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 ملقتضيات القوانين التنظيمية املتعلقة  طبقا

 من القانون التنظيمي  251املادة   و السيما الترابية، بالجماعات 

 التنظيمي  ن القانو   من  221املادة  ،املتعلق  بالجهات  111.14 رقم 

   القانون   من  277املادة و  األقاليمو   بالعماالت  املتعلق  112.14رقم  

 عمالأو الخاصة بنشر قرارات و  بالجماعات،املتعلق  113.14رقم التنظيمي 

 مجالس الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1992/2007رقم اإلداع القانوني: 

 9981-155-46-2د مك :ر 
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 الفهرس

 

 الحسيمة-تطوان  –جهة طنجة 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 قرارات التفويض

 قرارات التفويض في املهام

نونبر  19بتاريخ  858قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 9…………………………هام واإلمـــضــــاءيقض ي بالتـــــفــــــويـــض في امل 2021

نونبر  19بتاريخ  859قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 9..……..………..………يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نونبر  19بتاريخ  860قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 10……………….………ـــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاءيقض ي بالتــ 2021

نونبر  19بتاريخ  861قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 10………….……………يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نبر نو  19بتاريخ  864قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 10.………………………يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نونبر  19بتاريخ  865قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 11.………………………يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نونبر  19بتاريخ  866ــم قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــ

 11………….……………يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نونبر  19بتاريخ  867قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 11………….……………يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نونبر  19بتاريخ  868الجماعي لطنجة رقــــــم قـــــرار لرئيس املجلس 

 12…………..………..…يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نونبر  19بتاريخ  869قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 12..………..……………يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نونبر  19بتاريخ  871قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 12.………………………يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

نونبر  19بتاريخ  872قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 13.………………………ـضــــاءيقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمــ 2021

 دجنبر 02 بتاريخ 61 عدد رئيس الجماعة الترابية املنزلةلقرار 

 13.……………..……………في املهام واإلمضاءتفويض اليقض ي ب 2021

 دجنبر 02 بتاريخ 62 عدد رئيس الجماعة الترابية املنزلةلقرار 

 14..…………..…………… في املهام واإلمضاء.تفويض اليقض ي ب 2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشرق جهة 

 ؤسائهار   ماعات ولس الجااملقررات والقرارات الصادرة عن مج

 قرارات التفويض

اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ في قرارات التفويض 

  ألصولها

 2022اير فبر  08بتاريخ  23لرئيس مجلس جماعة بركان رقم  قرار

يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ 

 14...............ا..............................................................................ألصوله

 التفويض في الحالة املدنية

 2022فبراير  08بتاريخ  24قرار لرئيس مجلس جماعة بركان رقم 

 14.…………….………في مهام ضابط الحالة املدنية يتعلق بالتفويض

 التفويض في املهام و اإلمضاء

 2022فبراير  08بتاريخ  25قرار لرئيس مجلس جماعة بركان رقم 

 15..……………..……………...……يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء

 2022فبراير  08بتاريخ  26رئيس مجلس جماعة بركان عدد لقرار 

 15.……………………………………..…………………يضيتعلق بإلغاء التفو 

 2022فبراير  08بتاريخ  27رئيس مجلس جماعة بركان عدد لقرار 

 15………………………….………………..……………يتعلق بإلغاء التفويض

 2022فبراير  08بتاريخ  28رئيس مجلس جماعة بركان عدد لقرار 

 16..…………………………….……………..…………يتعلق بإلغاء التفويض

 2022فبراير  08بتاريخ  29اعة بركان عدد رئيس مجلس جملقرار 

 16..…………………………….…………….…………يتعلق بإلغاء التفويض

 2022فبراير  23 بتاريخ 36بركان عدد  ةقرار لرئيس مجلس جماع

 16...…………………………….……يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 مكناس –جهة فاس 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 مالية وجبايات الجماعات 

 تحديد نسب واسعار الرسوم والواجبات املستحقة لفائدة الجماعات

 

 21بتاريخ  1رئيس مجلس جماعة تاهلة رقم لقرار جبائي تعديلي 

سوم والحقوق يحدد نسب وأسعار الضرائب والر  2022مارس 

والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة تاهلة كما تم تعديله 

 17........................................................................................وتتميمه. 
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 قرارات التفويض

 واإلمضاء التفويض في املهام

 2021دجنبر  03يخ بتار  06قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 27………………….………..…………يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء

 2021دجنبر  03بتاريخ  07قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 28.………………………..……………يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء

 2021دجنبر  03بتاريخ  09قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 28..……………….………...…………ام واإلمضاءيقض ي بالتفويض في امله

 2021دجنبر  03بتاريخ  10قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 28..…………………..………..………يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء

 2021دجنبر  03بتاريخ  11قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 29…………………..……….…………يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء

دجنبر  29بتاريخ  82ر لرئيس مجلس جماعة عين عرمة رقم: قرا

 29.………..……….…………مضاءاإل قض ي بالتفويض في املهام و ي 2021

فبراير  22بتاريخ  27عدد رئيس مجلس مقاطعة فاس املدينة لقرار 

 30………………………………..…………في املهامتفويض البيقض ي  2022

فبراير  22بتاريخ  28عدد رئيس مجلس مقاطعة فاس املدينة لقرار 

 30………………………………..…………في املهامتفويض البيقض ي  2022

 التفويض في مجال الحالة املدنية

دجنبر  1بتاريخ  46قرار لرئیس مجلس جماعة عين عرمة رقم: 

 30..….…..……يتعلق بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية 2021

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

 القنيطرة –سال  -جهة الرباط

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 قرارات التفويض

 التفويض في مهام اإلمضاء

 2021نونبر   12بتاريخ  30 رئيس املجلس الجماعي لصباح رقملقرار 

تعلق بتفويض التوقيع لفائدة مدير املصالح بجماعة ي

 31............................................................................................ح.صبا

 17/2021قرار لرئيسة املجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب رقم 

يقض ي بالتفويض في املهام  2021دجنبر  07بتاريخ 

 31........................................................................................واإلمضاء

 التفويض في مجال الحالة املدنية

 2022فبراير  3بتاريخ  1عدد الميمونة ل ةجلس جماعمرئيس لقرار 

 32…….………...……نيةديقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة امل

 2022فبراير  3بتاريخ  2عدد الميمونة لرئيس مجلس جماعة لقرار 

 32……..………..……نيةدض في مهام ضابط الحالة امليقض ي بالتفوي

نسخ المضاء ومطابقة مهام اإلشهاد على صحة اإل  في تفويضال

 ألصولها

 2022فبراير  3بتاريخ  3عدد الميمونة ل ةجلس جماعمقرار لرئيس 

تفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة ليقض ي با

 32..………………………………………………………..…………نسخ ألصولهاال

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خنيفرة -جهة بني مالل 

 ورؤسائهاالعماالت واألقاليم املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس 

 اتفاقيات التدبير املفوض

 تعيين منتدبين

ير فبرا 17بتاريخ  02قرار لرئيس مجلس إقليم الفقيه بن صالح عدد 

ين  منتدبين  إثنين لتمثيل مجلس إقليم الفقيه تعي  بشأن  2022

بن صالح  ضمن لجنة تتبع عقد التدبير املفوض ملرفق النقل 

الحضري  والرابط  بين  الجماعات  بواسطة  الحافالت  بإقليم 

 32.......الفقيه بن صالح.....................................................................

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 قرارات التفويض

 اإلمضاء و هاماملالتفويض في 

 18بتاريخ  09/2022قرار لرئيس مجلس جماعة أوالد عبدون رقم 

يقض ي بتفويض صالحيات تدبير قطاع الصحة  2022يناير 

 33…………………………………………..…..………والنظافة وحماية البيئة

 18بتاريخ  10/2022قرار لرئيس مجلس جماعة أوالد عبدون رقم 

صالحيات تدبير قطاع املرافق يقض ي بتفويض  2022يناير 

 33……………………………………..…………والتجهيزات العمومية املحلية

 18بتاريخ  11/2022قرار لرئيس مجلس جماعة أوالد عبدون رقم 

ع األنشطة صالحيات تدبير قطايقض ي بتفويض  2022يناير 

 34.…………………………….…….………التجارية والصناعية والخدماتية

 لتفويض في مجال الحالة املدنيةا

 2021دجنبر  20خ بتاري 68 رئيس مجلس جماعة خريبكة عددلقرار 

 34……………………..…….……يقض ي بالتفويض في مهام الحالة املدنية

 نسخالاإلمضاء ومطابقة  صحة اإلشهاد علىالتفويض في مهام 

 ألصولها 

 2021دجنبر  13خ بتاري 66 رئيس مجلس جماعة خريبكة عددلقرار 

اإلمضاء ومطابقة  صحة اإلشهاد علىيقض ي بالتفويض في مهام 

 35..…………………………………………………….…….………نسخ ألصولهاال

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سطات-جهة الدار البيضاء

 ملقررات والقرارات الصادرة عن مجلس الجهة ورئيسهاا

 قرارات التفويض

 التفويض في مهام اإلمضاء

 26/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 35....…...يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  12بتاريخ 

 27/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 35....……يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  12اريخ بت

 28/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 35....……يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  12بتاريخ 

 30/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 36.……...تفويض في املهام واإلمضاءيتعلق بال 2022يناير  12بتاريخ 

 57/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 36....……يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  21بتاريخ 

 58/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 36....……يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  21بتاريخ 

 59/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 37....……يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  25بتاريخ 

 60/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 37....……يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  25بتاريخ 

درة عن مجالس العماالت واألقاليم املقررات والقرارات الصا

 ورؤسائها

 تدبير أمالك العماالت واألقاليم

 تفويت ممتلكات

 2021نونبر  04بتاريخ  01 رقم رئيس مجلس إقليم بنسليمانل قرار

جماعة  إشارة   رهن ووضعها  إسعاف  سيارة   باقتناء يتعلق 

 37.........................................................................................بوزنيقة 

 2021نونبر  04بتاريخ  02 رقم رئيس مجلس إقليم بنسليمانل قرار

سيارة إسعاف مجهزة للقيادة اإلقليمية للوقاية  باقتناءيتعلق 

 38.………………………………………………….…….………املدنية بنسليمان

 2021نونبر  04بتاريخ  03 رقم رئيس مجلس إقليم بنسليمانل قرار

ت ملكية ثالث سيارات إلى املديرية العامة لألمن يتفو بيتعلق 

 38……………………………………………………………………….………الوطني

 2021نونبر  04بتاريخ  04 رقم رئيس مجلس إقليم بنسليمانل قرار

تسليم دراجتين ناريتين رباعية العجالت إلى مصالح القوات بيتعلق 

 39.………………………………………….…….…………املساعدة ببنسليمان

 

 قرارات التفويض

 التفويض في مهام اإلمضاء

 2022يناير  06بتاريخ  01 رقم رئيس مجلس إقليم بنسليمانل قرار

 39..…………………………………...……………يتعلق بالتفويض في املهام

 2022يناير  06بتاريخ  02 رقم رئيس مجلس إقليم بنسليمانل قرار

 40………………………………………..…………يتعلق بالتفويض في املهام

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 مالية وجبايات الجماعات

 باإلحصاءفة لأعضاء اللجنة املكتعيين 

يقض ي  2022يناير  06خ بتاري 1 عددبرشيد رار لرئيس جماعة ق

الخاضعة للرسم  األراض ي بإحصاءفة لأعضاء اللجنة املكبتعيين 

 40.………………………………...……لحضرية غير املبنيةعلى األراض ي ا

 قرارات التفويض

 التفويض في مهام اإلمضاء

 16بتاريخ  223قـــــرار لرئيسة مجــــــلس جماعــــــة الدار البيضاء رقــــــم 

 41……………...يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضـاء 2021دجنبر 

 21بتاريخ  227البيضاء رقــــــم  قـــــرار لرئيسة مجــــــلس جماعــــــة الدار

 42.………...……يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضـاء2021دجنبر 

 22بتاريخ  228قـــــرار لرئيسة مجــــــلس جماعــــــة الدار البيضاء رقــــــم 

 42.………..……يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضـاء 2021دجنبر 

 17بتاريخ  242ـــة الدار البيضاء رقــــــم قـــــرار لرئيسة مجــــــلس جماعـــ

 43.………..………يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضـاء 2022يناير 

يقض ي  2022يناير  13بتاريخ  04عدد  قرار لرئيس جماعة برشيد

 44..……………………………………….……ملهام واإلمضاءالتفويض في اب

يقض ي  2022يناير  05بتاريخ  08عدد  قرار لرئيس جماعة برشيد

 45ملهام واإلمضاء......................................................التفويض في اب

 2021/ 114قرار لرئيس مجلس جماعة سيدي بوسحاب رقم 

يقض ي بالتفويض في املهام  2021دجنبر  17صادر في 

 45.....................................................................................واإلمضـاء

 مهام الحالة املدنيةفي تفويض ال

يقض ي  2022يناير  05بتاريخ  09عدد  قرار لرئيس جماعة برشيد

 45………………………………...……………تفويض مهام الحالة املدنيةب

نسخ الومطابقة  مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءالتفويض في 

 ألصولها

يقض ي  2022يناير  17يخ بتار  07عدد  قرار لرئيس جماعة برشيد

نسخ الومطابقة  مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءبالتفويض في 

 45..………………………………………………………..…………………ألصولها
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 آسفي –جهة مراكش 

  اإلستشارية للجهة إحداث الهيئات

دجنبر  8بتاريخ  4483أسفي عدد -قرار لرئيس مجلس جهة مراكش

للتنمية االقتصادية  بشأن إحداث الهيئة االستشارية 2021

 46..………..……........................................................……………الجهوية

 08بتاريخ  4484أسفي عدد -قرار لرئيس مجلس جهة مراكش

بشأن إحداث الهيئة االستشارية الخاصة بالسياسات  2021دجنبر 

 47.…………………………………… العمومية الجهوية املندمجة للشباب

 08بتاريخ  4488أسفي عدد -قرار لرئيس مجلس جهة مراكش

بشأن إحداث الهيئة االستشارية للمساواة ومقاربة  2021دجنبر 

 48...…....................................................………………………………النوع

دجنبر  9بتاريخ  4517سفي عدد أ-جهة مراكشمجلس قرار لرئيس 

اللجنة الجهوية للتكوين املستمر بشأن احداث  2021

 48…….……….……………..........................................…………للمنتخبين

 03بتاريخ  23/2022 أسفي عدد-رئيس مجلس جهة مراكشلقرار 

الخاصة بالسياسات  بشأن تشكيل الهيئة االستشارية 2022مارس 

 50.………………...…….…………العمومية الجهوية املندمجة للشباب 

 03بتاريخ  24/2022 أسفي عدد-رئيس مجلس جهة مراكشلقرار 

بشأن تشكيل الهيئة االستشارية للتنمية االقتصادية  2022مارس 

 50..…………………………………………………….……..…….…………الجهوية

 03بتاريخ  25/2022 أسفي عدد-رئيس مجلس جهة مراكشلقرار 

مساواة ومقاربة لل بشأن تشكيل الهيئة االستشارية 2022مارس 

 51 .……………………………………………………………………………..…النوع

 لجنة االشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع

 03بتاريخ  17/2022عدد أسفي –لرئيس مجلس جهة مراكش قرار 

بلجنة االشراف واملراقبة للوكالة  عضو بتعيين 2022فبراير 

 52..………………………………….…….……………الجهوية لتنفيذ املشاريع

 03بتاريخ  18/2022عدد أسفي –لرئيس مجلس جهة مراكشقرار 

عضو بلجنة االشراف واملراقبة للوكالة  بتعيين 2022فبراير 

 52………………………………………….……………الجهوية لتنفيذ املشاريع

 ورؤسائهاالعماالت واألقاليم املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس 

 قرارات التفويض

 ض في املهامالتفوي

 01بتاريخ  07/2021رقم  مي لشيشاوةيرئيس املجلس اإلقللقرار 

 52.……………………….………يقض ي بالتفويض في املهام 2021دجنبر 

 01بتاريخ  08/2021رقم  مي لشيشاوةيرئيس املجلس اإلقللقرار 

 53.……………………….………يقض ي بالتفويض في املهام 2021دجنبر 

 01بتاريخ  09/2021رقم  شيشاوةمي ليرئيس املجلس اإلقللقرار 

 53.………………………..………يقض ي بالتفويض في املهام 2021دجنبر 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 :الشرطة االدارية

 :الصحة العمومية والسكينة العامة و البيئة ظميدان حف

 تنظيم االنشطة التجارية و الحرفية و الخدماتية؛

 2022فبراير  14بتاريخ  16ئيس مجلس جماعة لبخاتي عدد قرار لر 

ومراقبة مجاالت األنشطة التجارية، املهنية،  بتنظيم يتعلق

 54.…………………………………………………..………الحرفية والخدماتية 

 قرارات التفويض

 مهام ضابط الحالة املدنية في تفويض ال

 2022ر رايفب 21بتاريخ  01 رقـم رئيس مجلس جماعة التوابتلقـرار 

 61..………..….………مهام ضابط الحالة املدنيةفي تفويض الب يقض ي 

نسخ المضاء ومطابقة مهام اإلشهاد على صحة اإل  في تفويضال

 ألصولها

 2021دجنبر  13 بتاريخ 09 رقـم رئيس مجلس جماعة التوابتلقـرار 

مطابقة و االشهاد على صحة االمضاء يقض ي بالتفويض في مهام 

 62..………………………………………………………….……… النسخ ألصولها
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تافياللت-جهة درعة

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها

 إعداد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم

  2022فبراير  15 بتاريخ 5 ددع لورزازات اإلقليمي املجلس لرئيس قرار

 62........... 2028-2023اإلقليم  يتعلق بإعداد مشروع برنامج تنمية

 ة املساواة وتكافؤ الفرصئة التقنية املكلفة بهينإحداث اللج

  2022فبراير  15 بتاريخ 5 عدد لورزازات اإلقليمي املجلس لرئيس قرار

املساواة وتكافؤ ة ئة التقنية املكلفة بهينيتعلق بإحداث اللج

 63….……………………………………………………………………………الفرص
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماسة-جهة سوس

