻓﺼـﻞ ﻓﺮي ـﺪ
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ أﺟﺪي ﺗﻘ Féاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،اﳌﺰداد
ﺑﺘﺎريﺦ  1966/12/30ﺑﺎﻟﻨﻮاﺻﺮ  ،اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،اﳌهﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
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و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤلحﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ
اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن
ﻣﻮﻻي ﺣﻤﺪي وﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن رﻗﻢ 942
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﺳبﺘﻤ^ 2015Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل
اﻟتﺴﻴ SRاﻹداري
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.185اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
102ﻣﻨﮫ؛
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﻓﺼـﻞ ﻓﺮي ـﺪ
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﳌهﺪي ﺳﻴﺪ اﻟﺰيﻦ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز  ،اﳌﺰداد
ﺑﺘﺎريﺦ  1968ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن  ،اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻴﻮن ،اﳌهﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤلحﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ
ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن
ﻣﻮﻻي ﺣﻤﺪي وﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن رﻗﻢ 946
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﺳبﺘﻤ^ 2015Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺴﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.185اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
102ﻣﻨﮫ؛
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﻓﺼـﻞ ﻓﺮي ـﺪ
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪي ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻨ/ن ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز
اﻟﺴﻠﻢ  11اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺮيﺪة ،الحﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ
ر.ب.ت.و J44952واﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ  1957ﺑﻄﺎﻧﻄﺎن ،اﳌهﺎم
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻻﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤلحﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ
وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ الجﻤﺎﻋﺔ الحﻀﺮيﺔ ﻟﻠﻌﻴﻮن
ﻣﻮﻻي ﺣﻤﺪي وﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن رﻗﻢ  948ﺑﺘﺎريﺦ
 16ﺳبﺘﻤ^ 2015Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻟتﺴﻴ SRاﻹداري.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.185اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
102ﻣﻨﮫ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
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ﻓﺼـﻞ ﻓﺮي ـﺪ
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ و اﻟﻘﺎﻳﺪ ﻣﺘﺼﺮف اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ 1960ﻣﻜﻨﺎس  ،اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،اﳌهﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤلحﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ
اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن
ﻣﻮﻻي ﺣﻤﺪي وﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن رﻗﻢ 949
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﺳبﺘﻤ^ 2015Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻟتﺴﻴSR
اﻹداري.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.185اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
102ﻣﻨﮫ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﻓﺼـﻞ ﻓﺮي ـﺪ
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ)ة( ﺳﻴﺪي ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﻋﺪي ﺗﻘ Féاﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ  1965ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن  ،اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻤﺼﺎلح ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،اﳌهﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ
اﻹﻣﻀﺎء و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤلحﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻴﻘﻮم
÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن
ﻣﻮﻻي ﺣﻤﺪي وﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن رﻗﻢ  952ﺑﺘﺎريﺦ
 16ﺳبﺘﻤ^ 2015Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻟتﺴﻴ SRاﻹداري
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.185اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
102ﻣﻨﮫ.
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﻓﺼـﻞ ﻓﺮي ـﺪ
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺪهﻮز ﺗﻘ Féاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،اﳌﺰداد
ﺑﺘﺎريﺦ  1963ﺑﺘﺎروداﻧﺖ  ،اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻴﻮن ،اﳌهﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤلحﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ
ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن
ﻣﻮﻻي ﺣﻤﺪي وﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮ رﻗﻢ 953
ﺑﺘﺎريﺦ  16ﺳبﺘﻤ^ 2015Sﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل
اﻟتﺴﻴ SRاﻹداري
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.185اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ 20
رﻣﻀﺎن  1436اﳌﻮاﻓﻖ ) 07ﻳﻮﻟﻴﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
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اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ 113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
102ﻣﻨﮫ؛
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﻓﺼـﻞ ﻓﺮي ـﺪ
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪاتﻲ اﻟﺪﺧﻴﻞ ﻣﺘﺼﺮف اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﳌﺰداد ﺑﺘﺎريﺦ  1959ﺑﻄﺎﻧﻄﺎن ،اﳌﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎلح
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،اﳌهﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤلحﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻟﻴﻘﻮم ÷jﺬﻩ
اﳌهﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي.
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن
ﻣﻮﻻي ﺣﻤﺪي وﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋﻴ ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـ ـﻲ ﻟلحﻜﻮﻧﻴ ـﺔ رﻗﻢ  10ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺘﻔـ ـﻮيﺾ ﻣه ـﺎم ﺗصحﻴـ ـﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎء و اﻹﺷهـ ـﺎد ﺑﻤﻄﺎﺑﻘـ ـ ـﺔ
اﻟنﺴ ـ ـﺦ ﻷﺻﻮﻟه ـ ـﺎ اﻟ ـﻰ ﻣﻮﻇ ـﻒ ﻣﺮﺳ ـ ـﻢ
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـﻲ ﻟلحكﻮﻧﻴـﺔ؛
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ رﻗ ـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدر ` ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـﺎن  1436هـ ـ ـ ـ ـ )  7ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم ـ Fرﻗ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـﺎت و ﺧﺎﺻ ـﺔ اﳌ ـﺎدة
 102ﻣﻨﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ :
ﻓﺼ ـﻞ ﻓﺮيـ ـﺪ
ﻳﻔـ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـ ـ ـ ـﺪ ﻋﺒ ـ ـ ـﺪ اﻟه ـ ـ ـﺎدي ﺑﻮﻧﺎﻛ ـ ـ ـﺔ اﳌﻮﻟ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘﺎريـ ـ ـ ـ ـ ـﺦ
 1966/03/10ﺑﺼﻔﺘ ـ ـﮫ ﻣﺴـ ـﺎﻋﺪ ﺗﻘéـ ـ Fاﻟﺪرﺟـ ـﺔ اﻷوßـ ـى ﻣﺮﺳـ ـﻢ
ورﺋ ـيﺲ ﻣﺼ ـلحﺔ اﳌ ـﻮاد ﺑﺠـﻤـﺎﻋـ ـ ـﺔ الحكﻮﻧﻴ ـ ـﺔ  ،ﻣه ـ ـﺎم ﺗﻮﻗﻴـ ـ ـﻊ
اﻟﻮﺛﺎﺋـ ـ ـ ـﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـ ـ ـﺔ ﺑﺘصحﻴـ ـ ـ ـﺢ اﻹﻣﻀ ـ ـ ـﺎءات و اﻹﺷه ـ ـ ـﺎد ﻋﻠ ـ ـ ـﻰ
ﻣﻄﺎﺑﻘـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟنس ـ ـ ـخ ﻷﺻ ـ ـ ـﻮﻟهﺎ ﻟﺘﻘ ـ ـ ـ ـﻮم ÷ jـ ـ ـﺬﻩ اﳌهﻤـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻣﻘﺎﻣـ ـ ـ ـ ـﻲ
وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
وﺣﺮر ﺑﺎلحكﻮﻧﻴﺔ `ي  5ﻏﺸﺖ 2016
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ الحكﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ أهﻞ اﻟﺴﺒﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋﻴ ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـ ـﻲ ﻟلحﻜﻮﻧﻴ ـﺔ رﻗﻢ  13ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺘﻔـ ـﻮيﺾ ﻣه ـﺎم ﺗصحﻴـ ـﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎء و اﻹﺷهـ ـﺎد ﺑﻤﻄﺎﺑﻘـ ـ ـﺔ
اﻟنﺴ ـ ـﺦ ﻷﺻﻮﻟه ـ ـﺎ
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـﻲ ﻟلحكﻮﻧﻴـﺔ؛
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ رﻗ ـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدر ` ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـﺎن  1436هـ ـ ـ ـ ـ )  7ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم ـ Fرﻗ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـﺎت و ﺧﺎﺻ ـﺔ اﳌ ـﺎدة
 102ﻣﻨﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ :
ﻓﺼ ـﻞ ﻓﺮيـ ـﺪ
ﻳﻔ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـ ـ ـﺪ ﻣﺤﻤ ـ ـﺪ ﻓﺎﺿ ـ ـﻞ اﻟﻔﻴﻼ ßـ ـي اﳌﻮﻟ ـ ـﻮد ﺑﺘﺎري ـ ـ ـ ـ ـﺦ
1952ﺑﺼﻔﺘ ـﮫ اﻟﻨﺎﺋـﺐ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻟﻠـﺮﺋيﺲ ﺑﺠـﻤـﺎﻋ ـ ـﺔ الحكﻮﻧﻴـ ـﺔ ،
ﻣه ـ ـ ـ ـﺎمﺗﻮﻗﻴـ ـ ـ ـ ـﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺘصحﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺢ اﻹﻣﻀـ ـ ـ ـ ـﺎءات
واﻹﺷه ـ ـﺎد ﻋﻠ ـ ـﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘ ـ ـﺔ اﻟنسـخ ﻷﺻـﻮﻟهﺎ ﻟﺘﻘـ ـﻮم ÷jـﺬﻩ اﳌهﻤ ـ ـﺔ
ﻣﻘﺎﻣـ ـﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
وﺣﺮر ﺑﺎلحكﻮﻧﻴﺔ `ي  5ﻏﺸﺖ 2016
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ الحكﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ أهﻞ اﻟﺴﺒﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋﻴ ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـ ـﻲ ﻟلحﻜﻮﻧﻴ ـﺔ رﻗﻢ  14ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺘﻔـ ـﻮيﺾ ﻣه ـﺎم ﺗصحﻴـ ـﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎء و اﻹﺷهـ ـﺎد ﺑﻤﻄﺎﺑﻘـ ـ ـﺔ
اﻟنﺴ ـ ـﺦ ﻷﺻﻮﻟه ـ ـﺎ
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـﻲ ﻟلحكﻮﻧﻴـﺔ؛
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ رﻗ ـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدر ` ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـﺎن  1436هـ ـ ـ ـ ـ )  7ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم ـ Fرﻗ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـﺎت و ﺧﺎﺻ ـﺔ اﳌ ـﺎدة
 102ﻣﻨﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ :
ﻓﺼ ـﻞ ﻓﺮيـ ـﺪ
ﻳﻔـ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـ ـﺪ ة ﺧﺪﻳﺠ ـﺔ لحﺒي ـﺐ اﳌﻮﻟ ـﻮدة ﺑﺘﺎريـ ـ ـ ـﺦ 1983
ﺑﺼﻔﺘ ـهﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮابﻌﺔ ﻟﻠﺮﺋيﺲ ﺑﺠـﻤـﺎﻋ ـ ـﺔ الحكﻮﻧﻴـ ـﺔ  ،ﻣهـ ـﺎم
ﺗﻮﻗﻴـ ـ ـﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋ ـ ـ ـﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘـ ـ ـﺔ ﺑﺘصحﻴ ـ ـ ـﺢ اﻹﻣﻀـ ـ ـﺎءات و اﻹﺷهـ ـ ـﺎد
ﻋﻠـ ـ ـﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘـ ـ ـﺔ اﻟنس ـخ ﻷﺻ ـﻮﻟهﺎ ﻟﺘﻘ ـ ـﻮم ÷ jـﺬﻩ اﳌهﻤـ ـ ـﺔ ﻣﻘﺎﻣـ ـ ـﻲ
وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
وﺣﺮر ﺑﺎلحكﻮﻧﻴﺔ `ي  5ﻏﺸﺖ 2016
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ الحكﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ أهﻞ اﻟﺴﺒﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋﻴ ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـ ـﻲ ﻟلحﻜﻮﻧﻴ ـﺔ رﻗﻢ  15ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺘﻔـ ـﻮيﺾ ﻣه ـﺎم ﺗصحﻴـ ـﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎء و اﻹﺷهـ ـﺎد ﺑﻤﻄﺎﺑﻘـ ـ ـﺔ
اﻟنﺴ ـ ـﺦ ﻷﺻﻮﻟه ـ ـﺎ
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـﻲ ﻟلحكﻮﻧﻴـﺔ؛
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ رﻗ ـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدر ` ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـﺎن  1436هـ ـ ـ ـ ـ )  7ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم ـ Fرﻗ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـﺎت و ﺧﺎﺻ ـﺔ اﳌ ـﺎدة
 102ﻣﻨﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ :
ﻓﺼ ـﻞ ﻓﺮيـ ـﺪ
ﻳﻔ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـ ـ ـﺪ املخﻄ ـ ـﺎر ﻟﻔج ـ ـح اﳌﻮﻟ ـ ـﻮدة ﺑﺘﺎري ـ ـ ـ ـ ـﺦ 1956
ﺑﺼﻔﺘ ـ ـﮫ اﻟﻨﺎﺋ ـﺐ اﻟﺜ ـﺎنﻲ ﻟﻠ ـﺮﺋيﺲ ﺑﺠـﻤـﺎﻋـ ـ ـﺔ الحكﻮﻧﻴ ـ ـﺔ  ،ﻣه ـ ـﺎم
ﺗﻮﻗﻴـ ـ ـﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋ ـ ـ ـﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘـ ـ ـﺔ ﺑﺘصحﻴ ـ ـ ـﺢ اﻹﻣﻀـ ـ ـﺎءات و اﻹﺷهـ ـ ـﺎد
ﻋﻠـ ـ ـﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘـ ـ ـﺔ اﻟنس ـخ ﻷﺻ ـﻮﻟهﺎ ﻟﺘﻘ ـ ـﻮم ÷ jـﺬﻩ اﳌهﻤـ ـ ـﺔ ﻣﻘﺎﻣـ ـ ـﻲ
وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
وﺣﺮر ﺑﺎلحكﻮﻧﻴﺔ `ي  5ﻏﺸﺖ 2016
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ الحكﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ أهﻞ اﻟﺴﺒﺎuي
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـﺮار ﻟﺮﺋﻴ ـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـ ـﻲ ﻟلحﻜﻮﻧﻴ ـﺔ رﻗﻢ  16ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺘﻔـ ـﻮيﺾ ﻣه ـﺎم ﺗصحﻴـ ـﺢ اﻹﻣﻀ ـﺎء و اﻹﺷهـ ـﺎد ﺑﻤﻄﺎﺑﻘـ ـ ـﺔ
اﻟنﺴ ـ ـﺦ ﻷﺻﻮﻟه ـ ـﺎ
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎﻋـﻲ ﻟلحكﻮﻧﻴـﺔ؛
ﺑﻤﻘﺘ|ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه/ـ ـ ـ< اﻟﺸـ ـ ـﺮيﻒ رﻗـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼـ ـ ـﺎدر `ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـﺎن  1436هـ ـ ـ ـ ـ )  7ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم ـ Fرﻗ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـﺎت و ﺧﺎﺻ ـﺔ اﳌ ـﺎدة
 102ﻣﻨﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳﻠ ـﻲ :
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ﻓﺼ ـﻞ ﻓﺮيـ ـﺪ
ﻳﻔـ ـ ـ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪة رﻗﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻌﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺮي اﳌﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻮدة ﺑﺘﺎريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺦ
1983ﺑﺼﻔﺘـ ـهﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒ ـﺔ اﻷو ßـى ﻟﻠ ـﺮﺋيﺲ ﺑﺠـﻤـﺎﻋ ـ ـﺔ الحكﻮﻧﻴ ـ ـﺔ ،
ﻣه ـ ـ ـ ـﺎمﺗﻮﻗﻴـ ـ ـ ـ ـﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺘصحﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺢ اﻹﻣﻀـ ـ ـ ـ ـﺎءات
واﻹﺷه ـ ـﺎد ﻋﻠ ـ ـﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘ ـ ـﺔ اﻟنسـخ ﻷﺻـﻮﻟهﺎ ﻟﺘﻘـ ـﻮم ÷jـﺬﻩ اﳌهﻤ ـ ـﺔ
ﻣﻘﺎﻣـ ـﻲ و ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
وﺣﺮر ﺑﺎلحكﻮﻧﻴﺔ `ي  5ﻏﺸﺖ 2016
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ الحكﻮﻧﻴﺔﻋﺒﺪ ﷲ أهﻞ اﻟﺴﺒﺎuي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺒﻮﺟﺪور رﻗﻢ 2015/ 14
ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﳌهﺎم ﺑﺨﺼﻮص اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ؛
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي
20رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة
105؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﻟﺼﺎدر `ي  12رﻣﻀﺎن  1333ه ـ
ﻣﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ  1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ صحﺔ اﻻﻣﻀﺎءات
ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ ؛
ويﻤﻘﺘ|}¿ اﳌنﺸﻮر ﻋﺪد  1237ﺑﺘﺎريﺦ دﺣﻨ 1995 <Üﺣﻮل
اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﻟﺌﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ .
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ دﻟﻴﻞ ﺣﻮل اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪوريﺔ اﻟﻮزاريﺔ
ﻋﺪد / 69م ش ق د ت ت ﺑﺘﺎريﺦ  13ﻳﻮﻧﻴﻮ  2005؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳ ـﻠ ـﻲ :
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة أﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻷﺣﻤﺪي اﳌﻮﻟﻮدة ﺑﺘﺎريﺦ
 1986/05/02ﺑﺒﻮﺟﺪور ﺑﺼﻔj€ﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ الخﺎﻣﺲ ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒﻮﺟﺪور ،ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى
صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺟﺪور
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺒﻮﺟﺪور ﺑﺘﺎريﺦ  01أﻛﺘﻮبﺮ 2015
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ أﺑﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺒﻮﺟﺪور رﻗﻢ 2015/ 16
ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﳌهﺎم ﺑﺨﺼﻮص اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ؛
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي
20رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
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اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة
105؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﻟﺼﺎدر `ي  12رﻣﻀﺎن  1333ه ـ
ﻣﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ  1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ صحﺔ اﻻﻣﻀﺎءات
ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌنﺸﻮر ﻋﺪد  1237ﺑﺘﺎريﺦ دﺣﻨ 1995 <Üﺣﻮل
اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﻟﺌﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ .
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ دﻟﻴﻞ ﺣﻮل اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪوريﺔ اﻟﻮزاريﺔ
ﻋﺪد /69م ش ق د ت ت ﺑﺘﺎريﺦ  13ﻳﻮﻧﻴﻮ  2005؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎ ﻳ ـﻠ ـﻲ :
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪة ﻗﻨﺪﻳﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟ¯ Fاﳌﻮﻟﻮدة ﺑﺘﺎريﺦ 1973
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن ﺑﺼﻔj€ﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎدس ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﺒﻮﺟﺪور ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ
ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺟﺪور .
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺒﻮﺟﺪور ﺑﺘﺎريﺦ  01أﻛﺘﻮبﺮ 2015
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ أﺑﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗ ـﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﺒﻮﺟﺪور رﻗﻢ 2016/ 14
ﺑﺘﻔﻮيﺾ اﳌهﺎم ﺑﺨﺼﻮص اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ
رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور؛
ﺑﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1-15-85اﻟﺼﺎدر `ي
20رﻣﻀﺎن  07) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮز  ( 2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة
105؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ اﻟﺼﺎدر `ي  12رﻣﻀﺎن  1333ه ـ
ﻣﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ  1915اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘثﺒيﺖ صحﺔ اﻻﻣﻀﺎءات
ﻛﻤﺎ وﻗﻊ تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌنﺸﻮر ﻋﺪد  1237ﺑﺘﺎريﺦ دﺟﻨ 1995 <Üﺣﻮل
اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﻟﺌﻖ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ ؛
وبﻤﻘﺘ|}¿ دﻟﻴﻞ ﺣﻮل اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎءات
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪوريﺔ اﻟﻮزاريﺔ
ﻋﺪد / 69م ش ق د ت ت ﺑﺘﺎريﺦ  13ﻳﻮﻧﻴﻮ  2005؛
ﻗ ـﺮر ﻣ ـﺎﻳ ـﻠ ـ ـ ـﻲ :
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪي ﻋﻨﺪ ﷲ اﻻدري F}øاﻟﺘﻮبﺎßي اﳌﻮﻟﻮد
ﺑﺘﺎريﺦ  1974ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋيﺲ
املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒﻮﺟﺪور ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى
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صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺟﺪور .