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها

 قرارات التفويض

 اءضالتفويض في املهام واإلم

 2021دجنبر  06بتاريخ  87س إقليم تارودانت رقم قـرار لرئيس مجل

 63..…………………………………………..………يقض ي بالتفويض في املهام

 2021دجنبر  06بتاريخ  88قـرار لرئيس مجلس إقليم تارودانت رقم 

 64..……………………………………..……………التفويض في املهامبيقض ي 
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 2021ر دجنب 06بتاريخ  89قـرار لرئيس مجلس إقليم تارودانت رقم 

 64..…………………………………………..………التفويض في املهامبيقض ي 

 2021دجنبر  06بتاريخ  90قـرار لرئيس مجلس إقليم تارودانت رقم 

 64……………………………………………….……التفويض في املهامبيقض ي 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 قرارات التفويض

 قرارات التفويض في املهام

دجنبر  20بتاريخ  22788قـرار لرئيس املجلس الجماعي ألكادير رقم 

 65...…………………….……يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021

 2021نونبر  26بتاريخ  89قـرار لرئيس املجلس الجماعي لتامري رقم 

 66……..…………………….…………يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء

 01بتاريخ  90لتامري رقم  قـرار لرئيس املجلس الجماعي

 66……….……..……يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021دجنبر

 01بتاريخ  91قـرار لرئيس املجلس الجماعي لتامري رقم 

 66..…………….……يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021دجنبر

نسـخ المهــام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقـــــة في تفويض ال

 ألصولهـا

قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة ادا 

املتعلق بالتفويض في مهام 2021دجنبر  16 بتاريخ 14ومومن رقــــم 

 67.…....………نسـخ ألصولهـاالومطابقـــــة  اإلشهاد على صحة االمضاء

قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة ادا 

املتعلق بالتفويض في مهام  2021دجنبر  16بتاريخ  15ـــم ومومن رقـ

 67.………………………………………….……….………ضابط الحالة املدنية

 التفويض في املهام

قـرار لرئيس املجلس الجماعي للجماعـة الترابية للكدية البيضاء 

املهام  في   بالتفويض املتعلق   2021دجنبر  15خ  بتاري  8 رقم

 68........................................................................................واإلمضاء

نونبر  24بتاريخ  13قرار لرئيس املجلس الجماعي اليت ايعزة رقـم 

يقض ي بتفويض االمضاء في مجال التعمير والرخص ومراقبة  2021

 68..…………………………………………………………………البناء واالشغال

نونبر  24بتاريخ  14ملجلس الجماعي اليت ايعزة رقـم قرار لرئيس ا

 68...…يقض ي بتفويض االمضاء في تدبيـر املستـودع الجماعـي 2021

 نونبر 24 بتاريخ 15 رقـم ايعزة اليت الجماعي املجلس لرئيس قرار

 69....الجماعيـة املمتلكـات تدبيـر فـي االمضـاء بتفويـض يقضـي 2021

نونبر  24بتاريخ  16جماعي اليت ايعزة رقـم قرار لرئيس املجلس ال

 69.....…يقضـي بتفويـض االمضـاء فـي تدبيـر الشرطـة اإلداريـة 2021

بتاريخ  2021/  45رقم  تايمة رئيسة املجلس الجماعي ألوالدـلقرار 

 69.…….…………تفويض في املهام واإلمضاءاليقض ي ب 2021نونبر 24

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 واد نون –كلميم جهة 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 برنامج عمل الجماعة

فبراير  09بتاريخ  02رئيس املجلس الجماعي لكلميم عدد قرار ل

 0……………أن انطالق عملية إعداد برنامج عمل الجماعةشب 2022

  ة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعة املساوائهيإحداث 

فبراير  10بتاريخ  03رئيس املجلس الجماعي لكلميم عدد قرار ل

بشأن إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  2022

 71..............................................................................................النوع

 قرارات التفويض

 رارات التفويض في املهامق

يقض ي  2021نونبر  10بتاريخ  48قرار لرئيس جماعة كلميم رقم 

بتفويض مهام قطاع املحافظة على البيئة وجودة الحياة وتحسين 

 72…………………………………...……………الخدمات الحيوية للساكنة

يقض ي  2021نونبر  10بتاريخ  49قرار لرئيس جماعة كلميم رقم 

تدبير امللك الجماعي واملنازعات والتعاون  بتفويض مهام قطاع

 72……………………………………………..………………والشراكة واإلعالم

يقض ي  2021نونبر  10بتاريخ  50قرار لرئيس جماعة كلميم رقم 

 73..……………………………بتفويض مهام قطاع األشغال والدراسات

يقض ي  2021نونبر  10بتاريخ  51قرار لرئيس جماعة كلميم رقم 

 73.……………………………إلمضاء في قطاع التعمير والبناءبتفويض ا

 ملخص مداوالت املجالس

في  2021أكتوبر  06بتاريخ  21عدد املجلس الجماعي لكلميم مقرر 

بالتداول بشأن مشروع النظام الداخلي  شأن النقطة املتعلقة

 74………………………………………………………………………………للمجلس

في  2021أكتوبر  21ريخ بتا 23عدد املجلس الجماعي لكلميم مقرر 

بالتداول بشأن انتخاب رؤساء اللجان الدائمة  شأن النقطة املتعلقة

 86…………………………………………………………………للمجلس ونوابهم

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الساقية الحمراء – العيون جهة 
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 لس الجماعات ورؤسائهااملقررات والقرارات الصادرة عن مجا

 برنامج عمل الجماعة

 15بتاريخ  08/2022ر عدد نيخفأل رئيس املجلس الجماعي قرار ل

أن انطالق عملية إعداد برنامج عمل شب 2022فبراير 

 91..............ة...........................................................................الجماع

 ساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعإحداث هيئة امل

 2022فبراير  15بتاريخ  07قرار لرئيس مجلس جماعة أخفنير عدد 

 92..……يتعلق بإحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

 لتفويضقرارات ا

 في الحالة املدنية التفويض

دجنبر  13بتاريخ  90قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفــويض مهام ضابط الحالة املدنية إلى موظف بيتعلق  2021

 92.……………………………………………..…………………………………مرسم

دجنبر  13بتاريخ  92قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفــويض مهام ضابط الحالة املدنية إلى موظف بيتعلق  2021

 93…………………………………………………….…………………………متعاقد

نسخ المضاء ومطابقة م اإلشهاد على صحة اإل مها في تفويضال

 ألصولها 

دجنبر  13بتاريخ  83رقم  رئيس املجلس الجماعي للحكونيةلقرار 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة يتعلق ب 2021

النسخ ألصولها إلى السيد محمد الداه النائب األول 

 93.………………………..……………………….…………...………………للرئيس

دجنبر  13بتاريخ  84ر لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم قرا

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة بيتعلق  2021

الثانية   ةالنائب  لحبيب خديجة السيدة   إلى   ألصولها النسخ 

 93.……………………..……………………….………..……………………للرئيس 

دجنبر  13تاريخ ب 85رقم  رئيس املجلس الجماعي للحكونيةلقرار 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة يتعلق ب 2021

النسخ ألصولها إلى السيد سيدي احمد الفياللي النائب الثالث 

 93.……..…………..............………………………………………………للرئيس 

دجنبر  13بتاريخ  87قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

م تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة تفويض مهابيتعلق  2021

 94...………………..................………النسخ ألصولها إلى مـوظف مـــرسم

دجنبر  13بتاريخ  88قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة بيتعلق  2021

 94..……………...................…………النسخ ألصولها إلى مـوظف مـــرسم

دجنبر  13بتاريخ  89قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

 تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقةبيتعلق  2021

 94 ………………………..…….…….................………………النسخ ألصولها 

دجنبر  13بتاريخ  91قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة بيتعلق  2021

 94……………..……...............…………………………………النسخ ألصولها 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وادي الذهب – الداخلةجهة 

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 لتفويضقرارات ا

  في الحالة املدنية التفويض

يقض ي  2022مارس  7بتاريخ  36رار لرئيس جماعة الداخلة رقم ق

 95.…………….…….....…………………الحالة املدنيةمهام في تفويض الب

نسخ المضاء ومطابقة مهام اإلشهاد على صحة اإل  في تفويضال

 ألصولها

 يقض ي 2022مارس  7بتاريخ  37رار لرئيس جماعة الداخلة رقم ق

النسخ  مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقةفي تفويض الب

 95.………………………………………..……...……………………………ألصولها
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 الحسيمة-تطوان  –جهة طنجة 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض في املهام
 

نونبر  19بتاريخ  858قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 ــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء.يقض ي بالتـــ 2021
 

 لطنجة،إن رئيس املجلس الجماعي 

 رمضان 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14القانــــــون التنظيمي رقم  بتنفيـــــــــذ)  2015يوليو  07 ( 1436

 منه؛ 236املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 

 لي:يقـــرر ما يـــ

 الفصل األول 

رئيس مجلس مقاطعة املدينة  -يفوض للسيد محمد الشرقاوي 

بعض االختصاصات املخولة  - مقاطعةلوداخل الدائرة الترابية ل

لرئيس املجلس الجماعي في ميدان الشرطة اإلدارية، وخاصة تلك 

 املتعلقة ب:

 .تنظيم األسواق الجماعية املتواجدة بتراب املقاطعة -

ردية ملمارسة األنشطة التجارية واملهنية والتدابير الف -

 .والحرفية

والتدابير الفردية الحترام الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة  -

 .لعموملاملحالت املفتوحة 

 .والتدابير الفردية الحترام شروط نظافة املساكن والطرق  -

 .اآليلة للسقوط ومراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو -

 الفصل الثاني

ر هذا التفويض في املهام املشار إليها أعاله، ويمكن تعديله ينحص

كلما دعت الضرورة لذلك بقرار لرئيس الجماعة، ويلتزم املفوض 

 .له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار

 الفصل الثالث

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 اختصاصه. جميع املصالح املعنية، كل حسب

 

 الفصل الرابع

مقر الجماعة ومقر املقاطعات، وينشر ليطلع بيعلق هذا القرار 

 .العموم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
نونبر  19بتاريخ  859قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء. 2021
 

 لطنجة،إن رئيس املجلس الجماعي 

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14قانــــــون التنظيمي رقم ( بتنفيــذ ال2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 236املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 

 يقـــرر ما يــلي:

 الفصل األول 

 رئيس مجلس مقاطعة مغوغة -يفوض للسيد عبد العزيز بنعزوز

بعض االختصاصات املخولة  - وداخل الدائرة الترابية للمقاطعة

ة، وخاصة تلك لرئيس املجلس الجماعي في ميدان الشرطة اإلداري

 املتعلقة ب:

 .تنظيم األسواق الجماعية املتواجدة بتراب املقاطعة -

والتدابير الفردية ملمارسة األنشطة التجارية واملهنية  -

 .والحرفية

والتدابير الفردية الحترام الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة  -

 .لعموملاملحالت املفتوحة 

 .ملساكن والطرق والتدابير الفردية الحترام شروط نظافة ا -

 .اآليلة للسقوط ومراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو -

 الفصل الثاني

ينحصر هذا التفويض في املهام املشار إليها أعاله، ويمكن تعديله 

كلما دعت الضرورة لذلك بقرار لرئيس الجماعة، ويلتزم املفوض 

 .له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار

 الفصل الثالث

لعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى يبدأ ا

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الرابع

مقر الجماعة ومقر املقاطعات، وينشر ليطلع بيعلق هذا القرار 

 .العموم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 ـــيس جماعة طنجة، منير ليموري.اإلمضاء: رئـ

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  860قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء. 2021
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 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14( بتنفيــذ القانــــــون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 236املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 

 يقـــــــــــــــرر ما يــــــــــــــــلي:

 الفصل األول 

ني مكادة، يفوض للسيد محمد الحمامي رئيس مجلس مقاطعة ب

وداخل الدائرة الترابية للمقاطعة، بعض االختصاصات املخولة 

لرئيس املجلس الجماعي في ميدان الشرطة اإلدارية، وخاصة تلك 

 املتعلقة ب:

 .تنظيم األسواق الجماعية املتواجدة بتراب املقاطعة -

والتدابير الفردية ملمارسة األنشطة التجارية واملهنية  -

 .والحرفية

الفردية الحترام الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة والتدابير  -

 .لعموملاملحالت املفتوحة 

 .والتدابير الفردية الحترام شروط نظافة املساكن والطرق  -

 .ومراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط -

 الفصل الثاني

ينحصر هذا التفويض في املهام املشار إليها أعاله، ويمكن تعديله 

ما دعت الضرورة لذلك بقرار لرئيس الجماعة، ويلتزم املفوض كل

 .له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار

 الفصل الثالث:

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الرابع

ملقاطعات، وينشر ليطلع مقر الجماعة ومقر ابيعلق هذا القرار 

 .العموم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  861قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء. 2021
 

 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14( بتنفيــذ القانــــــون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 236ادة املتعلق بالجماعات وخاصة امل

 يقـــــــــــــــرر ما يــــــــــــــــلي:

 الفصل األول 

رئيس مجلس مقاطعة السواني  - يفوض للسيد محمد الحمامي

بعض االختصاصات املخولة  - وداخل الدائرة الترابية للمقاطعة

لرئيس املجلس الجماعي في ميدان الشرطة اإلدارية، وخاصة تلك 

 املتعلقة ب:

 .واق الجماعية املتواجدة بتراب املقاطعةتنظيم األس -

والتدابير الفردية ملمارسة األنشطة التجارية واملهنية  -

 .والحرفية

والتدابير الفردية الحترام الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة  -

 .لعموملاملحالت املفتوحة 

 .والتدابير الفردية الحترام شروط نظافة املساكن والطرق  -

 .هملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوطومراقبة البنايات امل -

 الفصل الثاني

ينحصر هذا التفويض في املهام املشار إليها أعاله، ويمكن تعديله 

كلما دعت الضرورة لذلك بقرار لرئيس الجماعة، ويلتزم املفوض 

 .له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار

 الفصل الثالث

قيعه، ويعهد بتنفيذه إلى يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تو 

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الرابع

مقر الجماعة ومقر املقاطعات، وينشر ليطلع بيعلق هذا القرار 

 .العموم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.

ــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  864قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء. 2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم ) 2015يوليو  07( 1436

 منه؛ 236و 100املتعلق بالجماعات وخاصة املادتين 

 2017دجنبر  29بتاريخ  630/2017بناء على القرار الجبائي رقم و 

الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والوجيبات 

 ،جماعة طنجة ةتحقة لفائدة ميزانياملس

 يقـــــــــــــــرر ما يــــــــــــــــلي:

 الفصل األول 
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رئيس مجلس مقاطعة  - يفوض إلى السيد محمد سعيد أهروش

االختصاصات املخولة  -السواني داخل النفود الترابي للمقاطعة 

 نح رخص حراسة السيارات.مللرئيس املجلس الجماعي 

 الفصل الثاني

بدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى ي

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الثالث

مقر الجماعة ومقر املقاطعات، وينشر ليطلع بيعلق هذا القرار 

 .للجماعات الترابية بالجريدة الرسميةالعموم  هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 : رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  865قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء. 2021

 

 نجة،إن رئيس املجلس الجماعي لط

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14( بتنفيــذ القانــــــون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 236و 100املتعلق بالجماعات وخاصة املادتين 

 2017دجنبر  29بتاريخ  630/2017بناء على القرار الجبائي رقم و 

ب والرسوم والحقوق والوجيبات الذي يحدد نسب وأسعار الضرائ

 ،جماعة طنجة ةاملستحقة لفائدة ميزاني

 يقـــــــــــــــرر ما يــــــــــــــــلي:

 الفصل األول 

رئيس مجلس مقاطعة  - يفوض إلى السيد محمد سعيد أهروش 

االختصاصات املخولة  - السواني داخل النفود الترابي للمقاطعة

 ة االنتخابات.لرئيس املجلس الجماعي في ماد

 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الثالث

مقر الجماعة ومقر املقاطعات، وينشر ليطلع بيعلق هذا القرار 

 .العموم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية هعلي

 .2021نونبر  19جة في وحرر بطن

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  866قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 .يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء 2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14 ( بتنفيــذ القانــــــون التنظيمي رقم2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 236و 100املتعلق بالجماعات وخاصة املادتين 

 2017دجنبر  29بتاريخ  630/2017بناء على القرار الجبائي رقم و 

الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والوجيبات 

 ،جماعة طنجة ةاملستحقة لفائدة ميزاني

 يقـــــــــــــــرر ما يــــــــــــــــلي:

 الفصل األول 

يفوض إلى السيد محمد الحمامي رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة 

ئيس داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، االختصاصات املخولة لر 

 املجلس الجماعي في مادة االنتخابات.

 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الثالث

مقر الجماعة ومقر املقاطعات، وينشر ليطلع بيعلق هذا القرار 

 .جماعات الترابيةالعموم بالجريدة الرسمية لل هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  867قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 في املهام واإلمـــضــــاء.يقض ي بالتـــــفــــــويـــض  2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم  ) 2015يوليو 07 ( 1436

 منه؛ 236و 100املتعلق بالجماعات وخاصة املادتين 

 2017دجنبر 29بتاريخ  630/2017رقم بناء على القرار الجبائي و 

والوجيبات الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق 

 ،جماعة طنجة ةلفائدة ميزاني املستحقة

 يقـــــــــــــــرر ما يـــلي:
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 الفصل األول 

رئيس مجلس مقاطعة بني  - يفوض إلى السيد محمد الحمامي

االختصاصات املخولة  -الترابي للمقاطعة  ذمكادة داخل النفو 

 نح رخص حراسة السيارات.مللرئيس املجلس الجماعي 

 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الثالث

، وينشر ليطلع ومقر املقاطعاتمقر الجماعة بيعلق هذا القرار 

 .للجماعات الترابية بالجريدة الرسميةالعموم  هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  868قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 ض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء.يق 2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14القانــــــون التنظيمي رقم  بتنفيـــــــــذ) 2015يوليو 07( 1436

 منه؛ 236و 100املتعلق بالجماعات وخاصة املادتين 

 2017دجنبر 29بتاريخ  630/2017بناء على القرار الجبائي رقم و 

والوجيبات الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق 

 ،جماعة طنجة ةلفائدة ميزاني املستحقة

 يقـــــــــــــــرر ما يــــــــــــــــلي:

 الفصل األول 

رئيس مجلس مقاطعة  -يفوض إلى السيد عبد العزيز بنعزوز

االختصاصات املخولة  - غوغة داخل الدائرة الترابية للمقاطعةم

 لرئيس املجلس الجماعي في مادة االنتخابات.

 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الثالث

ومقر املقاطعات، وينشر ليطلع مقر الجماعة بيعلق هذا القرار 

 .للجماعات الترابية بالجريدة الرسميةالعموم  هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  869ــــم قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــ

 يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء. 2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14( بتنفيــذ القانــــــون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 236و 100صة املادتين املتعلق بالجماعات وخا

 2017دجنبر  29بتاريخ  630/2017بناء على القرار الجبائي رقم 

الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والوجيبات 

 ،جماعة طنجة ةاملستحقة لفائدة ميزاني

 يقـــــــــــــــرر ما يــــــــــــــــلي:

 الفصل األول 

رئيس مجلس مقاطعة  -بنعزوز يفوض إلى السيد عبد العزيز

االختصاصات املخولة  -مغوغة داخل النفود الترابي للمقاطعة 

 نح رخص حراسة السيارات.مللرئيس املجلس الجماعي 

 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاصه.

 الفصل الثالث

ينشر ليطلع  مقر املقاطعات، و مقر الجماعة وبيعلق هذا القرار 

 .العموم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  19بتاريخ  871لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم  قـــــرار

 يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء. 2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14رقم ( بتنفيــذ القانــــــون التنظيمي 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 236و 100املتعلق بالجماعات وخاصة املادتين 

 2017دجنبر  29بتاريخ  630/2017بناء على القرار الجبائي رقم و 

 والوجيباتوالرسوم والحقوق  الضرائب وأسعارالذي يحدد نسب 

 ،جماعة طنجة ةلفائدة ميزاني املستحقة

 يقـــــــــــــــرر ما يــــلي:
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 الفصل األول 

ض إلى السيد محمد الشرقاوي رئيس مجلس مقاطعة املدينة يفو 

داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، االختصاصات املخولة لرئيس 

 املجلس الجماعي في مادة االنتخابات.

 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 ه.جميع املصالح املعنية، كل حسب اختصاص

 الفصل الثالث:

مقر املقاطعات، وينشر ليطلع  مقر الجماعة وبيعلق هذا القرار 

 .العموم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

نونبر  19بتاريخ  872قـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لطنجة رقــــــم 

 يقض ي بالتـــــفــــــويـــض في املهام واإلمـــضــــاء. 2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لطنجة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

ـــون التنظيمي رقم ( بتنفيــذ القانـــ2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 236و 100املتعلق بالجماعات وخاصة املادتين 113.14

 2017دجنبر  29بتاريخ  630/2017بناء على القرار الجبائي رقم 

والرسوم والحقوق والوجيبات  وأسعار الضرائبالذي يحدد نسب 

 ،جماعة طنجة ةاملستحقة لفائدة ميزاني

 ـــــلي:يقـــــــــــــــرر ما يـــــــــــ

 الفصل األول 

يفوض إلى السيد محمد الشرقاوي رئيس مجلس مقاطعة املدينة 

داخل النفود الترابي للمقاطعة االختصاصات املخولة لرئيس 

 نح رخص حراسة السيارات.ملاملجلس الجماعي 

 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

 الح املعنية، كل حسب اختصاصه.جميع املص

 الفصل الثالث:

ينشر ليطلع  مقر املقاطعات، و مقر الجماعة وبيعلق هذا القرار 

 .العموم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية هعلي

 .2021نونبر  19وحرر بطنجة في 

 اإلمضاء: رئــــيس جماعة طنجة، منير ليموري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

 2021دجنبر 02 بتاريخ 61 عدد رئيس الجماعة الترابية املنزلةلقرار 

  في املهام واإلمضاءتفويض اليقض ي ب

 

 إن رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية املنزلة،

من رمضان  20الصادر في1.15.85بناء على الظهير الشـريف رقم 

 113.14 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم )2015يوليو 07 ( 1436

 ؛نهم 103ة املتعلق بالجماعات وخاصة الفقرة األولى من املاد

بناء على محضر انتخاب رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزلة و 

  ،2021شتنبر  22ونوابه املؤرخ في 

 :يقــرر ما يلـــــــــي

 الفصل األول 

عبد النبي  ر والبناء للسيدتفويض صالحياته املتعلقة بقطاع التعمي

وذلك ليقوم مقام رئيس  - النائب األول لرئيس املجلس - برادة

املجلس في التوقيع على الوثائق املتعلقة بالقطاع املذكور وتشمــل 

 على سبيل الذكر ال الحصر:

قرارات رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات  -

كن وشواهد سكنية ورخص الهدم واإلصالح ورخص الس

 املطابقة.

جميع املراسالت املوجهة للسلطات اإلدارية والقضائية  -

 املرتبطة بقطاع التعمير والبناء.

الشواهد اإلدارية املتعلقة بملكية القطع األرضية داخل  -

 النفوذ الترابي للجماعة.

وبشكل عام، جميع الوثائق التي ترتبط بطبيعتها بقطاع  -

 التراب ووثائق التعمير. التعمير كضوابط وتصاميم إعداد

 الفصل الثاني

 ينحصر هذا التفويض في الصالحيات املذكورة أعاله دون سواها.

 الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ محتوى هذا القرار إلى املصالح اإلدارية الجماعية كل 

 فيما يخصه.

 الفصل الرابع

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

 سالفصل الخام

يتم لصق وإعالن هذا القرار بسبورة اإلعالنات بدار جماعة املنزلة 

ينشر هذا القرار في الجريدة و لتمكين العموم من اإلطالع عليه

 الرسمية للجماعات الترابية.

 .2021دجنبر 02 وحرر باملنزلة في
 .عبد اإلله أفياللالجماعي، رئيس املجلس اإلمضاء: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
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 دجنبر 02 بتاريخ 62 عدد رئيس الجماعة الترابية املنزلةلقرار 

  في املهام واإلمضاءتفويض اليقض ي ب 2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي للجماعة الترابية املنزلة،

من رمضان  20الصادر في1.15.85رقم بناء على الظهير الشـريف 

 113.14 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم )2015يويول 07( 1436

 ؛نهم 103ة املتعلق بالجماعات وخاصة الفقرة األولى من املاد

بناء على محضر انتخاب رئيس املجلس الجماعي لجماعة املنزلة و 

  ،2021شتنبر  22ونوابه املؤرخ في 

 :يقــرر ما يلـــــــــي

 الفصل األول 

التجهيز واملرافق العمومية تفويض صالحياته املتعلقة بقطاع 

وذلك  - النائب الثاني لرئيس املجلس  - للسيد الحسن السبيطي

ليقوم مقام رئيس املجلس في التوقيع على الوثائق املتعلقة 

 بالقطاع املذكور وتشمــل على سبيل الذكر ال الحصر:  

 رخص الربط بشبكتي الكهرباء واملاء الصالح للشرب. -

 النقل العمومي. -

 ارة العمومية. اإلن  -

 تنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق ووقوف العربات. -

 

 الفصل الثاني

ينحصر هذا التفويض في اإلمضاء على الوثائق املذكورة أعاله 

 دون سواها.

 الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ محتوى هذا القرار إلى املصالح اإلدارية الجماعية كل  

 فيما يخصه.

 الفصل الرابع

 هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.يسري مفعول 

 الفصل الخامس

يتم لصق وإعالن هذا القرار بسبورة اإلعالنات بدار جماعة املنزلة 

ينشر هذا القرار في الجريدة و لتمكين العموم من اإلطالع عليه

 الرسمية للجماعات الترابية.

 .2021 دجنبر 02 وحرر باملنزلة في

 .عبد اإلله أفياللجماعي، الرئيس املجلس اإلمضاء: 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جهة الشرق 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجماعات ورؤسائهالس ااملقررات والقرارات الصادرة عن مج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض في املهام

 

 2022فبراير  08 بتاريخ 23قرار لرئيس مجلس جماعة بركان رقم 

 لهاباإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصو  يتعلق

 

 ،جماعة بركانإن رئيس مجلس 

 1436رمضان  20صادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق بالجماعات،  113.14بتنفيذ القانون رقم  )2015يوليو 07(

 ؛منه 102خاصة املادة  

يوليو  15) 1333رمضان  12الشريف الصادر في  وبمقتض ى الظهير

 ،ما وقع تغييره وتتميمه( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات ك1915

 :يقــرر ما يلــي

 الفصل األول 

تقني من الدرجة الثانية،   - بوطيبي بعبد الوها يفوض للسيد

بركان برئيس مصلحة الحالة املدنية بامللحقة اإلدارية الخامسة 

لإلشهاد على صحة اإلمضاءات والنسخ  - التابعة لجماعة بركان

 قره بامللحقة اإلدارية الخامسة.املطابقة ألصولها باملكتب الكائن م

 الفصل الثاني

 .2022فبراير 08 ينفذ هذا القرار ابتداء من

 .2022فبراير  08 وحرر ببركان في

 .رئيس املجلس الجماعي، محمد ابراهيمياإلمضاء: 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022فبراير  08بتاريخ  24رقم  قرار لرئيس مجلس جماعة بركان

 يتعلق بالتفويض

 في مهام ضابط الحالة املدنية 

 

إن رئيس مجلس جماعة بركان، ضابط الحالة املدنية لجماعة 

 بركان،
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 1436رمضان  20صادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 ؛املتعلق بالجماعات 113.14بتنفيذ القانون رقم  )2015يوليو  07(

ذي الحجة  3صادر في  1.21.71شريف رقم الظهير ال ض ىوبمقت

املتعلق بالحالة  36.21( بتنفيذ القانون رقم 2021يوليو14) 1442

  ،املدنية

 :يلــي يقــرر ما 

 الفصل األول 

تقني من الدرجة الثانية، رئيس  -بوطيبي  بعبد الوهايعين السيد 

لتابعة لجماعة مصلحة الحالة املدنية بامللحقة اإلدارية الخامسة ا

ضابطا للحالة املدنية بالتفويض باملكتب الواقع مقره  - بركان

ليقوم بهذه  بامللحقة اإلدارية الخامسة التابعة لجماعة بركان

 املهمة، مقامي وباملشاركة معي.

 الفصل الثاني

 .2022فبراير  08ينفذ هذا القرار ابتداء من 

 .2022فبراير  08 وحرر ببركان في

 .ئيس املجلس الجماعي، محمد ابراهيمير اإلمضاء: 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022فبراير  08بتاريخ  25قرار لرئيس مجلس جماعة بركان رقم 

 يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء

 إن رئيس مجلس جماعة بركان،

 20ر فـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــاد 1.15.85بمقتضـــــــــــــــــ ى الظهيـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــريف رقـــــــــــــــــم 

بتنفيــــــــــــــــــــذ القــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــم  )2015يوليــــــــــــــــــــو  07 ( 1436رمضــــــــــــــــــــان 

 ؛املتعلق بالجماعات 113.14

 1333رمضــــــــــــان  12بمقتضــــــــــــ ى الظهيــــــــــــر الشــــــــــــريف الصــــــــــــادر فــــــــــــي  و

( املتعلــــــــــــــــق بتثبيــــــــــــــــت اإلمضــــــــــــــــاءات كمــــــــــــــــا وقــــــــــــــــع 1915يوليــــــــــــــــو  15)

 ؛تغييره وتتميمه

ذي الحجة  3صادر في  1.21.71شريف رقم الظهير و بمقتض ى ال

املتعلق بالحالة  36.21( بتنفيذ القانون رقم 2021وليوي14) 1442

  ؛املدنية

 يقــرر ما يلــي:

 الفصل األول 

 -بوطيبي  بعبد الوهايفوض للسيد عبد الوهاب بوطيبي السيد 

تقني من الدرجة الثانية، رئيس مصلحة الحالة املدنية بامللحقة 

ختلف اإلمضاء على م- اإلدارية الخامسة التابعة لجماعة بركان

الواقع مقره الشواهد اإلدارية املنجزة بمكتب الحالة املدنية 

 بركان. لجماعةاإلدارية الخامسة التابعة  بامللحقة

 الفصل الثاني

 .2022فبراير  08 ينفذ هذا القرار ابتداء من

 .2022فبراير  08 وحرر ببركان في

 .رئيس املجلس الجماعي، محمد ابراهيمياإلمضاء: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022فبراير  08بتاريخ  26رئيس مجلس جماعة بركان عدد لقرار 

 يتعلق بإلغاء التفويض
 

إن رئيس مجلس جماعة بركان، ضابط الحالة املدنية لجماعة 

 بركان،

 1436رمضان  20صادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 ؛املتعلق بالجماعات 113.14بتنفيذ القانون رقم  )2015يويول 07 (

ذي الحجة  3صادر في  1.21.71شريف رقم ال الظهير و بمقتض ى

لة ااملتعلق بالح 36.21( بتنفيذ القانون رقم 2021يوليو14) 1442

 ،املدنية

 :يقــرر ما يلــي

 الفصل األول 

رر املح2021شتنبر  17بتاريخ  111إلغاء قرار التفويض عدد 

لفائدة السيد عبد القادر بلكوراري في مجال الحالة املدنية 

 .بامللحقة اإلدارية الخامسة التابعة لجماعة بركان

 الفصل الثاني

 2022فبراير  08يسري مفعول هذا القرار ابتداء من: 

 .2022فبراير  08 وحرر ببركان في

 .جماعي، محمد ابراهيميالاإلمضاء: رئيس املجلس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022فبراير  08بتاريخ  27رئيس مجلس جماعة بركان عدد لقرار 

 يتعلق بإلغاء التفويض
 

 إن رئيس مجلس جماعة بركان،

رمضان  20صادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم  -

املتعلق  113.14بتنفيذ القانون رقم )2015يوليو 07 ( 1436

 ؛بالجماعات

يوليو  15) 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في و 

 ؛( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره وتتميمه1915

ذي الحجة  3صادر في  1.21.71شريف رقم ال الظهير و بمقتض ى

لة ااملتعلق بالح 36.21( بتنفيذ القانون رقم 2021يوليو14) 1442

 ؛املدنية
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 :يقــرر ما يلــي

 الفصل االول 

املحرر لفائدة 2021شتنبر 17بتاريخ  112إلغاء قرار التفويض عدد 

السيد عبد القادر بالكوراري في مجال الشواهد اإلدارية بامللحقة 

 .اإلدارية الخامسة التابعة لجماعة بركان

 الفصل الثاني

 2022فبراير  08يسري مفعول هذا القرار ابتداء من: 

 .2022فبراير 08 ببركان فيوحرر 

 .جماعي، محمد ابراهيميالاإلمضاء: رئيس املجلس 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022فبراير  08بتاريخ  28رئيس مجلس جماعة بركان عدد لقرار 

 يتعلق بإلغاء التفويض

 

 إن رئيس مجلس جماعة بركان،

 1436رمضان  20صادر في  1.15.85الشريف رقم  بمقتض ى الظهير

املتعلق بالجماعات،  113.14بتنفيذ القانون رقم )2015يوليو  07 (

 ؛منه 102خاصة املادة 

يوليو  15) 1333رمضان  12الشريف الصادر في  الظهير وبمقتض ى

 ،( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره وتتميمه1915

 :يقــرر ما يلــي

 ل األول الفص

املحرر لفائدة 2021شتنبر 17بتاريخ  113إلغاء قرار التفويض عدد 

بالكوراري في مجال اإلشهاد على صحة  رعبد القادالسيد 

اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها بامللحقة اإلدارية الخامسة 

 .لتابعة لجماعة بركان

 الفصل الثاني

  .2022فبراير  08ينفذ هذا القرار ابتداء من 

 .2022فبراير 08 رر ببركان فيوح

 .جماعي، محمد ابراهيميالاإلمضاء: رئيس املجلس 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022فبراير  08بتاريخ  29رئيس مجلس جماعة بركان عدد لقرار 

 يتعلق بإلغاء التفويض

 

ة املدنية لجماعة إن رئيس مجلس جماعة بركان، ضابط الحال

 بركان،

 1436رمضان  20صادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 ؛املتعلق بالجماعات 113.14بتنفيذ القانون رقم  )2015يوليو 07 (

ذي الحجة  3صادر في  1.21.71شريف رقم الظهير و بمقتض ى ال

املتعلق بالحالة  36.21( بتنفيذ القانون رقم 2021يوليو14) 1442

 ،دنيةامل

 :يقــرر ما يلــي

 الفصل األول 

املحرر لفائدة 2021شتنبر 17بتاريخ  94إلغاء قرار التفويض عدد 

السيد عبد الصمد العاللي في مجال الحالة املدنية باملكتب املركزي 

 .للحالة املدنية التابع لجماعة بركان

 الفصل الثاني

 .2022فبراير  08يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 

 .2022فبراير  08 حرر ببركان فيو 

 .جماعي، محمد ابراهيميالاإلمضاء: رئيس املجلس 

ــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022فبراير  23 بتاريخ 36بركان عدد  ةقرار رئيس مجلس جماع

 يتعلق بالتفويض في املهام واإلمضاء

 

 ي لبركان،إن رئيس املجلس الجماع

املتعلق بالجماعات خاصة املادة  113.14بناء على القانون رقم 

 20صادر في  1.15.85، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 104

 ؛)2015يوليو  07 ( 1436رمضان 

تعيين السيد  بشأن 2019أكتوبر 02 بتاريخ 75بناء على القرار عدد 

ن اإلدارية نورالدين البجدايني في منصب رئيس قسم الشؤو 

 والقانونية بجماعة بركان،

 قرر ما يلي:

 املادة األولى

متصرف ممتاز، رئيس  - يفوض إلى السيد نورالدين البجدايني

 - قسم الشؤون اإلدارية والقانونية بجماعة بركان

الوثائق املتعلقة بتدبير اإلداري على اإلمضاء في مجال التدبير 

 شؤون املوظفين، 

 املادة الثانية

 .2022فبراير 23من ي مفعول هذا القرار ابتداء يسر 

 2022فبراير  23 وحرر ببركان في

 جماعي، محمد ابراهيميالاإلمضاء: رئيس املجلس 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مكناس –جهة فاس 

ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالية وجبايات الجماعات 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجبات املستحقة لفائدة الجماعاتتحديد نسب واسعار الرسوم والو 

 

 21بتاريخ  1رئيس مجلس جماعة تاهلة رقم لقرار جبائي تعديلي 

يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق  2022مارس 

والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة تاهلة كما تم تعديله 

 وتتميمه. 