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺒﻮﺟﺪور ﺑﺘﺎريﺦ  22ﺷتﻨ2016 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيـﺲ املجﻠ ـﺲ الجﻤﺎuي ﻟﺒ ـﻮﺟـ ـﺪور ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ أﺑﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ رﻗﻢ  15/77ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ،
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت .وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة  102ﻣﻨﮫ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239ﺑﺘﺎريﺦ 25
رﺟﺐ  03 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ا ﳌ ﺎ دة  5ﻣ ﻨ ﮫ ؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن  09 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ  37.99اﳌﺆرخ `ي  25ﻣﻦ رﺟﺐ 1423
) 03اﻛﺘﻮبﺮ (2002وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺎدة  1ﻣﻨﮫ ؛
ﻗـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ لحﻤﻴﺪي ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻤﺘﺎز )كﺎﺗﺐ ﻋﺎم
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ( ،اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎريﺦ  1966ﺑﺒﻮﺟﺪور ،اﳌﺮﺳﻢ
واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺒﻮﺟﺪور
ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ
ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﺗﻮﺟﮫ نسخﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺮابﻌﺔ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣ ـﺮر ﺑﺎﺟﺮيﻔﻴﺔ `ي  16ﻧﻮﻧ2015 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺮيﻔﻴﺔ ﻓﺮاÁي ادﺑﺪا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر رﻗﻢ 2016/06
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر؛
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ رﻗ ـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدر ` ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
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رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت وﺧﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة
102ﻣﻨﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴ ـ ـ ـﻴﺪ الح ـ ـ ـﺎﻓﻆ اﻟﻌﻀـ ـ ـم Fاﳌﻮﻟ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘ ـ ـ ـﺎريﺦ 1976
ﺑﺘغجﻴﺠ ـ ـﺖ ﺑﺼ ـ ـﻔﺘﮫ ﺗﻘ éـ ـ Fاﻟﺪرﺟ ـ ـﺔ 4ﻣﺮﺳ ـ ـﻢ ﺑﺠﻤﺎﻋ ـ ـﺔ كﻠﺘ ـ ـﺔ
زﻣ ـ ـ ـﻮر ﻟﻴﻘ ـ ـ ـﻮم ÷ jـ ـ ـﺬﻩ اﳌهﻤ ـ ـ ـﺔ ،ﻣﻘ ـ ـ ـﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸ ـ ـ ـﺎرﻛﺔ ﻣ“ ـ ـ ـي ` ـ ـ ـي
اﻟﺘﻮﻗﻴ ـ ـ ـ ـﻊ ﻋ èـ ـ ـ ـى اﻟﻮﺛ ـ ـ ـ ـﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺎﻻﺷ ـ ـ ـ ـهﺎد ﻋ èـ ـ ـ ـى ص ـ ـ ـ ـحﺔ
اﻻﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴ ـ ـ ـﺮي ﻣﻔﻌ ـ ـ ـﻮل ه ـ ـ ـﺬا اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﺑﺘ ـ ـ ـﺪاء ﻣ ـ ـ ـﻦ ﺗ ـ ـ ـﺎريﺦ اﻹﻣﻀ ـ ـ ـﺎء
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑكﻠﺘﺔ زﻣﻮر `ي  21ﻣﺎرس 2016
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر الخﻠﻴﻞ ﻣﻴﻠﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر رﻗﻢ 2016/08
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر؛
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ رﻗ ـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدر ` ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ 113.14 :اﳌﺘﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت وﺧﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة
102ﻣﻨﮫ؛
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔـ ـ ـ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﺪ اﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاهﻴﻢ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﺪا اﳌﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﺎريﺦ 1973
ﺑﻄﻨﺠـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺼ ـ ـ ـ ـﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋ ـ ـ ـ ـﺐ اﻷول ﻟ ـ ـ ـ ـﺮﺋيﺲ املجﻠ ـ ـ ـ ـﺲ ﻟﻴﻘ ـ ـ ـ ـﻮم
ﻣﻘ ـ ـﺎﻣﻲ ` ـ ـي ﻏﻴ ـ ـﺎبﻲ وﺣﻀ ـ ـﻮري وبﺎﳌﺸ ـ ـﺎرﻛﺔ ﻣ“ ـ ـي ` ـ ـي اﻟﺘﻮﻗﻴ ـ ـﻊ
ﻋ èـ ـ ـ ـى اﻟﻮﺛ ـ ـ ـ ـﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺎﻻﺷ ـ ـ ـ ـهﺎد ﻋ èـ ـ ـ ـى ص ـ ـ ـ ـحﺔ اﻻﻣﻀ ـ ـ ـ ـﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻻﺻﻮﻟهﺎ .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴ ـ ـ ـﺮي ﻣﻔﻌ ـ ـ ـﻮل ه ـ ـ ـﺬا اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﺑﺘ ـ ـ ـﺪاء ﻣ ـ ـ ـﻦ ﺗ ـ ـ ـﺎريﺦ اﻹﻣﻀ ـ ـ ـﺎء
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑكﻠﺘﺔ زﻣﻮر `ي  21ﻣﺎرس 2016
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر الخﻠﻴﻞ ﻣﻴﻠﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر رﻗﻢ 2016/09
ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر؛
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ رﻗ ـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدر ` ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت وﺧﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة
102ﻣﻨﮫ؛
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـ ـﻲ:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔ ـ ـ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴ ـ ـ ـ ـ ـﻴﺪ ﻣﺤﻤ ـ ـ ـ ـ ـﻮد هلل ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻮﺗﻨﻜ™/ة اﳌﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘ ـ ـ ـ ـ ـﺎريﺦ
 1964ﺑ ـ ـ ـﺎﻟﻌﻴﻮن ﺑﺼ ـ ـ ـﻔﺘﮫ ﻣﺴ ـ ـ ـﺎﻋﺪ اداري اﻟﺪرﺟ ـ ـ ـﺔ 3ﻣﺮﺳ ـ ـ ـﻢ
ﺑﺠﻤﺎﻋ ـ ـﺔ كﻠﺘ ـ ـﺔ زﻣ ـ ـﻮر ﻃﺒﻘ ـ ـﺎ ﻟﻠﺸ ـ ـﺮوط اﳌﻨﺼ ـ ـﻮص ﻋﻠ– jـ ـﺎ ` ـ ـي
اﻟﻘ ـ ـﻮاﻧ/ن واﻷﻧﻈﻤ ـ ـﺔ الج ـ ـﺎري ÷ jـ ـﺎ اﻟﻌﻤ ـ ـﻞ ` ـ ـي ﻣﺠ ـ ـﺎل اﻻﺷ ـ ـهﺎد
ﻋ èـ ـ ـى ص ـ ـ ـحﺔ اﻻﻣﻀ ـ ـ ـﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘ ـ ـ ـﺔ اﻟنس ـ ـ ـخ ﻷﺻ ـ ـ ـﻮﻟهﺎ ﻟﻴﻘ ـ ـ ـﻮم
÷jﺬﻩ اﳌهﻤﺔ ،ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴ ـ ـ ـﺮي ﻣﻔﻌ ـ ـ ـﻮل ه ـ ـ ـﺬا اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﺑﺘـ ـ ـﺪاء ﻣ ـ ـ ـﻦ ﺗ ـ ـ ـﺎريﺦ اﻹﻣﻀ ـ ـ ـﺎء
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
وﺣﺮر ﺑكﻠﺘﺔ زﻣﻮر `ي  21ﻣﺎرس 2016
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر الخﻠﻴﻞ ﻣﻴﻠﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر رﻗﻢ  10ﻳﻘ∞ß±
ﺑﺎﻟﺘﻔﻮيﺾ qي ﻣﺠﺎل اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ نسخ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ كﻠﺘﺔ زﻣﻮر؛
ﺑﻤﻘﺘ| ـ ـ ـ}¿ اﻟﻈه /ـ ـ ـ< اﻟﺸ ـ ـ ـﺮيﻒ رﻗ ـ ـ ـﻢ  1.15.85اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدر ` ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻮن
رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت وﺧﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة
102ﻣﻨﮫ؛
ﻗ ـﺮر ﻣﺎ ﻳﻠ ـ ـﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮض ﻟﻠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﺪ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻟﻚ ﺑﻮﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌﺎب اﳌﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد ﺑﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎريﺦ
 1963/11/15ﺑﺨﻨ ـ ـ ـ ـ ـﻚ لحﻤ ـ ـ ـ ـ ـﺎم كﻠﻤ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻢ ﺑﺼ ـ ـ ـ ـ ـﻔﺘﮫ اﻟﻨﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـﺐ
اﻟﺜﺎﻟ ـ ـ ـ ـﺚ ﻟ ـ ـ ـ ـﺮﺋيﺲ املجﻠ ـ ـ ـ ـﺲ الجﻤ ـ ـ ـ ـﺎuي ﻟكﻠﺘ ـ ـ ـ ـﺔ زﻣ ـ ـ ـ ـﻮر ،ﻃﺒﻘ ـ ـ ـ ـﺎ
ﻟﻠﺸـ ـ ـ ـ ـ ـﺮوط اﳌﻨﺼـ ـ ـ ـ ـ ـﻮص ﻋﻠ–jـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ `ـ ـ ـ ـ ـ ـي اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاﻧ/ن واﻷﻧﻈﻤـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
الجـ ـ ـ ـ ـﺎري ÷jـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﻌﻤـ ـ ـ ـ ـﻞ `ـ ـ ـ ـ ـي ﻣﺠـ ـ ـ ـ ـﺎل اﻻﺷـ ـ ـ ـ ـهﺎد ﻋèـ ـ ـ ـ ـى صـ ـ ـ ـ ـحﺔ
اﻻﻣﻀـ ـ ـﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘـ ـ ـﺔ اﻟنسـ ـ ـخ ﻷﺻـ ـ ـﻮﻟهﺎ ﻟﻴﻘـ ـ ـﻮم ÷jـ ـ ـﺬﻩ اﳌهﻤـ ـ ـﺔ،
ﻣﻘﺎﻣﻲ وبﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣ“ي .
ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ا ﻟﺜ ﺎ ن ﻲ
يﺴ ـ ـ ـﺮي ﻣﻔﻌ ـ ـ ـﻮل ه ـ ـ ـﺬا اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﺑﺘ ـ ـ ـﺪاء ﻣ ـ ـ ـﻦ ﺗ ـ ـ ـﺎريﺦ اﻹﻣﻀ ـ ـ ـﺎء
ﻋ ﻠﻴ ﮫ .
ﺣﺮر ﺑكﻠﺘﺔ زﻣﻮر
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟكﻠﺘﺔ زﻣﻮر
ال خ ﻠﻴﻞ ﻣ ﻴ ﻠﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎÆي ﻟﻠﻤﺴﻴﺪ رﻗﻢ  02اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋcى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي وﺿﺎﺑﻂ الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺪ؛
ﺑﻨﺎء ﻋèى اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.15.85اﻟﺼﺎدر `ي  20ﻣﻦ
رﻣﻀﺎن  07 ) 1436ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2015ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴمF
رﻗﻢ  113.14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت؛
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وبﻨﺎء ﻋèى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  37.99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈه </اﻟﺸﺮيﻒ رﻗﻢ  1.02.239ﺑﺘﺎريﺦ 25
رﺟﺐ  03 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002؛
وبﻨﺎء ﻋèى اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ رﻗﻢ  2.99.665اﻟﺼﺎدر `ي 02
ﺷﻌﺒﺎن  09 ) 1423اﻛﺘﻮبﺮ  (2002اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
الحﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ  37.99اﳌﺆرخ `ي  25ﻣﻦ رﺟﺐ 1423
) 03اﻛﺘﻮبﺮ (2002؛
وبﻨﺎء ﻋèى دوريﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزيﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  D 5225ق م
م ﺑﺘﺎريـﺦ  16ﻳﻮﻟﻴﻮز  2009ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات الخﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻔﻮيﺾ ﻣهﺎم رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي إßى ﻧﻮاﺑﮫ ؛
ﻗ ـﺮر ﻣـﺎﻳـﻠـﻲ :
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔﻮض ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺴﺎﻟﻚ اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺎﻋﺪ ،اﻟﻮﻟﻮد
ﺑﺘﺎريﺦ  1983/10/20ﺑﺒﻮﺟﺪور  ،اﳌﺮﺳﻢ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ
ﳌﺴﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ ﻣهﺎم اﻹﺷهﺎد ﻋèى صحﺔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟنسخ ﻷﺻﻮﻟهﺎ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﺗﻮﺟﮫ نسخﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار إßى ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ووﻛﻴﻞ
ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ املخﺘﺺ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎلجﺮيﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت املحﻠﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺮابﻌﺔ
يﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻘﺮاراﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ.
وﺣﺮر ﺑﺒﻮﺟﺪور ` ،ي  28ﺳبﺘﻤ2015 <Ü
اﻹﻣﻀﺎء  :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي ﻟﻠﻤﺴﻴﺪ ﻋèي ﺧﻴﺎ
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اﻟﻨﺼﻮص الخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟSâاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺠهﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ-وادي اﻟﺬهﺐ
اﳌﻘﺮرات واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺟهﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ -
وادي اﻟﺬهﺐ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗ ﻨ ﻈ ﻴ ﻢ و ت ﺴ ﻴ  SRا ل ج ه ﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺘﻔﻮيﺾ qي اﳌهﺎم و اﻹﻣﻀﺎء
ﻗﺮار ﻟﺮﺋيﺲ املجﻠﺲ الجهﻮي لجهﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وادي
اﻟﺬهﺐ رﻗﻢ  272ﺑﺘﺎريﺦ  22ﻣﺎي  2017ﻳﻘ∞ ß±ﺑﺘﻔﻮيﺾ
اﻹﻣﻀﺎء اªى اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎلح).ﻗﺮار ﺗﻢ ﺗﺤﺮيﺮﻩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ و ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﻌﺮبﻴﺔ(
رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجهﻮي لجهﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وادي اﻟﺬهﺐ،
ﺑﻨـ ـ ـﺎء ﻋèـ ـ ـى اﻟﻈه/ـ ـ ـ< اﻟﺸـ ـ ـﺮيﻒ رﻗـ ـ ـﻢ  1.15.84اﻟﺼـ ـ ـﺎدر `ـ ـ ـي 20
رﻣﻀ ـﺎن  7) 1436ﻳﻮﻟﻴ ـﻮز  (2015ﺑتﻨﻔﻴ ـﺬ اﻟﻘ ـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـ ـﻲ
رﻗـ ـﻢ  111.14اﳌﺘﻌﻠـ ـﻖ ﺑﺎلجهـ ـﺎت وﻻ ﺳـ ـﻴﻤﺎ اﳌـ ـﻮاد  108و 109
ﻣﻨﮫ.
وبﻤﻘﺘ|}¿ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.09.441اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎريﺦ  17ﻣﺤﺮم
 1431اﳌﻮاﻓﻖ ل )  03ﻳﻨﺎﻳﺮ  ( 2010بﺴﻦ ﻧﻈﺎم املحﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺎت اﻟ;<اﺑﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎjiﺎ
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي :
اﳌﺎدة اﻷوßى
ﻳﻔـ ـﻮض ﻟﻠﺴـ ـﻴﺪ ﻣﺤﻤـ ـﺪ أهـ ـﻞ ﺑـ ـﻮبﻜﺮ  ،اﳌـ ـﺪﻳﺮ اﻟﻌـ ـﺎم ﻟﻠﻤﺼـ ـﺎلح
لجهﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وادي اﻟﺬهﺐ  ،اﻹﻣﻀﺎء ﻋèى اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺗﺤﺼ ـ ـﻴﻞ اﳌ ـ ـﺪاﺧﻴﻞ و ﺻ ـ ـﺮف اﻟﻨﻔﻘ ـ ـﺎت وﻛ ـ ـﺬا ﻣﺠ ـ ـﺎل
ﺑ ـ ـﺄواﻣﺮ
اﻟتﺴﻴ </اﻹداري الخﺎص ﺑﺎلجهﺔ.