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة تاهلة

املتعلق بالجماعات  113.14التنظيمي رقم بناء على القانون 

من  20الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 94( وال سيما املادة 2015يوليوز 07) 1436رمضان 

املتعلق بجبايات الجماعات الترابية  47.06وبناء على القانون رقم 

ذو 19يخ الصادر بتار  1.07.195الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

( كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 2007نونبر 30) 1428القعدة 

بتاريخ  1.20.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  07.20رقم 

 (؛2020ديسمبر  31) 1442جمادى األولى  16

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض  39.07وبناء القانون رقم 

ى املستحقة لفائدة الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاو 

 1.07.209الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛2007دجنبر  12) 1428ذي الحجة  16صادر في 

 23) 1439ربيع األول  04صادر في  2.17.451وبناء على املرسوم رقم 

( القاض ي بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 2017نونبر 

 الجماعات؛ومؤسسات التعاون بين 

املحدد  2021يناير  29بتاريخ  01وبناء على القرار الجبائي عدد 

لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق واإلتاوات والواجبات 

 .املستحقة لفائدة ميزانية جماعة تاهلة

املتخذ بناء  06/2022وبناء على مقرر املجلس الجماعي لتاهلة عدد 

مع في إطار دورته العادية لشهر على مداوالت املجلس الجماعي املجت

 .2022فبراير  07فبراير بتاريخ: 

 :يقرر ما يلي

 

 الباب األول 

نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق التي لم يحدد القانون 

 نسبها أو اقتصر على تحديد أسعارها الدنيا والقصوى 

: تحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق الفصل األول 

القانون نسبها وأسعارها أو اقتصر القانون على  التي لم يحدد

 تحديد نسبها الدنيا والقصوى كما يلي:

 الرسم على عمليات البناء

عمليات البناء في  هذا الرسم على سعارأ: تحدد الفصل الثاني

 : سعار املحددة بالقانون كما يليحدود األ 

ات أوال: العمليات موضوع رخصة البناء او لرخصة تسوية البناي

 :غير القانونية

 األسعار العمليات

إعادة إيواء قاطني دور 

 الصفيح

 دراهم للمتر املغطى 5.00

 دراهم للمتر املغطى 5.00 معالجة الدور اآليلة للسقوط

عمارات السكن الجماعية أو 

 املجموعات العقارية

 درهم للمتر املغطى 20.00

العقارات املعدة لغرض 

و صناعي أو تجاري أو منهي أ

 إداري 

 درهم للمتر املغطى 20.00

 درهم للمتر املغطى 20.00 املساكن الفردية

بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات 

 1000.00غير القانونية ال يمكن أن يقل مبلغ الرسم املستحق عن 

 درهم.

 :مثانيا: العمليات موضوع رخصة اإلصالح أو رخصة الهد

 األسعار العمليات 

 درهم عن كل رخصة 500.00 الهدم

 درهم عن كل رخصة 400.00 اإلصالح

 الرسم على عمليات تجزئة األراض ي

: تحدد سعر الرسم على عمليات تجزئة األراض ي في الفصل الثالث

 :حدود النسب املحددة بالقانون كما يلي

من مجموع التكلفة اإلجمالية التي يتطلبها التجهيز  % 4بنسبة 

ملتعلق بالتجزئة في إطار السعر األدنى والسعر األقص ى املحدد ا

 بالقانون.
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 الرسم على األراض ي الحضرية غير املبنية

: تحدد اسعار الرسم على االراض ي الحضرية غير الفصل الرابع 

 :املبنية في حدود االسعار املحددة بالقانون كما يلي

 األسعار املناطق

 عن كل متر مربع دراهم  10.00 منطقة العمارات

 دراهم عن كل متر مربع 3.00 منطقة الفيالت

 دراهم عن كل متر مربع 3.00 منطقة السكن الفردي

 دراهم عن كل متر مربع 3.00 املناطق األخرى 

 

 .درهم 200ال يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي 

 .كل جزء من املتر املربع يعد مترا مربعا كامال

 

 محال بيع املشروباتالرسم على 

من املداخيل  % 7يحدد سعر الرسم في نسبة  :الفصل الخامس

املتأتية من بيع املشروبات التي تم تحقيقها من طرف املؤسسة دون 

احتساب الضريبة على القيمة املضافة في حدود السعر األدنى 

 .واألقص ى املحدد بالقانون 

 

 للمسافرين العموميالرسم على النقل 

تحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة في  :سادسالفصل ال

وذلك حسب  حدود السعر األدنى واألقص ى املحدد بالقانون 

 :الجدول التالي

 املبلغ الصنف 

 درهم II  150.00سيارات األجرة من الصنف 

 درهم I  200.00سيارات األجرة من الصنف 

 درهم 250.00 مقاعد  07الحافالت اقل من 

 درهم 600.00 لسلة ج الحافالت من س

 درهم 1000.00 الحافالت من سلسلة ب 

 درهم 1500.00 الحافالت من سلسلة أ 

السياحية و أشكال  الرسم على اإلقامة باملؤسسات

 يواء السياحي األخرى :اإل 

: تحدد أسعار الرسم على اإلقامة باملؤسسات الفصل السابع

 كل شخص وعن كليواء السياحي األخرى عن السياحية وأشكال اإل 

ليلة ملختلف أصناف املؤسسات السياحية واألشكال األخرى 

 لإليواء السياحي في حدود األسعار املحددة بالقـانون كما يلي:

 األسعار  األصناف 

 أ
دور الضيافة ومراكز وقصور 

 املؤتمرات والفنادق الفاخرة 
 درهم  15.00

 ب

 درهم  10.00 نجوم 5فندق 

 دراهم  5.00 نجوم 4فندق 

 دراهم  3.00 نجوم 3فندق 

 دراهم  2.00 فندق نجمتين

 دراهم  2.00 فندق نجمة واحدة

 درهم  10.00 النوادي الفندقية ج

 درهم  10.00 الرياضات واملنازل املؤجرة للسياح د

 دراهم  5.00 قرى العطل هـــ

 دراهم  5.00 اإلقامات السياحية و

 ز
رى لإليواء املؤسسات واألشكال األخ

 السياحي
 دراهم  5.00

 

 الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع

تحدد أسعار الرسم على استخراج مواد املقالع عن : الفصل الثامن

كل متر مكعب مستخرج حسب طبيعة هذه املواد في حدود األسعار 

 املحددة بالقــانون كما يلي:

 األسعار األصناف

 درهم  20.00 الغاسول 

 درهم  15.00 رخام املستخدم في التكسيةال

 درهم  15.00 الغرانيت املستخدم في التكسية

 دراهم 5.00 الرمل املستخدم في الهندسة املدنية والبناء 

 دراهم 5.00 الطين املستخدم في الهندسة املدنية والبناء 

 دراهم 5.00 الكلس املعد لحجر البناء أو للحص ى 

 دراهم  5.00 الخزفيةالطين املعد للصناعة 
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 الرسوم املفروضة على الذبح في املجازر: ضريبة الذبح

 :: يحدد الرسم األصلي في الذبح في املجازر كما يليالفصل التاسع

 درهم 20.00 البقر عن كل رأس 

 درهم 20.00 اإلبل عن كل رأس -

 دراهم 6.00 الغنم عن كل رأس  -

 دراهم 6.00 املاعز عن كل رأس

 دراهم 2.00 ك الهندية عن كل رأسالديو 

 دراهم 1.50 الدجاج

 

الرسم اإلضافي املفروض على الذبح في املجازر لفائدة املشاريع 

 
 
 .الخيرية

يضاف إلى الرسم األصلي على الذبح رسم لفائدة  :الفصل العاشر

من سعر الرسم األصلي للذبح كيفما  % 50املشاريع الخيرية يحدد 

) بالكيلوجرام ( أو عن كل رأس أو بنسبة من كانت طريقة احتسابه 

 . ثمن البيع بالجملة

 . الرسوم التابعة لضريبة الذبح

: تحدد أسعار الرسوم التابعة على الخدمات الفصل الحادي عشر

اإلضافية املقدمة ملستغلي املجازر الجماعية باعتبار نوع الخدمات 

 :التي تقدمها املجازر كما يلي

 فحص لحوم األسواق

 :لفصل الثاني عشرا

س من البقر أيؤدى عن الفحص البيطري وعن كل ر 

 أو اإلبل

 درهما 3.50

س من الغنم أيؤدى عن الفحص البيطري وعن كل ر 

 أو املاعز

 درهما 2.50

 

 التزويد بالسالح والعدة

: تسلم األسلحة ومعداتها املستعملة لقتل الفصل الثالث عشر

مقابل إتاوة تحدد بدرهمان  بعض الحيوانات في املجازر الجماعية

 .للحيوان الواحد

 فحص لحوم الذبح االستثنائي

: تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات الفصل الرابع عشر

املتعلقة بالذبح االستثنائي املنجز خارج أوقات الذبح العادية كما 

 :يلي

 درهم 25.00 البقر واإلبل عن كل بهيمة

 درهم 7.50 الغنم واملاعز عن كل بهيمة

 درهم 2.50 الديوك الهندية

 :رسوم مغسل األمعاء

: يستوجب استعمال املحالت املخصصة الفصل الخامس عشر

 : لغسل األحشاء وتهييئ الرؤوس والقوائم أداء الرسم التالي

 

 درهم 2.00 البقر واإلبل عن كل بهيمة

 درهم 1.00 الغنم واملاعز عن كل بهيمة

 

 : رسوم الربط باإلسطبل

يستوجب استعمال اإلسطبالت واملحالت  :الفصل السادس عشر

املعدة إليواء الحيوانات باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد كما 

 يلي :

 درهم 2.00 البقر واإلبل عن كل بهيمة

 درهم 1.00 الغنم واملاعز عن كل بهيمة

 

 رسوم قلع الحيوانات امليتة

لة البهائم امليتة واجب يؤدى عن قلع وإزا: الفصل السابع عشر

 : يحدد كما يلي

 درهم 100.00 البقر واإلبل عن كل بهيمة

 درهم 30.00 الغنم واملاعز عن كل بهيمة

 درهم 15.00 باقي األنواع األخرى عن كل بهيمة

 

 : رسوم التبريد

: يؤدى عن وضع اللحوم في مستودعات التبريد الفصل الثامن عشر

 ي:الجماعية واجب يحدد كما يل

 في حالة عدم وجود جهاز قياس األوزان باملجزرة:

 درهم 30.00 البقر واإلبل عن كل بهيمة

 درهم 15.00 الغنم واملاعز عن كل بهيمة

 في حالة وجود جهاز قياس األوزان باملجزرة:

يؤدى الرسم عن الكيلو غرام الواحد من اللحم الصافي كيفما كان 

 .درهم 0.25نوعه ب 
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 مرسوم نقل اللحو 

: إن نقل لحوم وإحصاء الذبائح من داخل الفصل التاسع عشر

املجزرة إلى أماكن البيع بواسطة سيارات جماعية أو في إطار 

 :استغالل امتياز نقل اللحوم يستوجب أداء الرسوم التالية

في حالة وجود جهاز قياس األوزان باملجزرة يؤدى الرسم عن الكيلو 

 : غرام الواحد من اللحم الصافي

 درهم 0.50لكل كيلوغرام من اللحم الصافي 

 وجود جهاز قياس األوزان باملجزرة:عدم في حالة 

 درهم 55.00 البقر واإلبل للواحد 

 درهم 6.00 الغنم واملاعز للواحد 

 درهم 2.00 أحشاء البقر واإلبل للواحد 

 درهم 1.00 أحشاء الغنم واملاعز للواحد 

 

 رسم إيداع الجلود

: يؤدى عن مكوث الجلود بالقاعات املخصصة ونالفصل العشر 

 :لها باملجزرة الجماعية الواجبات التالية

 درهم 2.00 جلود البقر واإلبل عن كل جلد لليوم

 درهم 1.00 جلود الغنم واملاعز عن كل جلد لليوم

 درهم 1.00 جلود الحيوانات األخرى عن كل جلد لليوم

 

 البيع العامةالرسوم املقبوضة في األسواق وأماكن 

تحدد أسعار الرسوم املقبوضة في  : الواحد و العشرونالفصل 

 : األسواق وأماكن البيع العامة كما يلي

 . واجبات أسواق البهائم

ال يمكن بيع البهائم إال باألسواق : الثاني و العشرونالفصل 

املخصصة لهذا الغرض، وتحدد واجبات الدخول إلى سوق البهائم 

 ا يلي:حسب القانون كم

 درهم 20.00 البقر واإلبل عن كل رأس -

 درهم 20.00 الخيل والبغال عن كل رأس

 درهم 5.00 الغنم واملاعز عن كل رأس

 درهم 2.50 الخرفان والجديان عن كل رأس

 درهم 5.00 الحمير عن كل رأس

 

 .واجبات الدخول أو الوقوف باألسواق وأماكن البيع العامة

: تحدد واجبات دخول السلع والبضائع ونالثالث و العشر الفصل 

 :واملنتجات إلى السوق الجماعي وأماكن البيع العامة كما يلي

 درهم 1.50 الطيور الداجنة عن كل واحدة 

 درهم 1.50 الطيور الهندية عن كل واحدة

 درهم 0.30 الحمام عن كل واحدة 

 درهم 1.00 األرانب عن كل واحدة

عل فوقها األثقال البرادع واألكياس التي تج

 للواحدة

 درهم 1.00

 درهم 1.00 القطع املكونة للخيمة

 درهم 1.00 جزة الصوف لكل واحدة

 درهم 2.00 الحصائر

 درهم 2.00 جلود األبقار والبعير عن كل واحدة

 درهم 3.00 الجلود اليابسة

 درهم 3.00 السروج

 درهم 4.00 الزيتون للقنطار أو الجزء منه

 درهم 2.00 يابسة للقنطار أو جزء منهالفواكه ال

 درهم 2.50 الفواكه الطرية للقنطار أو جزء منه

 درهم 4.00 القمح الطري للقنطار أو جزء منه

 درهم 2.00 الشعير للقنطار أو جزء منه

 درهم 4.00 القطاني للقنطار أو جزء منه

 درهم 3.00 الدالح والبطيخ للقنطار أو جزء منه

 درهم 2.00 أو جزء منه  الخضر للقنطار

 درهم 2.00 الحناء للقنطار أو جزء منه 

 

 : واجبات الوقوف

تقبض حقوق الوقوف في جميع األسواق : الفصل الرابع والعشرون

 : الجماعية وأماكن البيع العامة وتحدد هذه الحقوق كما يلي

بائعو الخضر والفواكه الطرية والخبز عن كل يوم 

 وعن كل متر مربع

 دراهم 10.00

االسكافيون والنجارون والحدادون عن كل يوم 

 وعن كل متر مربع

 دراهم 10.00

 دراهم 10.00 بائعو املواد الغذائية عن كل يوم وعن كل متر مربع
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بائعو األثاث واألدوات الجلدية واألقمشة عن كل 

 يوم وعن كل متر مربع

 دراهم 10.00

عة الذين بائعو التوابل وغيرهم من الحرفيين والبا

 لم يرد ذكرهم عن كل يوم وعن كل متر مربع

 دراهم 10.00

 دراهم 10.00 بائعو اللحم عن كل بسط وعن كل يوم

 دراهم 10.00 بائعو السقوط عن كل بسط وعن كل يوم

 دراهم 2.00 السيرك عن كل يوم وعن كل متر مربع

 

 املحجز رسوم

رسم فيما يخص تحدد أسعار هذا ال :الخامس و العشرونالفصل 

 : الحيوانات أو السلع أو البضائع أو األشياء كما يلي

نوعية األشياء والحيوانات 

 والعربات

 واجب اإلقامة

 عن كل يوم 

املدة القصوى 

 لإلقامة

 ناتاالحيو 

 ايام 05 دراهم 5.00 الكالب

البقر والخيول والبغال 

 والجمال

 يوما 15 درهم 40.00

 ايوم 15 درهم 20.00 الحمير

 يوما 15 درهم 15.00 الغنم واملاعز

والدواجن  القطط

 والحيوانات الصغيرة

 ايام 05 درهم 15.00

 العربات

 يوما 15 دراهم 10.00 عربات ذات عجلتين

 يوما 15 درهم 20.00 عربات ذات أربع عجالت

 يوما 15 دراهم 5.00 عربات يدوية

 يوما 15 دراهم 5.00 عربات مقطورة

 يوما 15 دراهم 10.00 دراجة نارية

 يوما 15 دراهم 5.00 دراجة عادية

 السلع والبضائع

سلع قابلة للتالش ي عن 

 .القنطار أو جزء منه

 دحيوما وا دراهم 3.00

سلع غير قابلة للتالش ي 

 .عن القنطار أو جزء منه

 يوما 15 دراهم 3.00

أدوات كبيرة الحجم عن 

 .املتر املكعب أو جزء منه

 يوما 15 درهم 15.00

أدوات صغيرة الحجم عن 

 .املتر املكعب أو جزء منه

 يوما 15 دراهم 10.00

 

محصول بيع الحيوانات وغيرها من البضائع التي لم يطالب بها 

 . أصحابها في الوقت املحدد

تباع باملزاد العلني على يد القابض الفصل السادس والعشرون: 

والعتاد املحجوزة الجماعي او نائبه الحيوانات والخضر والسلع 

والتي لم يتم استرجاعها خالل األجل املحدد ويجعل ثمن البيع بعد 

استخالص ضرائب الدخول إلى املحجز واملكوث به رهن إشارة 

صاحبه طيلة أجل سنة ويوم ابتداء من تاريخ الحجز وتضاف 

املبالغ املقبوضة إلى ميزانية الجماعة بعد انصرام هذا األجل غير أن 

يونيو  16)  1335ربيع األول  16الشريف املؤرخ في  ظهير تنفيذ ال

( املتمم للتشريع املتعلق بالنقل البري، يمكن أن تباع باملزاد 1956

العلني السيارات املحجوزة التي لم يسترجعها أصحابها إال بعد 

مض ي شهر من تاريخ انصرام الفترة القانونية األولى التي بقيت 

 خاللها في املحجز.

حقوق التي تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها بمناسبة بيع إن ال

ويطبق  % 50السيارات املسجلة بالخارج  تخفض بنسبة 

التخفيض بالنسبة لكافة السيارات املصادرة من طرف أية إدارة أو 

 .مصلحة عمومية

 

الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل العام 

 . للمسافرين

يحدد سعر الرسم املفروض على : رونالفصل السابع والعش

وقوف العربات املعدة للنقل العام للمسافرين عن كل ربع سنة في 

 : حدود األسعار القصوى املحددة بالقانون وذلك كما يلي

 املبلغ الصنف 

 درهم II  50.00سيارات األجرة من الصنف 

 درهم I  100.00سيارات األجرة من الصنف 

 درهم 150.00 قاعد م 07الحافالت اقل من 

 درهم 250.00 الحافالت من سلسلة ج 

 درهم 300.00 الحافالت من سلسلة ب 

 درهم 400.00 الحافالت من سلسلة أ 
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وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح ابريل وفاتح يوليوز وفاتح 

 .أكتوبر؛ وكل ربع سنة ابتدأ يعد ربع سنة كاملة

الك الجماعية العامة مؤقتا الرسم املفروض على شغل األم

 ألغراض البناء

: يحدد سعر الرسم املفروض على شغل الثامن والعشرونالفصل 

درهم للمتر  30األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء ب 

املربع عن كل ربع سنة في حدود السعر األدنى واألقص ى املحدد 

 .بالقانون 

عية العامة مؤقتا الرسم املفروض على شغل االمالك الجما

 .ألغراض تجارية وصناعية أو مهنية

: يحدد سعر الرسم املفروض على شغل الفصل التاسع والعشرون

األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية وصناعية أو مهنية 

باعتبار املساحة املشغولة من امللك الجماعي العام وموقع الجزء 

لمتر املربع الواحد عن كل ربع املشغول من امللك الجماعي العام ل

 :سنة حسب موقع الجزء املشغول منه ونوع ما يشغله

 :األكشاك

الرسم للمتر املربع  نوع النشاط املوقع

 شهرأعن كل ثالثة 

املنطقة املتواجدة ما 

بين شوارع املقاومة 

مارس ووادي  3و

 الذهب.

 درهم 30,00 غرض تجاري 

غرض صناعي 

 و منهيأ

 درهم 30,00

 درهم 20,00 غرض تجاري  ى مناطق املدينةباق

غرض صناعي 

 و منهيأ

 درهم 20,00

 

األلعاب املتنقلة واملعارض بالدرهم عن املتر املربع الواحد وعن كل 

 :ربع سنة

 درهم 30,00 السيرك

 درهم 100,00 املعارض

 درهم 150,00 األلعاب املتنقلة

 

ل النقل         عرض البضائع و السلع و املنتجات بواسطة وسائ

 درهم/ مبلغ ثابت 1000

 :يوم كل عن بالدرهم والترويجية القوافل التجارية

 دهم 50.00 السيارات

 درهم 100.00 الشاحنات

 درهم 20.00 جاتاالدر 

 

محطات توزيع الوقود. غسل السيارات والفحص التقني واألماكن 

املربع  املخصصة لوقوف سيارات نقل األموال بالدرهم وعن املتر

 :الواحد وعن كل ربع سنة

 درهم 10.00 .ممرات الدخول إلى محطات الوقود

 درهم 10.00 .ممرات الدخول إلى محطات غسل السيارات

ممرات الدخول إلى مراكز الفحص التقني 

 .للسيارات

 درهم 10.00

األماكن املخصصة لوقوف سيارات نقل 

 .األموال

 درهم 30.00

 

خلط ورفع الخرسانة لكل واحد وعن كل الرافعات والشاحنات ل

 :ربع سنة

األماكن املخصصة لوقوف الرافعات 

 .بأوراش البناء عن كل رافعة

 درهم 1000.00

األماكن املخصصة لخلط ورفع الخرسانة 

 .بأوراش البناء عن كل شاحنة

 درهم 200.00

استغالل امللك الجماعي بواسطة كراس ي وطاوالت ومعروضات 

 :درهم عن املتر املربع الواحد وعن كل ربع سنةأمام املحل بال

 املحلبات واملقاهي واملطاعم واملحالت املشابهة

 تضم: ى املنطقة األول

املنطقة املمتدة من شارع النخيل والطريق - 

 3املؤدية إلى جماعة مطماطة مرورا بشارع 

 .مارس إلى ملتقاه بشارع الكتبية

مرورا بشارع املنطقة املمتدة من شارع الكتبية  -

 .الدوحة إلى غاية ملتقاه بشارع املقاومة

املنطقة املمتدة من شارع املقاومة إلى غاية  -

 .ملتقاه بشارع وادي الذهب

 درهم 20.00
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املنطقة املمتدة من شارع وادي الذهب إلى  -

 .ملتقاه بشارع املقاومة

املنطقة املمتدة من شارع املقاومة مرورا  -

ي قرب باشوية بشارع بويبالن إلى املدار الدائر 

 .تاهلة

 دراهم 10.00 .املنطقة الثانية تضم: باقي مناطق املدينة

 درهم 50.00 .ميكانيك؛ طوالة حدادة وغيرها

 :األلياف البصرية واملحطات والتجهيزات املرتبطة بها

ت آتمرير خطوط االتصاالت واملنشـ

املرتبطة بها على مستوى سطح أو باطن 

 .عن املتر الخطي األرض بالدرهم

 درهم 1.50

خط ربط االتصاالت على سطح األرض 

 .بالدرهم عن املتر املربع

 درهم 25.00

الدواليب املخصصة إليواء املعدات 

التقنية الخاصة بربط وخدمة املشتركين 

وهوائيات الربط واملخادع الهاتفية 

 .بالدرهم عن املتر املربع

 درهم 100.00

هربائية )األبراج إقامة محطات الراديو ك

وهوائيات االتصاالت( والتجهيزات 

 .املرتبطة بها عن كل موقع

 درهم 5000.00

اللوحات اإلشهارية واإلعالنات والالفتات وامللصقات املحددة بمبلغ 

 :جزافي عن كل ربع سنة

اللوحات اإلشهارية الحائطية من متر مربع 

 .متر مربع 20الى 

 درهم 1000.00

متر  20ية الحائطية من اللوحات اإلشهار 

 .متر مربع 50مربع الى 

 درهم 2000.00

 50اللوحات اإلشهارية الحائطية التي تفوق 

 .متر مربع

 درهم 5000.00

اللوحات اإلشهارية املثبتة باألرصفة 

متر  6اقل من  (TOTEM)ومداخل املدينة 

 .مربع

 درهم 300.00

اللوحات اإلشهارية املثبتة باألرصفة 

متر  6أكثر من  (TOTEM)دينةومداخل امل

 .مربع

 درهم 600.00

اإلعالنات اإلشهارية بواسطة الحافالت 

 .ومختلف العربات

 درهم 200.00

اإلعالنات اإلشهارية بواسطة الدراجات 

 .العادية والنارية

 درهم 50.00

 درهم 200.00 .الالفتات اإلشهارية التجارية

 همدر  10.00 .امللصقات اإلشهارية التجارية

اللوحات االشهارية واإلعالنات والالفتات وامللصقات املحددة باملتر 

 :املربع عن كل ربع سنة

اللوحات اإلشهارية املعلقة بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية والعمارات 

 .الفردية عن كل متر مربع واحد

 درهم 200.00

اإلعالنات و اللوحات االشهارية املعلقة 

ت التجارية والخدماتية بواجهة املحال 

 .الخاصة بها

 درهم 50.00

 

 الباب الثاني

 الحقوق األخرى املقبوضة مقابل الخدمات املؤداة

 ومنتوج االستغالل ذات الطابع الفالحي أو التجاري 

 . واملصالح املشابهة املسيرة بصفة مباشرة

 استرجاع صوائر ربط االمالك بشبكة الواد الحار

حمل املستفيد من عملية الربط بشبكة الواد : يتالفصل الثالثون 

 : الحار جميع املصاريف الناتجة عن هذه العملية

 .لف وخمس مائة درهم( عن كل منزل أدرهم )  1500.00 -

 

 مدخول مصلحة التطهير واالفراغ

تحدد واجبات التطهير واالفراغ : الفصل الواحد والثالثون 

 : يلي وتنظيف القنوات من طرف مصلحة النظافة كما

 دراهم 150 .عن كل متر مكعب

 .دراهم 100.00 .ادنى ما يستخلص
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 رسم نقل األموات

: إن نقل األموات على متن سيارة اإلسعاف والثالثون  الثانيالفصل 

 :املعدة لذلك يستوجب أداء الرسم التالي

 .درهما 50,00داخل املدار الحضري عن كل جثة:  -

 .يلومتر(: درهمانخارج املدار الحضري عن كل جثة )للك -

يؤدى الرسم املشار إليه أعاله مسبقا إلى صندوق وكيل  -

 املداخيل وقت التصريح بالوفاة.

 

 استرجاع صوائر التطهير

إن عمليات التطهير التي يقوم بها املكتب : الفصل الثالث والثالثون 

درهم عن  70,00الصحي الجماعي تستوجب أداء واجب يقدر ب 

 .كل متر مربع

 

 صوائر النقل بواسطة استرجاع

 سيارة اإلسعاف الجماعية

: تحدد الواجبات املقبوضة عن تنقالت الفصل الرابع والثالثون 

سيارة اإلسعاف الجماعية لنقل املرض ى والجرحى على الشكل 

 :التالي

 :داخل املدار الحضري عن كل مريض

 .درهما 30,00نهارا:  -

 .درهما 100,00ليال:  -

 :مريض خارج املدار الحضري عن كل

 .درهما 1,00نهارا عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا:  -

 .درهما 1,50ليال وأيام العطل عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا:  -

ويضاف إلى هذه الواجبات واجب ثابت يؤدى عن طلب خروج 

 .درهما 30,00سيارة اإلسعاف يقدر ب 

 رسوم رفع بقايا مواد البناء املتروكة على الطريق العمومية

إن إزالة نفايات البساتين ورفع نفايات : صل الخامس والثالثون الف

املواد الصناعية وبقايا األنقاض املهجورة في الطريق العمومية من 

طرف عمال مصلحة النظافة إما بصفة تلقائية او بطلب من 

 :أداء رسم قدرهاملعنيين باألمر يستوجب 

 درهم 200.00 عن كل حمولة شاحنة

 درهم 50.00 عن كل متر مكعب

 درهم 100.00 أدنى ما يستخلص

 

 منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات

: يحدد الواجب املؤدى عن وقوف الفصل السادس والثالثون 

وحراسة الدراجات والعربات والسيارات بأماكن مخصصة لذلك 

 كما يلي:

 

 نهارا من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءا:

 درهم 1.00 . يؤدى عن كل دراجة نارية

 درهم 1.00 .يؤدى عن كل دراجة عادية 

 درهم 1.50 .يؤدى عن كل عربة 

 درهم 2.00 .يؤدى عن كل سيارة 

 دراهم 5.00 .يؤدى عن كل شاحنة 

 همدرا 7.00 .يؤدى عن كل حافلة

 

 ليال من الثامنة مساءا إلى الثامنة صباحا:

 درهم2.00 . يؤدى عن كل دراجة نارية

 درهم  1.00  .ل دراجة عاديةيؤدى عن ك

 درهم2.00 . يؤدى عن كل عربة

 درهم  3.00 . يؤدى عن كل سيارة

 دراهم 7.00 . يؤدى عن كل شاحنة

 مدراه 10.00 .يؤدى عن كل حافلة

 

 منتوج مرابط الحيوانات

 : الفصل السابع والثالثون 

 .دراهم 3,00يؤدى عن كل حصان أو بغل أو بعير في كل يوم :  -

 .درهم 1,50ؤدى عن كل حمار في اليوم : ي  -

 ترقيم العقارات

: يؤدى عن عمليات ترقيم املنازل واجب الفصل الثامن والثالثون 

 :يحدد كما يلي

ترقيم بواسطة األلواح املعدنية أو الخزفية عن كل منزل:  -

 .درهم 25,00

 .دراهم 10,00ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل:  -
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 لحفالتكراء أدوات ا

: توضع لوازم الحفالت رهن إشارة الفصل التاسع والثالثون 

األشخاص الراغبين في إقامة حفالت أو أعراس وذلك بعد 

الحصول على رخصة من طرف املصالح الجماعية ويستخلص عن 

 :املعدات واجبات محددة كما يلي كراء

 ثمن الكراء لليوم املعدات 

 درهم 300.00 الخيمة

 درهم 1.00 .كراس ي للواحدة

 درهم 1.00 .الرايات للواحدة

 درهم 4.00 .سلك املصابيح للمتر الطولي

 درهم 4.00 .الالفتات للمتر الطولي

 درهم 5.00 .الصور للواحدة

 درهم 1.00 .أسالك الكهرباء للمتر الطولي

 درهم 0.50 .مصابيح كهربائية

 درهم 1.00 .حواجز للمتر الطولي "كرالند

 درهم 2.00 .باش( للمتر املربعاألغطية ) 

 درهم 5.00 .أعمدة للواحد

 درهم 50.00 .مكبر الصوت عن كل ليلة

 

إن صاحب الحفل مسؤول عن كل إتالف أو كسر يلحق املعدات 

وهو ملزم بتعويض كل الخسائر؛ وتتم التعويضات حسب األسعار 

 .الجارية في السوق 

على  االطالعي بعد تسلم املعدات من طرف رئيس املستودع الجماع

 .توصيل أداء الواجبات وإمضاء تعهد من طرف املعني باألمر

 

 بيع التصاميم واملطبوعات

: تباع تصاميم املركز واملطبوعات لألشخاص الفصل األربعون 

 :الراغبين في ذلك كما يلي

 .درهم 100,00صاميم املركز: ت -

 .درهما 50,00قرار جماعي لكل نسخة:  -

 . درهم 20,00لكل نسخة:  البطاقات املختلفة -

 .درهم 20,00الئحة األسعار للواحدة:  -

 .دراهم 10,00مطبوعات أخرى لكل صفحة:  -

 .درهم 500,00تسليم رخص الفتح التجارية واملهنية:  -

 البهائم تسجيل بيع

: يؤدى عن تسجيل بيع البهائم الواجبات الفصل الواحد واألربعون 

 :التالية

 .درهم 20,00 البقر والخيل واإلبل للرأس: -

 .درهم 20,00العجول والحمير للرأس:  -

 .درهم 05,00الغنم واملاعز للرأس:  -

يعتبر تسجيل بيوعات البهائم اختيارا؛ وال تسلم الصكوك املتعلقة 

 .بالبيع إال عند طلبها من طرف املشتري 

 

 مدخول الخزانة الجماعية

ماعية : يستوجب االنخراط في الخزانة الجالفصل الثاني واألربعون 

 :اداء الرسوم التالية

 .درهما  20,00الضمانة:  -

 .دراهم 10,00االنخراط السنوي:  -

 .درهم 1,00استعارة الكتب لألسبوع الواحد لكل كتاب:  -

ويؤدى عن تجاوز مدة االستعارة لكل كتاب وعن كل يوم  -

 .درهم 0,50إضافي 

 

 منتوج األغالل

لى وضع األغالل : يحدد الواجب املترتب عالفصل الثالث واألربعون 

على السيارات الواقفة باألماكن الخاضعة ملنع الوقوف التي ينظمها 

درهم  100,00القرار الجماعي املتعلق بتنظيم السير والجوالن في 

 عن كل سيارة.

 

 واجبات عمليات الجر والحمل إلى املحجز الجماعى

: يؤدى عن كل عملية جر أو حمل بواسطة الفصل الرابع واألربعون 

املحجز الجماعي الرسوم  ىليات الجماعية أو في ملك الخواص إلاآل

 التالية:

 درهم 300.00 الحافلة

 درهم 200.00 .الشاحنة والجرار

 درهم 100.00 .السيارة الخفيفة

 درهم 50.00 .الدراجات النارية والعادية
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: إضافة إلى الحقوق املقبوضة مقابل الفصل الخامس واألربعون 

د ذكرها سلفا تستوفي الجماعة مقابل أية خدمة الخدمات الوار 

أخرى تؤديها لفائدة املستفيدين املباشرين واجبا ال يجوز أن يقل 

عن ثمن تكلفة تلك الخدمة بما في ذلك املواد واألدوات والنفقات 

 العامة التي يستوجبها تدخل املصالح اإلدارية أو التقنية للجماعة.

 الباب الثالث

 لجماعيةواجبات األمالك ا

تحدد شروط استغالل الدكاكين  :الفصل السادس واألربعون 

والحوانيت واألماكن املهنية أو الخاصة بممارسة التجارة أو 

الصناعة ومحالت السكن واألراض ي الفالحية وغيرها وكل عقار 

تملكه الجماعة طبقا الجتماع اللجنة الخاصة للجماعة الحضرية 

 .لتاهلة

والحوانيت واملحالت املشابهة ومحالت ويكون إشغال الدكاكين 

السكن ملدة شهر واحد يجدد تلقائيا ما عدا مقتضيات قانونية أو 

 .تعاقدية مخالفة

ويؤدى واجب اإلشغال مسبقا قبل اليوم الخامس من كل شهر 

وعن الشهر كله وعلى املستغلين أن يدفعوا ضمانة لصندوق 

ين وذلك عند القابض الجماعي تساوي واجب اإلشغال ملدة شهر 

 .تسليمهم للدكان أو السكن أو غيرهما

تحدد الواجبات الخاصة باستغالل هذه  :الفصل السابع واألربعون 

 :املحالت حسب ماهو منصوص عليه في عقود الكراء كما يلي

الدكاكين والحوانيت واألماكن املهنية أو الخاصة بالتجارة أو 

 :الصناعة

يت واألماكن املهنية أو يؤدى عن استغالل الدكاكين والحوان

الخاصة بالتجارة أو الصناعة واجب جزافي شهري أو واجب يقدر 

 :حسب كل محل

الواجب الشهري  عدد املحالت املوقع 

 الجزافي

السوق 

 املغطاة

 دهم 55.00 محل واحد 

محال )الفضاء  6

 .التجاري الجديد(

 درهم 100.00

 رهم 220.00 محالت  5

 همدر  330.00 محالت  6

 دهم 350.00 محل واحد 

 درهم 363.00 محالت  2

 درهم 385.00 محالت  6

 3السوق املغطاة 

  .محالت

 درهم 400.00

 درهم 412.50 محل واحد 

 دهم 500.00 محالت  2

 درهم 450.00 محالت  6

 رهم 467.50 محالت  2

 درهم 484.00 محل واحد 

 دهم 550.00 محالت 2

 درهم 880.00  محل واحد

 درهم 605.00 محل واحد 

 درهم 3700.00 .مقر القرض الفالحي شارع األطلس 

شارع الجيش 

 امللكي

 درهم 66.00 محالت 5

 درهم 99.00 محل واحد

 درهم 100.00 محل واحد

 درهم 110.00 محالت 6

 درهم 165.00 محل واحد

 درهم 192.50 محالت 3

 درهم 220.00 محل واحد

 درهم 300.00 محل واحد

 درهم 412.50 محل واحد

 درهم 500.00 محل واحد

 درهم200.00 مرحاض عمومي شارع النصر

 

الواجب عن كل ربع 

 سنة

 املوقع عدد املحالت

 محل واحد دهم 155.00
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سوق األحد  محالت 2 درهم 160.00

 األسبوعي
 محل واحد رهم 165.00

 محالت 2 درهم 170.00

 محالت 2 دهم 175.00

 محل واحد درهم 180.00

 محالت 3 درهم 185.00

 محالت 2 درهم 190.00

 محالت 2 درهم195.00

 محال 29 فارغ

 

 املحالت املخصصة للسكنى

نوع 

 السكنى

موقع  رقم السكنى

 السكنى

الواجب 

 الشهري 

 درهم 230.00 الحي اإلداري  5 إلى 1 فيال من رقم فيال

 درهم 172.50 الحي اإلداري  6رقم  فيال

 

 نسبة الجماعة من البيوعات العمومية

: يقع تحديد معدل النسبة املنوية املترتبة الفصل الثامن واألربعون 

عن البيع العمومي لألمالك الخاصة بأدوات الجماعة والفواكه 

والغالت ودخل األمالك الجماعية والحيوانات واألشياء وكذا 

 .خل الناتج عن البيعمن الد %10العربات ب 

 يالدخل الناتج عن الوزن العموم

: يحدد سعر املواد املوزونة بامليزان الفصل التاسع واألربعون 

ملك الجماعة كما  العمومي واملوازين الكبيرة والصغيرة التي هي في

 :يلي

يؤدى عن كل ش يء أكان سلعا أو خشبا أو فحما أو حيوانا أو غير 

 ( للقنطار أو الجزء منه.2,00ذلك ما قيمته درهمان )

: تلغى جميع املقتضيات السابقة املخالفة لهذا الفصل الخمسون 

 القرار.

: يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى الفصل الواحد والخمسون 

كل من القابض وشسيع املداخيل واملصالح التقنية واإلدارية 

 .الجماعية وذلك كل في دائرة اختصاصه

 2022مارس  3في وحرر بمدينة تاهلة

 اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، محمد امغار

 2022مارس  10ة في ز إقليم تا

 تأشيرة السيد: عامل اقليم تازة

 اإلمضاء: مصطفى املعزة

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

 التفويض في املهام

 

دجنبر  03بتاريخ  06قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 .يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021

 

 ،إن رئيس مجلس مقاطعة أكدال

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14نون التنظيمي رقم القا بتنفيذ )2015يوليو  07( 1436

 منه؛ 242و 103املتعلق بالجماعات، والسيما الفصول 

د.ق.م.م  15145د وزير الداخلية عدد يوبناء على دورية الس

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  2021شتنبر  24بتاريخ 

 ،رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه

 يلي:يقرر ما 

 املادة األولى

النائب  -مصطفى لوديي بنعياد فوض للسيد ابتداء من تاريخه ي

 ات داخل الدائرة الترابية ملقاطعة أكداليللرئيس، الصالح رابعال

، صيانة الطرقات واألرصفة واملنشآت الرياضيةفي مجال   -

 باستثناء التسيير اإلداري واألمر بالصرف.

 املادة الثانية

هذا التفويض طبقا  مصطفى لوديي بنعياديمارس السيد 

واألنظمة  نينواقوالشروط املنصوص عليها في ال لمقتضياتل

 الجاري بها العمل في هذا املجال.

 املادة الثالثة

 سند إلى كل من يهمه األمر تنفيذ هذا القرار.ي
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 املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

 .2021دجنبر  06وحرر بفاس في 

لس مقاطعة أكدال، محمد السليماني اإلمضاء: رئيس مج

 .الحوتي الحسني

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  03بتاريخ  07قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 .يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021

 

 ،إن رئيس مجلس مقاطعة أكدال

من رمضان  20الصادر في  1.15.85رقم  بناء على الظهير الشريف

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو 07 ( 1436

 منه؛ 242و 103املتعلق بالجماعات، والسيما الفصول 

د.ق.م.م  15145د وزير الداخلية عد د يوبناء على دورية الس

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  2021شتنبر  24بتاريخ 

 ،جلس الجماعي إلى نوابهرئيس امل

 يقرر ما يلي :

 املادة األولى

 ةالنائب -ة صباح الورياكلي ابتداء من تاريخه يفوض للسيد

ات داخل الدائرة الترابية ملقاطعة يالصالح - للرئيس خامسةال

، باستثناء التسيير املساحات الخضراء والبيئةأكدال في مجال 

 اإلداري واألمر بالصرف.

 املادة الثانية

هذا التفويض طبقا  ة صباح الورياكليلسيدامارس ت

واألنظمة  نينواقوالشروط املنصوص عليها في ال للمقتضيات

 الجاري بها العمل في هذا املجال.

 املادة الثالثة

 سند إلى كل من يهمه األمر تنفيذ هذا القرار.ي

 املادة الرابعة

 ة.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجماعات الترابي

 .2021دجنبر  06وحرر بفاس في 

اإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة أكدال، محمد السليماني 

 .الحوتي الحسني

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  03بتاريخ  09قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021

 

 ،رئيس مجلس مقاطعة أكدالإن 

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو 07 ( 1436

 منه؛ 242و 103املتعلق بالجماعات، والسيما الفصول 

د.ق.م.م  15145د وزير الداخلية عدد يوبناء على دورية الس

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  2021شتنبر  24بتاريخ 

 رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه؛

 يقرر ما يلي :

 املادة األولى

النائب  -عبد السالم الدباغ ابتداء من تاريخه يفوض للسيد 

ات داخل الدائرة الترابية ملقاطعة يالصالح - للرئيس ثالثال

باستثناء ، التنشيط املحلي في امليدان الرياض يأكدال في مجال 

 التسيير اإلداري واألمر بالصرف.

 املادة الثانية

هذا التفويض طبقا  عبد السالم الدباغيمارس السيد 

واألنظمة  نينواقوالشروط املنصوص عليها في ال للمقتضيات

 الجاري بها العمل في هذا املجال.

 املادة الثالثة

 سند إلى كل من يهمه األمر تنفيذ هذا القرار.ي

 ابعةاملادة الر 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

 .2021دجنبر  06وحرر بفاس في 

اإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة أكدال، محمد السليماني 

 .الحوتي الحسني
ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  03اريخ بت 10قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021

 

 ،إن رئيس مجلس مقاطعة أكدال

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو 07 ( 1436

 منه؛ 242و 103املتعلق بالجماعات، والسيما الفصول 
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د.ق.م.م  15145د وزير الداخلية عدد يالس دورية وبناء على

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  2021شتنبر  24بتاريخ 

 رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه؛

 يقرر ما يلي :

 املادة األولى

النائب  -عبد اللطيف رفوع ابتداء من تاريخه يفوض للسيد 

اطعة أكدال ات داخل الدائرة الترابية ملقيالصالح - للرئيس ثانيال

، باستثناء التسيير اإلداري املساحات الخضراء والبيئةفي مجال 

 واألمر بالصرف.

 املادة الثانية

هذا التفويض طبقا  عبد اللطيف رفوعيمارس السيد 

واألنظمة  نينواقوالشروط املنصوص عليها في ال للمقتضيات

 الجاري بها العمل في هذا املجال.

 املادة الثالثة

 من يهمه األمر تنفيذ هذا القرار. سند إلى كلي

 املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

 .2021دجنبر  06وحرر بفاس في 

اإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة أكدال، محمد السليماني 

 .الحوتي الحسني

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  03بتاريخ  11قرار لرئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد 

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021

 

 إن رئيس مجلس مقاطعة أكدال

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو 07 ( 1436

 منه؛ 242و 103سيما الفصول املتعلق بالجماعات، وال 

د.ق.م.م  15145د وزير الداخلية عدد يوبناء على دورية الس

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  2021شتنبر  24بتاريخ 

 رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه؛

 يلي:يقرر ما 

 املادة األولى

ابتداء من تاريخه يفوض للسيد عبد القادر الدباغ، النائب األول 

ت داخل الدائرة الترابية ملقاطعة أكدال في يائيس، الصالحللر 

مجال صيانة املاء والكهرباء واإلنارة العمومية، باستثناء التسيير 

 اإلداري واألمر بالصرف.

 املادة الثانية

يمارس السيد عبد القادر الدباغ هذا التفويض طبقا 

واألنظمة  نينوالشروط املنصوص عليها في القوا للمقتضيات

 لجاري بها العمل في هذا املجال.ا

 

 املادة الثالثة

 سند إلى كل من يهمه األمر تنفيذ هذا القرار.ي

 املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

 .2021دجنبر  06وحرر بفاس في 

اإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة أكدال، محمد السليماني 

 .الحوتي الحسني

ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  29بتاريخ  82قرار لرئيس مجلس جماعة عين عرمة رقم 

 مضاءاإل يقض ي بالتفويض في املهام و  2021

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لعين عرمة،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14بتنفيذ القانون رقم  )2015يويول 07( 1436

 منه؛ 103بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة 

-04وبناء على القرار املشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 

( بتحديد بيانات 2004مارس  02) 1425محرم  10صادر في  321

 الشهادة اإلدارية املتعلقة بالخطيبين،

 ر ما يلي:قر ي

 لفصل األول ا

لتقوم  -لرئيسالنائبة الثالثة ل - سيدة حسنة ونفلفوض لي

باملشاركة معي وتحت مسؤوليتي بالتوقيع على الشواهد مقامي و 

 اإلدارية التالية:

 شهادة إدارية تتعلق بالخاطب 

 شهادة إدارية تتعلق باملخطوبة 

 الفصل الثاني

 .يع عليهيبدأ سریان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوق

 .2021دجنبر  01ر بعين عرمة في وحر 

 اإلمضاء: رئيس جماعة عين عرمة، احمد زحاف.
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فبراير  22بتاريخ  27عدد رئيس مجلس مقاطعة فاس املدينة لقرار 

 في املهامتفويض البيقض ي  2022

 

 ،عة فاس املدينةإن رئيس مجلس مقاط

رمضـان  20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو 07( 1436

 ،املتعلق بالجماعات

 :يقرر ما يلي

 املادة األولی

النائب الثاني  - ابتداء من تاريخه يفوض للسيد محمد املعاون 

على واإلشراف  الصالحيات - لرئيس مجلس مقاطعة فاس املدينة

 .املستودع البلدي التابع ملقاطعة فاس املدينة

 املادة الثانية

يمارس السيد محمد املعاون هذا التفويض طبقا للمقتضيات 

الجاري بها العمل  والشروط املنصوص عليها في القوانين واألنظمة

 .في هذا املجال

 املادة الثالثة

مصالح مقاطعة فاس  يرد مديسيعهد بتنفيذ هذا القرار إلى ال

 .املدينة

 .2022فبراير  22 حرر بفاس فيو 

 ، محمد ياسر جوهر.مقاطعة فاس املدينةمجلس  اإلمضاء: رئيس

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبراير  22بتاريخ  28عدد رئيس مجلس مقاطعة فاس املدينة لقرار 

 في املهامتفويض البيقض ي  2022

 

 ،إن رئيس مجلس مقاطعة فاس املدينة

رمضـان  20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم  -

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو 07 ( 1436

 ،املتعلق بالجماعات

 :يقرر ما يلي

 األولىاملادة 

 خامسةال ةئبالنا -ة خديجة مروان داء من تاريخه يفوض للسيدبتا

داخل الدائرة  املدينة الصالحيات -لرئيس مجلس مقاطعة فاس 

في مصلحة الثقافة والشؤون الثقافية باستثناء لمقاطعة الترابية ل

 .التسيير اإلداري واألمر بالصرف

 

 املادة الثانية

هذا التفويض طبقا للمقتضيات  ة خديجة مروانلسيدامارس ت

الجاري بها العمل  انين واألنظمةوالشروط املنصوص عليها في القو 

 .في هذا املجال

 املادة الثالثة

مصالح مقاطعة فاس  يرد مدييعهد بتنفيذ هذا القرار إلى الس

 .املدينة

 .2022فبراير  22 حرر بفاس فيو 

 ، محمد ياسر جوهر.مقاطعة فاس املدينةمجلس رئیس اإلمضاء: 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 التفويض في الحالة املدنية
 

دجنبر  01بتاريخ  46قرار لرئیس مجلس جماعة عين عرمة رقم 

 يتعلق بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية 2021

 

 إن رئيس مجلس جماعة عين عرمة،

املتعلق بالجماعات  1 13.14بناء على القانون التنظيمي رقم 

رمضان  20بتاريخ  1.15.85الشريف رقم  الصادر بتنفيذه الظهير

منه  102، وال سیما الفقرة األولی من املادة )2015يوليو 07 ( 1436

 ؛

ذي الحجة  03الصادر في  1.21.81بناء على الظهير الشريف رقم و 

املتعلق  36.21بتنفيذ القانون رقم  )2021يوليو  14) 14 42

 منه ؛ 6بالحالة املدنية، والسیما املادة 

 24بتاريخ  15145ناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد وب

حول االجراءات الخاصة بتفويض امضاء أو  2021شتنبر 

 صالحيات رئيس مجلس الجماعة،

 :ر ما یلييقر 

 الفصل األول 

النائب  -تفوض مهام ضابط الحالة املدنية للسید نجيب بورويس 

الرئيس ي املتواجد  بمصلحة الحالة املدنية باملكتب -لرئيس الثاني ل

 بعين عرمة.

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

 .2021دجنبر  01ر بعين عرمة في وحر 

 اإلمضاء: رئيس جماعة عين عرمة، احمد زحاف.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لقنيطرةا -سال  - جهة الرباط

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 التفويض في مهام اإلمضاء

 

نونبر  12بتاريخ  30 رئيس املجلس الجماعي لصباح رقمل قرار 

تعلق بتفويض التوقيع لفائدة مدير املصالح بجماعة ي 2021

 .صباح

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لصباح

 (من رمضان  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14تنفيذ القانون التنظيمي رقم ب )2015يويول 07

 بالجماعات؛

بتاريخ  94ار رئيس املجلس الجماعي لصباح رقم ر بناء على قو 

يقض ي بتعيين السيد طارق علمي في منصب مدير  04/08/2021

 ،املصالح بالجماعة

 :لييقرر ما ي

 الفصل األول 

اح، ليقوم يفوض للسيد طارق علمي مدير املصالح بجماعة صب

 :وباملشاركة معي في التوقيع على الوثائق التالية مقامي

حة الشؤون املالية لورقات اإلرسال الصادرة عن مص -

 .ريةشاملوارد الب وامليزانية وتدبير

 .فينظبطائق التنقيط املتعلقة باملو  -

 .نائدة املوظفيفأوامر باملهمة ل -

 .شهادات العمل املتعلقة باملوظفين -

 ءة املهنية لفائدة املوظفينامتحانات الكفا -

 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعهد بتنفيذه إلى 

الخازن اإلقليمي بتمارة ومدير املصالح بالجماعة ورؤساء  كل من

 .املصالح الجماعية

 .2021نونبر  12ح في صباوحرر ب

  الجماعي، محمد الهاللي.س جلامل سرئياإلمضاء: 

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17/2021م قرار لرئيسة املجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب رق

 .يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021دجنبر  07بتاريخ 

 

 إن رئيسة املجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب

من رمضان  20در في صا 1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو 07 (1436

 ؛منه 103املتعلق بالجماعات خاصة املادة 

املؤرخة في  15145وتطبيقا ملقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 

واملتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  2021شتنبر  24

 الترابية،عة رئيس مجلس الجما صالحياتإمضاء أو 

 ي:يقر ر ما يل

 الفصل األول 

النائب األول لرئيسة املجلس  -بضاوي الدين  السيد نور تفوض إلى  

مهام التدبير واإلشراف على مصلحة  -الجماعي لسوقي األربعاء 

التعمير الجماعية، وتوقيع الوثائق الصادرة عن هذه املصلحة 

 . الكائنة بمقر الجماعة

 الفصل الثاني

ملفوض له باحترام املقتضيات الواردة في هذا التفويض وتلك يلتزم ا

 .الواردة في دورية وزير الداخلية املشار إليها أعاله

 الفصل الثالث

يتحمل املفوض له كامل املسؤولية عن كل ما ينتج من آثار قانونية  

عن هذا التفويض ولرئيسة املجلس الصالحية في سحب قرار 

ة تجاوزه للصالحيات املخولة له التفويض من النائب في حال

 .أو الستغالله في أمور ال تخدم الجماعة بموجبه،

 الفصل الرابع

في حال تعذر على املفوض له ممارسة التفويض املمنوح له لسبب  

 .من األسباب تتولی رئيسة املجلس الجماعي مهمة القيام بذلك

 الفصل الخامس

 .تاريخ التوقيع عليهيعتبر هذا القرار ساري املفعول ابتداء من 

 الفصل السادس

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من السيد مدير املصالح بالجماعة 

كما يكتس ي  اختصاصه،ورئيس )ة( املصلحة املعنية كل في مجال 

 .قوته القانونية اتجاه الغير

 .2021دجنبر  07 فيحرر بسوق األربعاء  و

 .فاإلمضاء: رئيسة املجلس الجماعي، سمية الضي

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التفويض في مهام الحالة املدنية

 

 2022فبراير  3بتاريخ  1عدد الميمونة لرئيس مجلس جماعة لقرار 

 نيةديقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة امل

 ،جلس الجماعي لالميمونةإن رئيس امل

ن رمضا 20الصادر في  1.15.85 يف رقمبناء على الظهير الشر  -

 113.14 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم )2015يوليو 07 ( 1436

 منه؛ 102 ادةاملتعلق بالجماعات، وخاصة امل

 24 يخبتار  15145بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصالحيات  حول  2021شتنبر 

 ،عةرئيس مجلس الجما

 :يقر ر ما يلي

 الفصل األول 

مساعد تقني من الدرجة الثالثة،  الشافعي، دحمميفوض للسيد 

 .نيةدمهام ضابط الحالة امل فيالتوقيع 

 نيالفصل الثا

  2022فبراير  3 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ

 .2022فبراير  3في الميمونة وحرر بل

 هيم الشويخ.املجلس الجماعي، إبرا ئيساإلمضاء: ر 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبراير  03بتاريخ  2عدد الميمونة لرئيس مجلس جماعة لقرار 

 .نيةديقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة امل 2022
 

 ،جلس الجماعي لالميمونةإن رئيس امل

ن رمضا 20در في الصا 1.15.85 بناء على الظهير الشريف رقم

 113.14 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم )2015يوليو 07( 1436

 منه؛ 102 ادةاملتعلق بالجماعات، وخاصة امل

 24 يخبتار  15145دورية السيد وزير الداخلية عدد  وبناء على

اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصالحيات  حول  2021شتنبر 

 ،رئيس مجلس الجماعة

 :يقر ر ما يلي

 فصل األول ال

ة، ني، مساعد تقني من الدرجة الثاغانم بنغانميفوض للسيد 

 .نيةدمهام ضابط الحالة امل فيالتوقيع 

 نيالفصل الثا

 .2022فبراير  3 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ

 .2022فبراير  3في الميمونة وحرر بل

 املجلس الجماعي، إبراهيم الشويخ. ئيساإلمضاء: ر 
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخ المضاء ومطابقة مهام اإلشهاد على صحة اإل  في تفويضال

 .ألصولها

 

فبراير  03بتاريخ  3عدد الميمونة ل ةجلس جماعم قرار لرئيس

تفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ليقض ي با 2022

 .ألصولها نسخالومطابقة 

 ،جلس الجماعي لالميمونةئيس املإن ر  

ن رمضا 20الصادر في  1.15.85 بناء على الظهير الشريف رقم -

 113.14 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم )2015يوليو 07( 1436

 منه؛ 102 ادةاملتعلق بالجماعات، وخاصة امل

 24 يخبتار  15145بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

جراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصالحيات اإل  حول  2021شتنبر 

 ،رئيس مجلس الجماعة

 :يقر ر ما يلي

 الفصل األول 

ة، ني، مساعد تقني من الدرجة الثاغانم بنغانميفوض للسيد 

 .نيةدمهام ضابط الحالة امل فيالتوقيع 

 نيالفصل الثا

  2022فبراير  3 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ

 .2022فبراير  3 فيالميمونة وحرر بل

 املجلس الجماعي، إبراهيم الشويخ. ئيساإلمضاء: ر 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خنيفرة -جهة بني مالل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ورؤسائهاعماالت واألقاليم الاملقررات والقرارات الصادرة عن مجالس 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتفاقيات التدبير املفوض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعيين منتدبين

 

 17بتاريخ  02قرار لرئيس مجلس إقليم الفقيه بن صالح عدد 

ين منتدبين إثنين لتمثيل مجلس إقليم بشان تعي 2022راير فب

الفقيه بن صالح ضمن لجنة تتبع عقد التدبير املفوض ملرفق 

النقل الحضري والرابط بين الجماعات بواسطة الحافالت بإقليم 

 الفقيه بن صالح.