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﻳﻠ˙ى ﻗﺮار ﺗﻔﻮيﺾ اﻹﻣﻀﺎء رﻗﻢ  01ﺑﺘﺎريﺦ  3أﻛﺘﻮبﺮ 2016
اﳌ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
يﻌه ـ ـﺪ ﺑتﻨﻔﻴ ـ ـﺬ ه ـ ـﺬا اﻟﻘ ـ ـﺮار إ ßـ ـى اﳌ ـ ـﺪﻳﺮ اﻟﻌ ـ ـﺎم ﻟﻠﻤﺼ ـ ـﺎلح وإ ßـ ـى
الخﺎزن اﻹﻗﻠﻴم Fﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﺔ كﻞ `ي ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
ﺣﺮر`ي اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺘﺎريﺦ  22ﻣﺎي 2017
اﻹﻣﻀﺎء :رﺋيﺲ املجﻠﺲ الجهﻮي ﻟﻠﺪاﺧﻠﺔ وادي اﻟﺬهﺐ
ال خ ﻄ ﺎط ﻳﻨ ﺠ ﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻘﺮارات و اﳌﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت
ورؤﺳﺎLKﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ الجﻤﺎﻋﺎت
اﳌﻘﺮر اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ qي
إﻃﺎر دورﺗﮫ اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎريﺦ  31دﺟﻨ^.2015 S
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻔﺮيﺪة  :اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ رﺳم Fوآﺧﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺿﻤﻦ اﻟلجﻨﺔ اﻻداريﺔ اﳌكﻠﻔﺔ ﺑﻤﻮراﺟﻌﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻘﺮر ﻋﺪد  2015 /129ﺑﺘﺎريﺦ  19ربﻴﻊ اﻻول 1437
اﳌﻮاﻓﻖ ل  31دﺟﻨ^ , 2015 Sاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ
رﺳﻤﻲ وآﺧﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺿﻤﻦ اﻟلجﻨﺔ اﻻداريﺔ اﳌكﻠﻔﺔ
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻣﺠﻠﺲ الجﻤﺎﻋﺔ الحﻀﺮيﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻠﺔ املجﺘﻤﻊ `ي إﻃﺎر دورﺗﮫ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮز  2015ﺧﻼل الجﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة
ﺑﺘﺎريﺦ  19ربﻴﻊ اﻻول  1437اﳌﻮاﻓﻖ ل  31دﺟﻨ.2015 <Ü
وﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺜﺎق الجﻤﺎuي
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ تﻐﻴ</ﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﮫ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد -62-61-60-59-58
 ( 66-65-64-63ﻣﻨﮫ  ،وبﻌﺪ دراﺳﺔ املجﻠﺲ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ رﺳم Fوآﺧﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺿﻤﻦ اﻟلجﻨﺔ
اﻻداريﺔ اﳌكﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
و بﻌﺪ اﻟلجﻮء إßى اﻟﺘﺼﻮيﺖ اﻟﻌﻠ Féﺑﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي .
و ﺣﻴﺚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮيﺖ أﺳﻔﺮت ﻋèى ﻣﺎ ﻳèي:
 31ﻋﻀﻮا
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء الحﺎﺿﺮيﻦ :
 30ﺻﻮ ﺎﺗ
:
ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﳌﻌ <Üﻋ”jﺎ
 21ﻋﻀﻮا
:
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻮاﻓﻘ/ن
 09ﻋﻀﻮا
:
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮاﻓﻀ/ن
ﻋﺪد اﳌﻤﺘﻨﻌ/ن ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮيﺖ  :ﻻ أﺣـ ـ ـ ـﺪ
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﺻﺎدق املجﻠﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء
اﳌﺰاوﻟ/ن ﳌهﺎﻣهﻢ ﻋèى اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ رﺳمF
وآﺧﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺿﻤﻦ اﻟلجﻨﺔ اﻻداريﺔ اﳌكﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
وذﻟﻚ ﻳﻮم الخﻤيﺲ  19ربﻴﻊ اﻻول  1437اﳌﻮاﻓﻖ ل
 31دﺟﻨ. 2015 <Ü
ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺳﻴﺪي ﺻﻠﻮح الجﻤﺎنﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ كﺎ ﺗﺐ املجﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪاﻷﻣ/ن دﻳﺪى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌﻘﺮرات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﺔ qي إﻃﺎر دورﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸهﺮ ﻣﺎي . 2016
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻻوªى  :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ورﺋيﺲ وﻧﺎﺋﺐ
رﺋيﺲ لجﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋèى اﻟ;<اث
ال ح ﺴ ﺎ ن ﻲ .
اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب أ ﻋ ﻀ ﺎء ا ﻟ ل ج ﻨ ﺔ :
-1
ﻣﻘﺮر ﻋﺪد  2016 / 05ﺑﺘﺎريﺦ  27رﺟﺐ 1437
اﳌﻮاﻓﻖ ل  05ﻣﺎي  2016اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ الخﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء لجﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋcى
اﻟSâاث الحﺴﺎنﻲ .
إن ﻣﺠﻠـ ـﺲ ﺟﻤﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺪاﺧﻠـ ـﺔ املجﺘﻤـ ـﻊ `ـ ـي إﻃـ ـﺎر دورﺗـ ـﮫ ﻟﺸـ ـهﺮ
ﻣﺎي  2016ﺧـﻼل الجﻠﺴـﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴـﺔ اﳌﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘـﺎريﺦ  27رﺟـﺐ
 1437اﳌﻮاﻓ ـﻖ ل  05ﻣ ـﺎي  2016وﻃﺒﻘ ـﺎ ﳌﻘﺘﻀ ـﻴﺎت اﻟﻘ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ؛
وبﻌﺪ دراﺳﺔ املجﻠﺲ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء لجﻨﺔ
اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋèى اﻟ;<اث الحﺴﺎنﻲ ؛
؛
و بﻌﺪ اﻟلجﻮء إßى اﻟﺘﺼﻮيﺖ اﻟﻌﻠ Féﺑﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي
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و ﺣﻴﺚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮيﺖ أﺳﻔﺮت ﻋèى ﻣﺎ ﻳèي:
 33ﻋﻀﻮا
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻮاﻓﻘﻮن :
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮاﻓﻀﻮن
 :ﻻ أﺣ ﺪ
اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻤﺘﻨﻌﻮن
 :ﻻ أﺣ ﺪ
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﺻـﺎدق املجﻠـﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ اﳌﻄﻠﻘـﺔ ﻟﻸﻋﻀـﺎء اﳌـﺰاوﻟ/ن ﻣهـﺎﻣهﻢ
ﻋèـى أﻋﻀـﺎء لجﻨـﺔ اﻷﺳـﺮة واﻟﺘﻀـﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈـﺔ ﻋèـى اﻟ;ـ<اث
ال ح ﺴ ﺎ ن ﻲ .
و‰ي كﺎﻟﺘﺎßي :
• ﻣﺒﺎرك اﻟﺸﺘﻮكﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﻴﻒ
• ﻋﺎﺷﻮر ﻟﻄﺮش
• ﻋèي اﺣﻤﺪزيﻦ
• اﻟﺒﻮهﺎﻟﺔ ﻣﺮبﻴﮫ ربﮫ،
وذﻟﻚ ﻳﻮم الخﻤيﺲ  27رﺟﺐ  1437اﳌﻮاﻓﻖ ل  05ﻣﺎي .2016
ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺳﻴﺪي ﺻﻠﻮح الجﻤﺎنﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ كﺎ ﺗﺐ املجﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪاﻷﻣ/ن دﻳﺪى
اﻧﺘﺨﺎب رﺋيﺲ لجﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
-2
واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋcى اﻟSâاث الحﺴﺎنﻲ :
ﻣﻘﺮر ﻋﺪد  2016 / 06ﺑﺘﺎريﺦ  27رﺟﺐ 1437
اﳌﻮاﻓﻖ ل  05ﻣﺎي  2016اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ الخﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب رﺋيﺲ لجﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋcى
اﻟSâاث الحﺴﺎنﻲ .