 إن رئيس مجلس إقليم الفقيه بن صالح،
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 1436رمضان  20 بتاريخ 1.15.84بناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  112.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم    )2015يوليو 07(

 بالعماالت واألقاليم؛

بير املفوض ملرفق النقل الحضري وبناء على مقتضيات اتفاقية التد

ما بين الجماعات املبرمة بين مجلس إقليم الفقيه بن صالح و 

اخلية بتاريخ املؤشر عليها من طرف وزير الديس و ب-وشركة سيتي 

 منه؛ 46خصوصا البند  2015مارس  13

 DRSC/DT/1537وزير الداخلية رقم  السيدوبناء على رسالة 

حول إحداث بنية ملراقبة اتفاقية التدبير  2017ابريل  18بتاريخ 

 ما بين الجماعات؛قل الحضري و املفوض ملرفق الن

ض ملرفق تبع عقد التدبير املفو خلي للجنة توبناء على النظام الدا

النقل الحضري والرابط بين الجماعات بواسطة الحافالت بإقليم 

 الفقيه بن صالح وخاصة البند األول من الفصل األول منه؛

شهر من طرف املجلس برسم الدورة العادية ل لمقرر املتخذوتبعا ل

بين اثنين لتمثيل مجلس إقليم الفقيه حول تعيين منتد 2022يناير 

بع عقد التدبير املفوض ملرفق النقل تصالح ضمن لجنة تبن 

الحضري والرابط بين الجماعات بواسطة الحافالت بإقليم الفقيه 

 بن صالح،

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى

الفقيه بن  يعضو باملجلس اإلقليم -يعين السيدين بوزكري حراكة 

عضو باملجلس اإلقليمي الفقيه بن صالح -س ي محمي لغربي -صالح

الفقيه بن صالح ضمن أعضاء لجنة  يملجلس اإلقليمممثلين عن ا -

تتبع عقد التدبير املفوض ملرفق النقل الحضري والرابط بين 

 .الجماعات

 املادة الثانية

 .يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعنيين املذكورين أعاله

 املادة الثالثة

يعلق هذا القرار بمقر مجلس إقليم الفقيه بن صالح وينشر 

 .لرسمية للجماعات الترابية وبكل الوسائل املتاحةبالجريدة ا

 .2022فبراير  17وحرر بإقليم الفقيه بن صالح في 

 اإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي، صالح الدين كمال.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 رؤسائهااملقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و 
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مهام اإلمضاء
 

 18بتاريخ  09/2022م قرار لرئيس مجلس جماعة أوالد عبدون رق

فويض صالحيات تدبير قطاع الصحة يقض ي بت 2022يناير 

 .والنظافة وحماية البيئة

 

 إن رئيس مجلس جماعة أوالد عبدون 

رمضان  20الصادر في  1.15.85بمقتــض ى الظهـــير الشــريف رقــم

املتعلق  113.14 بتنفيذ القانون رقم )2015يوليو 07( 1436

 ؛منه 103بالجماعات، وخاصة املادة 

شتنبر  24بتاريخ  15145زير الداخلية رقم وبناء على دورية السيد و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  2021

 ،رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 النائب الثاني لرئيس املجلس - عبد الهادي سعاداني  يفوض للسيد

 صالحيات تدبير قطاع الصحة والنظافة وحماية البيئة. -

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه.

  .2022يناير  18 أوالد عبدون فيوحرر ب

 اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، رشيد صموتي.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18بتاريخ  10/2022قرار لرئيس مجلس جماعة أوالد عبدون رقم 

صالحيات تدبير قطاع املرافق ي بتفويض يقض  2022يناير 

 .والتجهيزات العمومية املحلية

 

 إن رئيس مجلس جماعة أوالد عبدون 

رمضان  20الصادر في  1.15.85 بمقتــض ى الظهـــير الشــريف رقــم

املتعلق  113.14 بتنفيذ القانون رقم )2015يوليو 07) 1436

 ؛منه 103بالجماعات، وخاصة املادة 

شتنبر  24بتاريخ  15145ورية السيد وزير الداخلية رقم وبناء على د

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  2021

 ،رئيس مجلس الجماعة

 



ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما السادس و األربعونالعدد                 (2022 أكتوبر 11) 1444 األول ربيع 14                 

36 
 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 - النائب الثالث لرئيس املجلس -محمد حرايش ي  يفوض للسيد

 صالحيات تدبير قطاع املرافق والتجهيزات العمومية املحلية.

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه. 

 .2022يناير  18أوالد عبدون فيوحرر ب

 اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، رشيد صموتي.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18بتاريخ  11/2022 قرار لرئيس مجلس جماعة أوالد عبدون رقم

صالحيات تدبير قطاع األنشطة يقض ي بتفويض  2022ير ينا

 .التجارية والصناعية والخدماتية

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة أوالد عبدون 

رمضان  20الصادر في 1.15.85بمقتــض ى الظهـــير الشــريف رقــم

املتعلق  113.14 القانون رقم بتنفيذ )2015يوليو 07( 1436

 منه؛ 103وخاصة املادة  بالجماعات،

شتنبر  24بتاريخ  15145دورية السيد وزير الداخلية رقم  على وبناء

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  2021

 ،رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 - النائب الرابع لرئيس املجلس -حبيبة املنصوري  يفوض للسيدة

 عية والخدماتية.صالحيات تدبير قطاع األنشطة التجارية الصنا

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه. 

 .2022يناير  18 أوالد عبدون فيوحرر ب

 اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، رشيد صموتي.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مجال الحالة املدنية

 

دجنبر  20خ بتاري 68 مجلس جماعة خريبكة عدد رئيسلقرار 

 يقض ي بالتفويض في مجال الحالة املدنية. 2021

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة خريبكة

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113.14القانون التنظيمي رقم  بتنفيذ )2015يوليو 07(1436

 ؛منه 102وخاصة املادة ، املتعلق بالجماعات

ذي الحجة  3صادر في  1.21.71شريف رقم الظهير بمقتض ى ال

املتعلق بالحالة  36.21( بتنفيذ القانون رقم 2021يوليو14) 1442

 ،املدنية

 

 يلي: يقرر ما

 الفصل األول 

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة -محسين العرش ي يفوض للسيد

لة املدنية القيام بمهام الحا -الجماعة بمصالح هذهمرسم وعامل 

ي يقع مقره الذ بامللحقة اإلدارية الثانية بمكتب الحالة املدنية

 .بشارع الروداني ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي

 الفصل الثاني

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 الفصل الثالث

 .رابيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الت

 .2021دجنبر  20في  كةريببخحرر و 

 .، محمد زكرانيرئيس املجلس الجماعياإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخ الاإلمضاء ومطابقة  صحة اإلشهاد علىالتفويض في مهام 

 ألصولها 
 

دجنبر  13خ بتاري 66 مجلس جماعة خريبكة عدد قرار لرئيس

اإلمضاء  صحة على يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد 2021

 نسخ ألصولهاالومطابقة 

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة خريبكة

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113.14القانون التنظيمي رقم  بتنفيذ )2015يوليو 07( 1436

 ،نهم 102وخاصة املادة ، املتعلق بالجماعات

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

النائب الثاني للرئيس بجماعة  -يفوض للسيد عبد الكريم فسيني

نسخ الاإلمضاء ومطابقة  صحة مهمة اإلشهاد على -خريبكة

 .ألصولها بمقر الجماعة
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 الفصل الثاني

 .يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 الفصل الثالث

 .الجريدة الرسمية للجماعات الترابيةينشر هذا القرار ب

 .2021دجنبر  13في  كةريببخحرر و 

  .، محمد زكرانيرئيس املجلس الجماعياإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سطات-جهة الدار البيضاء

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 هاائسؤ ور  اتلس الجهااملقررات والقرارات الصادرة عن مج

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مهام اإلمضاء

 

 26/2022سطات رقم -الدار البيضاء ةهلرئيس مجلس ج قرار

 .يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء  2022يناير  12بتاريخ 

 

 سطات،-إن السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015ز يوليو  07)

 ؛منه 107و 106سيما املادتين  بالجهات ال

 ؛من النظام الداخلي للمجلس 27بناء على املادة و 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

النائب األول لرئيس مجلس -يفوض للسيد محمد بو الرحيم

مهام تتبع املشاريع املتعلقة بالنقل والتنقل والطاقات -الجهة

 .النظيفة

 الفصل الثاني

تفويض حصري في اإلمضاء على يسند للسيد محمد بو الرحيم 

 .الوثائق اإلدارية املتعلقة بهذه املجاالت

 الفصل الثالث

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2022يناير  12وحرر بالدار البيضاء في 

 

 سطات،-اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 .عبد اللطيف معزوز

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 27/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهقرار لرئيس مجلس ج

 .يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  12بتاريخ 

 

 سطات،-إن السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07)

 ؛منه 107و 106بالجهات ال سيما املادتين 

؛من النظام الداخلي للمجلس 27بناء على املادة و   

 ما يلي: يقرر 

 الفصل األول 

النائب الرابع لرئيس مجلس  - يفوض للسيد امليلودي بنشلحة

 .األساسيةبالتجهيزات مهام تتبع املشاريع املتعلقة  - الجهة

 الفصل الثاني

لسيد امليلودي بنشلحة تفويض حصري في اإلمضاء على ليسند 

 .الوثائق اإلدارية املتعلقة بهذه املجاالت

 الفصل الثالث

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2022يناير  12وحرر بالدار البيضاء في 

 سطات ، -جهة الدار البيضاءاإلمضاء: رئيس مجلس 

 .اللطيف معزوز عبد

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهقرار لرئيس مجلس ج

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  12بتاريخ 

 

 ت،سطا-إن السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07)

 ؛منه 107و 106بالجهات ال سيما املادتين 

 ؛من النظام الداخلي للمجلس 27بناء على املادة و 

 يقرر ما يلي:
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 الفصل األول 

لنائبة الخامسة لرئيس مجلس ا -يفوض للسيدة أسماء بلقزيز

مهام تتبع املشاريع املتعلقة بالثقافة وتدبير مجال التعاون  -الجهة 

 .والتواصل والشراكة

 الفصل الثاني

يسند للسيدة أسماء بلقزيز تفويض حصري في اإلمضاء على 

 .الوثائق اإلدارية املتعلقة بهذه املجاالت

 الفصل الثالث

 .ابتداء من تاريخ التوقيع عليهيدخل هذا القرار حيز التنفيذ 

 .2022يناير  12وحرر بالدار البيضاء في 

 سطات، -اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 .عبد اللطيف معزوز

ــ ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهقرار لرئيس مجلس ج

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  12بتاريخ 

 

 سطات،-إن السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07)

 ؛منه 107و 106بالجهات ال سيما املادتين 

 ؛من النظام الداخلي للمجلس 27ادة بناء على املو 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 - النائب السابع لرئيس مجلس الجهة -يفوض للسيد عابد بادل 

مهام تتبع املشاريع املتعلقة بتنمية التكنولوجيات الحديثة 

 .والرقمنة

 الفصل الثاني

يسند للسيد عابد بادل تفويض حصري في اإلمضاء على الوثائق 

 .املتعلقة بهذه املجاالت اإلدارية

 الفصل الثالث

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2022يناير  12وحرر بالدار البيضاء في 

 سطات،-اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 .عبد اللطيف معزوز

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 57/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  21بتاريخ 

 

 سطات،-إن السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07)

 ؛منه 107و 106بالجهات ال سيما املادتين 

 ؛من النظام الداخلي للمجلس 27بناء على املادة و 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 .29/2022يلغى قرار التفويض رقم 

 الفصل الثاني

النائبة السادسة لرئيس مجلس  -يفوض للسيدة رقية أشمال 

ؤون األسرة واملرأة والصحة مهام تتبع املشاريع املتعلقة بش -الجهة 

 .والتعليم والبحث العلمي التطبيقي

 الفصل الثالث

يسند للسيدة رقية أشمال تفويض حصري في اإلمضاء على الوثائق 

 .اإلدارية املتعلقة بهذه املجاالت

 الفصل الرابع

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2022يناير  21وحرر بالدار البيضاء في 

 سطات، -اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 .اللطيف معزوز دعب

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 58/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  21بتاريخ 

 

 سطات،-د رئيس مجلس جهة الدار البيضاءإن السي

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07)

 ؛منه 107و 106بالجهات ال سيما املادتين 

 ؛من النظام الداخلي للمجلس 27بناء على املادة و 

 يقرر ما يلي:

 ول الفصل األ 

 .31/2022يلغى قرار التفويض رقم 
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 الفصل الثاني

النائبة التاسعة لرئيس مجلس  -يفوض للسيدة سهيلة البستاني 

 .مهام تتبع املشاريع املتعلقة بالشباب والرياضة -الجهة 

 الفصل الثالث

يسند للسيدة سهيلة البستاني تفويض حصري في اإلمضاء على 

 .ملجاالتالوثائق اإلدارية املتعلقة بهذه ا

 الفصل الرابع

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2022يناير  21وحرر بالدار البيضاء في 

 سطات، -اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 عبد اللطيف معزوز

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 59/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهمجلس جلرئيس  قرار

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  25بتاريخ 

 

 سطات،-إن السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07)

 ؛منه 107و 106هات ال سيما املادتين بالج

 ،من النظام الداخلي للمجلس 27بناء على املادة و 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 - النائب الثالث لرئيس مجلس الجهة -يفوض للسيد فؤاد قديري 

 . مهام تتبع املشاريع املتعلقة بالتكوين والشغل

 الفصل الثاني

ي اإلمضاء على الوثائق يسند للسيد فؤاد قديري تفويض حصري ف

 .اإلدارية املتعلقة بهذه املجاالت

 الفصل الثالث

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2022يناير  25وحرر بالدار البيضاء في 

 سطات،-اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 .عبد اللطيف معزوز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 

 60/2022سطات رقم -ة الدار البيضاءهلرئيس مجلس ج قرار

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2022يناير  25بتاريخ 

 

 سطات،-إن السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 2015يوليو  07)

 .منه 107و 106بالجهات ال سيما املادتين 

 .من النظام الداخلي للمجلس 27بناء على املادة و 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

النائب الثامن لرئيس مجلس  -يفوض للسيد عبد الرحيم بن الضو

 .قتصاديةاالمهام تتبع املشاريع املتعلقة بالتنمية  -الجهة 

 

 الفصل الثاني

يسند للسيد عبد الرحيم بن الضو حصري في اإلمضاء على الوثائق 

 .اإلدارية املتعلقة بهذه املجاالت

 الفصل الثالث

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2022يناير  25وحرر بالدار البيضاء في 

 سطات،-يضاءاإلمضاء: رئيس مجلس جهة الدار الب

 .عبد اللطيف معزوز

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم 

 ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدبير أمالك العماالت واألقاليم

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متلكاتاملتفويت 
 

 2021نونبر  04بتاريخ  01 رقم مجلس إقليم بنسليمان لرئيس قرار

 سيارة إسعاف ووضعها رهن إشارة جماعة بوزنيقة يتعلق باقتناء 

 

 ،إن رئيس مجلس إقليم بنسليمان

رمضان  20الصادر في  1.15.84قم هير الشريف ر ظبناء على ال

( الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو 07) 1436

 ؛االت واألقاليمماملتعلق بالع 112.14
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بناء على اتفاقية الشراكة املبرمة بين املجلس اإلقليمي لبنسليمان و 