إن ﻣﺠﻠـ ـﺲ ﺟﻤﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺪاﺧﻠـ ـﺔ املجﺘﻤـ ـﻊ `ـ ـي إﻃـ ـﺎر دورﺗـ ـﮫ ﻟﺸـ ـهﺮ
ﻣﺎي  2016ﺧـﻼل الجﻠﺴـﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴـﺔ اﳌﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘـﺎريﺦ  27رﺟـﺐ
 1437اﳌﻮاﻓ ـﻖ ل  05ﻣ ـﺎي  2016وﻃﺒﻘ ـﺎ ﳌﻘﺘﻀ ـﻴﺎت اﻟﻘ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت؛
وبﻌـﺪ دراﺳـﺔ املجﻠـﺲ ﻟﻠﻨﻘﻄـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨـﺎب رﺋـيﺲ لجﻨـﺔ
اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋèى اﻟ;<اث الحﺴﺎنﻲ ؛
؛
و بﻌﺪ اﻟلجﻮء إßى اﻟﺘﺼﻮيﺖ اﻟﻌﻠ Féﺑﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي
و ﺣﻴﺚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮيﺖ أﺳﻔﺮت ﻋèى ﻣﺎ ﻳèي:
 33ﻋﻀﻮا
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻮاﻓﻘﻮن :
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮاﻓﻀﻮن
 :ﻻ أﺣ ﺪ
اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻤﺘﻨﻌﻮن
 :ﻻ أﺣ ﺪ
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﺻـﺎدق املجﻠـﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ اﳌﻄﻠﻘـﺔ ﻟﻸﻋﻀـﺎء اﳌـﺰاوﻟ/ن ﻣهـﺎﻣهﻢ
ﻋ èـى اﻧﺘﺨ ـﺎب اﻟﺴ ـﻴﺪ ﻣﺒ ـﺎرك اﻟﺸ ـﺘﻮكﻲ ﻛ ـﺮﺋيﺲ ﻟلجﻨ ـﺔ اﻷﺳ ـﺮة
واﻟﺘﻀ ـ ـﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈ ـ ـﺔ ﻋ èـ ـى اﻟ; ـ ـ<اث الحﺴ ـ ـﺎنﻲ  ،وذﻟ ـ ـﻚ ﻳ ـ ـﻮم
الخﻤيﺲ  27رﺟﺐ  1437اﳌﻮاﻓﻖ ل  05ﻣﺎي . 2016
ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺳﻴﺪي ﺻﻠﻮح الجﻤﺎنﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ كﺎ ﺗﺐ املجﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪاﻷﻣ/ن دﻳﺪى
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ لجﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
-3
واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋcى اﻟSâاث الحﺴﺎنﻲ :
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ﻣﻘﺮر ﻋﺪد  2016 / 07ﺑﺘﺎريﺦ  27رﺟﺐ 1437
اﳌﻮاﻓﻖ ل  05ﻣﺎي  2016اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ الخﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ لجﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈﺔ
ﻋcى اﻟSâاث الحﺴﺎنﻲ.
إن ﻣﺠﻠـ ـﺲ ﺟﻤﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺪاﺧﻠـ ـﺔ املجﺘﻤـ ـﻊ `ـ ـي إﻃـ ـﺎر دورﺗـ ـﮫ ﻟﺸـ ـهﺮ
ﻣﺎي  2016ﺧـﻼل الجﻠﺴـﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴـﺔ اﳌﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘـﺎريﺦ  27رﺟـﺐ
 1437اﳌﻮاﻓ ـﻖ ل  05ﻣ ـﺎي  2016وﻃﺒﻘ ـﺎ ﳌﻘﺘﻀ ـﻴﺎت اﻟﻘ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ؛
وبﻌـﺪ دراﺳـﺔ املجﻠـﺲ ﻟﻠﻨﻘﻄـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨـﺎب ﻧﺎﺋـﺐ رﺋـيﺲ
لجﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈﺔ ﻋèى اﻟ;<اث الحﺴﺎنﻲ ؛
و بﻌﺪ اﻟلجﻮء إßى اﻟﺘﺼﻮيﺖ اﻟﻌﻠ Féﺑﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي ؛
و ﺣﻴﺚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮيﺖ أﺳﻔﺮت ﻋèى ﻣﺎ ﻳèي:
 33ﻋﻀﻮا
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻮاﻓﻘﻮن :
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮاﻓﻀﻮن
 :ﻻ أﺣ ﺪ
اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻤﺘﻨﻌﻮن
 :ﻻ أﺣ ﺪ
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﺻـﺎدق املجﻠـﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ اﳌﻄﻠﻘـﺔ ﻟﻸﻋﻀـﺎء اﳌـﺰاوﻟ/ن ﻣهـﺎﻣهﻢ
ﻋ èـ ـى اﻧﺘﺨ ـ ـﺎب اﻟﺴ ـ ـﻴﺪ ﻣﺤﻤ ـ ـﺪ ﺑﻮﺳ ـ ـﻴﻒ ﻛﻨﺎﺋ ـ ـﺐ رﺋ ـ ـيﺲ لجﻨ ـ ـﺔ
اﻷﺳ ـﺮة واﻟﺘﻀ ـﺎﻣﻦ واملحﺎﻓﻈ ـﺔ ﻋ èـى اﻟ; ـ<اث الحﺴ ـﺎنﻲ  ،وذﻟ ـﻚ
ﻳﻮم الخﻤيﺲ  27رﺟﺐ  1437اﳌﻮاﻓﻖ ل  05ﻣﺎي . 2016
ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺳﻴﺪي ﺻﻠﻮح الجﻤﺎنﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ كﺎ ﺗﺐ املجﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪاﻷﻣ/ن دﻳﺪى
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺪﺑ </اﳌﺎء واﻟﺘﻄه </اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺪ اﺧ ﻠﺔ .
ﻣﻘﺮر ﻋﺪد  2016 / 08ﺑﺘﺎريﺦ  27رﺟﺐ 1437
اﳌﻮاﻓﻖ ل  05ﻣﺎي  2016اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ qي
وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺪﺑ SRاﳌﺎء واﻟﺘﻄه SRاﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ .
إن ﻣﺠﻠـ ـﺲ ﺟﻤﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺪاﺧﻠـ ـﺔ املجﺘﻤـ ـﻊ `ـ ـي إﻃـ ـﺎر دورﺗـ ـﮫ ﻟﺸـ ـهﺮ
ﻣﺎي  2016ﺧـﻼل الجﻠﺴـﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴـﺔ اﳌﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘـﺎريﺦ  27رﺟـﺐ
 1437اﳌﻮاﻓ ـﻖ ل  05ﻣ ـﺎي  2016وﻃﺒﻘ ـﺎ ﳌﻘﺘﻀ ـﻴﺎت اﻟﻘ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ؛
وبﻌ ـﺪ دراﺳ ـﺔ املجﻠ ـﺲ ﻟﻠﻨﻘﻄ ـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـﺔ ﺑﻮﺿ ـﻌﻴﺔ ﺗ ـﺪﺑ </اﳌ ـﺎء
واﻟﺘﻄه </اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ؛
؛
و بﻌﺪ اﻟلجﻮء إßى اﻟﺘﺼﻮيﺖ اﻟﻌﻠ Féﺑﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي
و ﺣﻴﺚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮيﺖ أﺳﻔﺮت ﻋèى ﻣﺎ ﻳèي:
 31ﻋﻀﻮا
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻮاﻓﻘﻮن :
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮاﻓﻀﻮن
 :ﻻ أﺣ ﺪ
اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻤﺘﻨﻌﻮن
02 :
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﺻﺎدق املجﻠﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﺰاوﻟ/ن
ﻣهﺎﻣهﻢ ﻋèى اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• دﻋﻮة اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ Féﻟﻠﻤﺎء واﻟﻜهﺮبﺎء – ﻗﻄﺎع اﳌﺎء
– إßى ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ كﺎﻣﻠﺔ `ي ﻣﻮاﺟهﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟFÆ
تﻌﺮﻓهﺎ ﻗﻨﻮات اﻟﺼﺮف اﻟﺼ¡ي ﺑﺒﻌﺾ أﺣﻴﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ .
• دﻋﻮة اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ Féﻟﻠﻤﺎء واﻟﻜهﺮبﺎء – ﻗﻄﺎع اﳌﺎء
– إßى اﻻﺳﺮاع `ي اﺗﺨﺎد ﺗﺪاﺑ </ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺰويﺪ داﺋﻢ
وﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺴكﺎن ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺼﺎلح ﻟﻠﺸﺮب .

اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية

 12صفر  11( 1441أكتوبر )2019

• دﻋﻮة اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ Féﻟﻠﻤﺎء واﻟﻜهﺮبﺎء – ﻗﻄﺎع اﳌﺎء
– إßى اﺗﺨﺎد إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﺮ اﻻﺳj€ﻼك
اﻟﺸهﺮي اﻟﻔﻌèي ﻟكﻞ ﻣﺸ;<ك .
• ﺿﺮورة ﺗنﺴﻴﻖ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ املجﻠﺲ الجﻤﺎuي
ﻟﻠﺪاﺧﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع `ي أﻳﺔ أﺷﻐﺎل ﻣﻦ ﺷﺄ›jﺎ أن ﺗلحﻖ
اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺒنﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ .
• اﻟتﺸﺪﻳﺪ ﻋèى الجﻮدة `ي اﻷﺷﻐﺎل `ي ﻣﻌﺎلجﺔ
اﻟتﺸﻮهﺎت اﻟ FÆﺗﺤﺪjÓﺎ ﺗﺪﺧﻼت اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ Féﻟﻠﻤﺎء
واﻟﻜهﺮبﺎء وﻏ</ﻩ ﻣﻦ اﳌﺼﺎلح ﺑﺎﻟﺒنﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ .
• دﻋﻮة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ إßى اﻻﻧﺨﺮاط `ي ﻋﻤﻠﻴﺔ املحﺎﻓﻈﺔ
ﻋèى اﳌنﺸﺂت واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ .
• إﺣﺪاث ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺟهﻮيﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ Féﻟﻠﻤﺎء
واﻟﻜهﺮبﺎء ﺑﺠهﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وادي اﻟﺬهﺐ .
وذﻟـ ـﻚ ﻳـ ـﻮم الخﻤـ ـيﺲ  27رﺟـ ـﺐ  1437اﳌﻮاﻓـ ـﻖ ل 05
ﻣﺎي . 2016
ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺳﻴﺪي ﺻﻠﻮح الجﻤﺎنﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ كﺎ ﺗﺐ املجﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪاﻷﻣ/ن دﻳﺪى
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :رﻓﻊ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟلخﻄﻮط اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻐﺮبﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﻓﺘﺢ ﺧﻂ ﺟﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑ/ن
ﻣﺪﻳﻨ FÆاﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻓﺎس ﻋ <Üﻣﺮاﻛﺶ.
ﻣﻘﺮر ﻋﺪد  2016 / 09ﺑﺘﺎريﺦ  27رﺟﺐ 1437
اﳌﻮاﻓﻖ ل  05ﻣﺎي  2016اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ
ﻣﻠﺘﻤﺲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟلخﻄﻮط اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻐﺮبﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﻓﺘﺢ
ﺧﻂ ﺟﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑRن ﻣﺪﻳﻨ ßøاﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻓﺎس ﻋ^ Sﻣﺮاﻛﺶ.
إن ﻣﺠﻠـ ـﺲ ﺟﻤﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺪاﺧﻠـ ـﺔ املجﺘﻤـ ـﻊ ` ـي إﻃـ ـﺎر دورﺗـ ـﮫ ﻟﺸـ ـهﺮ
ﻣﺎي  2016ﺧﻼل الجﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎريﺦ  27رﺟﺐ
 1437اﳌﻮاﻓ ـﻖ ل  05ﻣ ـﺎي  2016وﻃﺒﻘ ـﺎ ﳌﻘﺘﻀ ـﻴﺎت اﻟﻘ ـﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﻴم Fرﻗﻢ  113-14اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت ؛
وبﻌ ـﺪ دراﺳ ـﺔ املجﻠ ـﺲ ﻟﻠﻨﻘﻄ ـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـﺔ ﺑﺮﻓ ـﻊ ﻣﻠ ـﺘﻤﺲ ﻟﻠﻤ ـﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟلخﻄﻮط اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻐﺮبﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﻓﺘﺢ ﺧﻂ ﺟﻮي ﺟﺪﻳـﺪ
ﺑ/ن ﻣﺪﻳﻨ FÆاﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻓﺎس ﻋ <Üﻣﺮاﻛﺶ؛
و بﻌﺪ اﻟلجﻮء إßى اﻟﺘﺼﻮيﺖ اﻟﻌﻠ Féﺑﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي ؛
و ﺣﻴﺚ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮيﺖ أﺳﻔﺮت ﻋèى ﻣﺎ ﻳèي:
 31ﻋﻀﻮا
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻮاﻓﻘﻮن :
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮاﻓﻀﻮن
 :ﻻ أﺣ ﺪ
اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻤﺘﻨﻌﻮن
02 :
ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳèي:
ﺻـﺎدق املجﻠـﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ اﳌﻄﻠﻘـﺔ ﻟﻸﻋﻀـﺎء اﳌـﺰاوﻟ/ن ﻣهـﺎﻣهﻢ
ﻋèـ ـى رﻓـ ـﻊ ﻣﻠـ ـﺘﻤﺲ ﻟﻠﻤـ ـﺪﻳﺮ اﻟﻌـ ـﺎم ﻟلخﻄـ ـﻮط اﳌﻠﻜﻴـ ـﺔ اﳌﻐﺮبﻴـ ـﺔ
ﻗﺼ ـﺪ ﻓ ـﺘﺢ ﺧ ـﻂ ﺟ ـﻮي ﺟﺪﻳ ـﺪ ﺑ ـ/ن ﻣ ـﺪﻳﻨ FÆاﻟﺪاﺧﻠ ـﺔ وﻓ ـﺎس
ﻋÜـ< ﻣ ـﺮاﻛﺶ وذﻟـﻚ ﻳـﻮم الخﻤ ـيﺲ  27رﺟ ـﺐ  1437اﳌﻮاﻓ ـﻖ ل
 05ﻣﺎي . 2016
ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋيﺲ املجﻠﺲ ﺳﻴﺪي ﺻﻠﻮح الجﻤﺎنﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ كﺎ ﺗﺐ املجﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪاﻷﻣ/ن دﻳﺪى
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