ومجلس الجماعة الترابية بوزنيقة، واملؤشر عليها من طرف السيد 

، وذلك من أجل 2021غشت  23نسليمان بتاريخ عامل إقليم ب

 اقتناء سيارة إسعاف ووضعها رهن إشارة جماعة بوزنيقة؛

وبناء على مقرري املجلس اإلقليمي لبنسليمان املتخذين خالل 

 ؛2021الدورتين العاديتين لشهري يناير ويونيو 

وبناء على مقرر املجلس الجماعي لبوزنيقة املتخذ خالل الدورة 

 ؛ 2021/07/29 ائية املنعقدة بتاريخاالستثن

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

توضع سيارة إسعاف رهن إشارة جماعة بوزنيقة ، وبياناتهما 

 : كالتالي

 رقم اإلطار الحديدي رقم التسجيل النوع

FIAT DUCATO  235869ج ZFA25000002R59093 

 الفصل الثاني

ل ما قد ينتج من تتحمل جماعة بوزنيقة املسؤولية الكاملة عن ك

آثار قانونية عن استعمال سيارة اإلسعاف ابتداء من تاريخ 

التسليم، باإلضافة إلى جميع التكاليف املتعلقة بالوقود والزيوت 

 التقني؛ والصيانة وأداء واجبات التأمين والضريبة والفحص

 الفصل الثالث

من  يبدأ سريان العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 

 .طرف السيد رئيس مجلس إقليم بنسليمان

 .2021نونبر  04وحرر ببنسليمان في 

 .املكي املحجوبي لبنسليمان، اإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021نونبر  04بتاريخ  02 رقم مجلس إقليم بنسليمان سقرار لرئي

سيارة إسعاف مجهزة للقيادة اإلقليمية للوقاية باقتناء يقض ي 

 .املدنية بنسليمان

 

 ،إن رئيس مجلس إقليم بنسليمان

رمضان  20الصادر في  1.15.84هير الشريف رقم ظبناء على ال

( الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو 07) 1436

 ؛االت واألقاليمماملتعلق بالع 112.14

على اتفاقية الشراكة املبرمة بين املجلس اإلقليمي لبنسليمان وبناء 

واملديرية العامة للوقاية املدنية، املؤشر عليها من طرف السيد 

، واملتعلقة باقتناء 2021نونبر  29عامل إقليم بنسليمان بتاريخ 

( مجهزة في إطار دعم وتعزيز الوسائل 01سيارة إسعاف واحدة )

 لح الوقاية املدنية بإقليم بنسليمان؛اللوجستيكية لفائدة مصا

وبناء على مداوالت املجلس اإلقليمي لبنسليمان خالل دورتيه 

 25)الجلسة الثانية( املنعقدة بتاريخ  2021العاديتين لشهري يناير 

 ؛2021يونيو  14ويونيو املنعقدة بتاريخ  2021يناير 

ة بنسليمان وبناء على رسالة السيد القائد اإلقليمي للوقاية املدني

املوجهة إلى السيد رئيس املجلس  2021يناير  15بتاريخ  270عدد 

 اإلقليمي تحت إشراف السيد عامل إقليم بنسليمان؛

 : يقررمايلي

 الفصل األول 

يتم تفويت ملكية سيارة إسعاف مجهزة للقيادة اإلقليمية للوقاية 

 :املدنية بنسليمان ذات البيانات التالية

 رقم اإلطار الحديدي رقم التسجيل النوع

FIAT DUCATO  235877و م ZFA25000002583083 

 الفصل الثاني

جميع  لقيادة اإلقليمية للوقاية املدنية بنسليماناتتحمل 

التكاليف املتعلقة بالوقود والزيوت والصيانة وأداء واجبات 

 التأمين والضريبة والفحص التقني؛

 الفصل الثالث

رار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من يبدأ سريان العمل بهذا الق

 .طرف السيد رئيس مجلس إقليم بنسليمان

 .2021نونبر  04وحرر ببنسليمان في 

 .، املكي املحجوبيلبنسليمان اإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021نونبر  04بتاريخ  03 رقم مانرئيس مجلس إقليم بنسليل قرار

ت ملكية ثالث سيارات إلى املديرية العامة لألمن يتفو ب يقض ي

 الوطني

 

 ،إن رئيس مجلس إقليم بنسليمان

رمضان  20الصادر في  1.15.84هير الشريف رقم ظال بناء على

( الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 ؛الت واألقاليماماملتعلق بالع 112.14

وبناء على اتفاقية الشراكة املبرمة بين املجلس اإلقليمي 

املؤشر  ؛لبنسليمان واملنطقة اإلقليمية لألمن الوطني ببنسليمان

يوليو  19عليها من طرف السيد عامل إقليم بنسليمان بتاريخ 
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( سيارات وتخصيصها للقيام 03، واملتعلقة باقتناء ثالث )2021

 مني؛بمهام املرفق األ 

وبناء على مقرري املجلس اإلقليمي لبنسليمان املتخذين خالل 

 ؛2021الدورتين العاديتين لشهري يناير ويونيو 

وبناء على رسالتي السيد والي األمن رئيس املنطقة اإلقليمية لألمن 

 250وعدد  2021مارس  17بتاريخ  2014الوطني ببنسليمان عدد 

لسيد عامل إقليم تحت إشراف ا 2021ابريل  27بتاريخ 

 بنسليمان؛

 : يقرر ما يلي

 الفصل األول 

ت ملكية ثالث سيارات إلى املديرية العامة لألمن الوطني ييتم تفو 

 بياناتها كالتالي:

 رقم اإلطار الحديدي رقم التسجيل النوع

DACIA SANDERO  235879ش HU15SDLW467458754 

DACIA LOGAN  235880ش HU14SDMG467060652 

FIAT DUCATO  235881ش ZFA25000002583078 

 الفصل الثاني

جميع  املنطقة اإلقليمية لألمن الوطني ببنسليمانتتحمل 

التكاليف املتعلقة بالوقود والزيوت والصيانة وأداء واجبات 

 .التأمين والضريبة والفحص التقني

 الفصل الثالث

يه من يبدأ سريان العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عل

 .طرف السيد رئيس مجلس إقليم بنسليمان

 .2021نونبر  04وحرر ببنسليمان في 

 .، املكي املحجوبيلبنسليمان اإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021نونبر  04 بتاريخ 04 رقم مجلس إقليم بنسليمان سقرار لرئي

تسليم دراجتين ناريتين رباعية العجالت إلى مصالح القوات ب يقض ي

 .املساعدة ببنسليمان

 

 ،إن رئيس مجلس إقليم بنسليمان

رمضان  20الصادر في  1.15.84هير الشريف رقم ظال بناء على

( الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 ؛االت واألقاليمماملتعلق بالع 112.14

وبناء على اتفاقية الشراكة املبرمة بين املجلس اإلقليمي لبنسليمان 

والقيادة اإلقليمية للقوات املساعدة ببنسليمان، املؤشر عليها من 

، 2021 ز يوليو  12طرف السيد عامل إقليم بنسليمان بتاريخ 

( ناريتين رباعية العجالت، 02واملتعلقة باقتناء دراجتين )

 م املرفق األمني؛وتخصيصها للقيام بمها

وبناء على مقرري املجلس اإلقليمي لبنسليمان املتخذين خالل 

 ؛2021الدورتين العاديتين لشهري يناير ويونيو 

رئيس مجلس إقليم بنسليمان وبناء على الطلب املوجه إلى السيد 

ق ج م  45السيد عامل إقليم بنسليمان ببنسليمان عدد من طرف 

 ؛2021يناير  08بتاريخ 

 : رمايلييقر 

 الفصل األول 

( ناريتين رباعية العجالت إلى مصالح 02يتم تسليم دراجتين )

 القوات املساعدة ببنسليمان بياناتها كالتالي:

 رقم اإلطار الحديدي رقم التسجيل النوع

YAMAHA GRIZZLY 

350/YFM350A 

 5Y4AH10W1VA521441 235870ق س 

YAMAHA GRIZZLY 

350/YFM350A 

 5Y4AH10W3KA521449 235871ق س 

 الفصل الثاني

جميع  القيادة اإلقليمية للقوات املساعدة ببنسليمانتتحمل 

التكاليف املتعلقة بالوقود والزيوت والصيانة وأداء واجبات 

 التأمين والضريبة والفحص التقني؛

 الفصل الثالث

يبدأ سريان العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من 

 .رئيس مجلس إقليم بنسليمان طرف السيد

 .2021نونبر  04وحرر ببنسليمان في 

 .، املكي املحجوبيلبنسليمان اإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 التفويض في مهام اإلمضاء

 

 2022يناير  06بتاريخ  01 رقم مجلس إقليم بنسليمان سقرار لرئي

 يقض ي بالتفويض في املهام

 

 ،إن رئيس مجلس إقليم بنسليمان
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 20الصادر في  1.15.84 قمهير الشريف ر ظطبقا ملقتضيات ال

القانون التنظيمي رقم  ( بتنفيذ2015يوليو 07) 1436رمضان 

 ؛منه 101االت واألقاليم وخاصة املادة ماملتعلق بالع 112.14

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

النائب األول لرئيس مجلس  - يفوض للسيد عبد الفتاح زردي

في إطار احترام مرسوم الصفقات العمومية رقم  -إقليم بنسليمان 

 1434جمادى األولى  08الصادر بتاريخ  2.12.349

 مرسوملالشروط اإلدارية العامة طبقا ل ودفتر (،2013مارس20)

 (،2016ماي 13) 1437شعبان  06الصادر بتاريخ  2.14.394 رقم

 :القيام باملهام التالية

 س لجنة فتح األظرفة الخاصة بالصفقات؛ؤ تر  -

تتبع ومراقبة إنجاز أشغال مشاريع مجلس اإلقليمي املتعلقة  -

 .بالصفقات

 الفصل الثاني

سؤولية الكاملة عن كل ما ينتج من أثار يتحمل املفوض له امل

 قانونية عن ممارسة املهام التي تم تفويضها إليه

 الفصل الثالث

لرئيس مجلس إقليم بنسليمان صالحية فسخ هذا التفويض  يبقى

 .عند االقتضاء

 الفصل الرابع

يبدأ سريان العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من  

 لس إقليم بنسليمانطرف السيد رئيس مج

 .2022يناير  06ببنسليمان في  حرر و 

 .، املكي املحجوبيلبنسليمان اإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022يناير  06بتاريخ  02 رقم رئيس مجلس إقليم بنسليمانل قرار

 ميقض ي بالتفويض في املها

 

 إن رئيس مجلس إقليم بنسليمان،

 20الصادر في  1.15.84طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم .

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (2015يوليو 07) 1436رمضان 

 ؛منه 101املتعلق بالعماالت واألقاليم وخاصة املادة  112.14

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

ب الثاني لرئيس مجلس النائ -يفوض للسيد عبد العالي بونصر

 :التاليةهام القيام بامل-إقليم بنسليمان

 تتبع اتفاقيات الشراكة املبرمة مع املجلس اإلقليمي لبنسليمان؛ 

تتبع عقد االشتراك املبرم بين املجلس اإلقليمي ووكالة اتصاالت 

 .املغرب

 الفصل الثاني

 يتحمل املفوض له املسؤولية الكاملة عن كل ما ينتج من أثار

 .قانونية عن ممارسة املهام التي تم تفويضها إليه

 الفصل الثالث

لرئيس مجلس إقليم بنسليمان صالحية فسخ هذا التفويض  يبقى

 .عند االقتضاء

 الفصل الرابع

يبدأ سريان العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من  

 طرف السيد رئيس مجلس إقليم بنسليمان

 .2022يناير  06 رر ببنسليمان فيحو 

 .، املكي املحجوبيلبنسليمان اإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 مالية وجبايات الجماعات

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بإحصاء األراض يفة لأعضاء اللجنة املكتعيين 

 

بتعيين  2022يناير  06خ بتاري 01عددبرشيد رار لرئيس جماعة ق

الخاضعة للرسم على  األراض ي بإحصاءفة لأعضاء اللجنة املك

 الحضرية غير املبنية األراض ي

 برشيد؛مجلس جماعة  رئيسإن 

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقمن 

القانون التنظيمي رقم  القاض ي بتنفيذ (2015يوليو  07) 1436

 املتعلق بالجماعات؛ 113.14

املتعلق بجبايات الجماعات املحلية،  47.06ناء على القانون رقم وب

من ذي  19 بتاريخ 1.07.195 الظهير الشريف رقم فيذهالصادر بتن

وتتميمه بالقانون  تغييره،كما وقع )2007نونبر 30) 1428القعدة 
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بتاريخ  1.20.91الظهير الشريف رقم  بتنفيذه الصادر 07.20رقم 

 ؛(2020دجنبر 31)1442األولى  جمادی 16

حدد امل 2021فبراير 8 بتاريخ 02د بناء على القرار الجبائي عدو 

ت يباوالحقوق واإلتاوات والوج لنسب وأسعار الضرائب والرسوم

 د؛يجماعة برش ميزانيةاملستحقة لفائدة 

 :يقرر ما يلي

 املادة األولى

يعين السادة اآلتية أسماؤهم، أعضاء باللجنة املكلفة بإحصاء 

الحضرية غير املبنية  األراض ي األراض ي الخاضعة للرسم على

 :برشيدبجماعة 

 ابي: عن مكتب املوارد املالية بالجماعةصالح خط

 نور: عن مكتب املوارد املالية بالجماعةبادريس بن

 عبد هللا السعيدي: عن مكتب املوارد املالية بالجماعة

 البشير الكرواوي: عن مكتب املوارد املالية بالجماعة

 جواد بلحداوي: عن مكتب املوارد املالية بالجماعة

 املادة الثانية

 .خ توقيعهيمل بهذا القرار ابتداء من تار يسري الع

 املادة الثالثة

يعهد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات 

الترابية إلى كل من مديرمصالح الجماعة، رئيس قسم الشؤون 

 .املالية واالقتصادية واالجتماعية، واملصالح التقنية الجماعية

 .2022يناير  06في شيدر وحرر بب

 برشيد، طارق قديري.رئيس مجلس جماعة اإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مهام اإلمضاء

 

 16بتاريخ  223ة الدار البيضاء رقــــــم قـــــرار لرئيسة مجــــــلس جماعــــــ

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء. 2021دجنبر 

 

 رئيسة مجــــــلس جماعــــــة الدار البيضاء،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14القانــــــون التنظيمي رقم  ذبتنفيـــــــــ (2015يوليو 07) 1436

 منه؛ 104تعلق بالجماعات وخاصة املادة امل

شعبان  4الصادر في  1.58.008وبناء على الظهير الشريف رقم 

بمثابـــة النظـــــــــام األساس ي العام للوظيفة  (1958فبراير24 )1377

 العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛

 1397شوال  13الصادر بتاريخ  2.77.738وبناء على املرسوم رقم 

بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي  (1977تنبرش 27)

 الجماعات املحلية وهيئاتها كما وقع تعديله وتتميمه؛

 1439ربيع األول  4الصادر في  2.17.451وبناء على املرسـوم رقم 

( بسن نظام املحاسبـــــــة العموميــــــة للجماعات 2017نونبر 23)

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

شتنبر  24ملقتضيات دورية وزير الداخلية املؤرخة في  وتطبيقا

حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــويض إمضاء أو صالحيـــــــات  2021

 رئيس مجلس الجمــــــاعة؛ 

واملـــــؤشر عليه من  2020فبراير  11بتـــــاريخ  86وبناء على القــرار رقــم 

واملتعــلق  2020أبـريل  01ـة بتــــــــاريخ طـــــــرف السيد وزير الـــداخليـــــ

السيـــد مصطفى خومري في منصــب رئيس مصلحة املوارد  بتعيين

البشرية بمقاطعة موالي رشيد؛وبـــاقتـــــراح من السيد رئيس مجلس 

تحت عــــــدد  2021دجنبر  07مقـــاطعــــة مــــوالي رشيــــد املــــؤرخ في 

 ؛293

 ــــرر ما يلي:قـــــــــــ

 الفصل األول 

املوارد  حةرئيس مصل -يفوض إلى السيد مصطــــفى خـــــومـــــري 

ئق التالية:ئق التوقيع على الوثا -البشرية بمقاطعة موالي رشيد

  

 االستدعاءات؛

 تقرير الشروع أو التوقف عن العمل؛

 شواهد العمل؛

 شواهد األجرة؛

 قرارات منح التعويضات العائلية؛

 قات التنقيط؛بطا

 بيانات الساعات اإلضافية؛

         الشواهد املتعلقة بالتعويض عن األعمال الشاقة وامللوثة

 الفصل الثــاني

 .يخص هذا التفويض املوظفين التابعين ملقاطعة موالي رشيد

 الفصل الثـالث

 يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر ابتداء من تاريخ توقيعه.
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 ـرابــعالفصل ال

 .2021يناير  14بتـــــاريـــخ  09ينسخ القــــرار 

 .2021دجنبر  16وحرر بالدار البيضاء في 

 نبيلة أرميلي. ،اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21بتاريخ  227الدار البيضاء رقــــــم مجــــــلس جماعــــــة ة قـــــرار لرئيس

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء. 2021دجنبر 

 

 رئيسة مجــــــلس جماعــــــة الدار البيضاء،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14القانــــــون التنظيمي رقم  ذبتنفيــ (2015يوليو 07) 1436

 منه؛ 104جماعات وخاصة املادة املتعلق بال

شعبان  4الصادر في  1.58.008وبناء على الظهير الشريف رقم 

بمثابـــة النظـــام األساس ي العام للوظيفة  (1958فبراير 24)1377

 العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛

 1397شوال  13الصادر بتاريخ  2.77.738وبناء على املرسوم رقم 

بة النظام األساس ي الخاص بموظفي بمثا (1977شتنبر  27)

 الجماعات املحلية وهيئاتها كما وقع تعديله وتتميمه؛

 23) 1439ربيع األول  4الصادر في  2.17.451على املرسـوم رقم وبناء

( بسن نظام املحاسبـــــــة العموميــــــة للجماعات 2017نونبر

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

 16املؤرخة في  5225وزير الداخلية رقم  وتطبيقا ملقتضيات دورية

حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــويض مهام رئيس  2016يوليو 

 املجلس الجمــــــاعي؛

شتنبر  24وتطبيقا ملقتضيات دورية وزير الداخلية املؤرخة في 

حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــويض إمضاء أو صالحيـــــــات  2021

 مــــــاعة؛ رئيس مجلس الج

واملـــــؤشر عليه  2020يوليو  29بتـــــاريخ  221وبناء على القــرار رقــم 

 2020أكتوبر  28من طـــــــرف السيد وزيـــر الـــداخـــــليــــة بتــــــــاريخ 

واملتعــلق بتعيين السيـــد عبد هللا لوزاض في منصــب مدير مديرية 

 جماعة الدار البيضاء؛ الدعم وتنمية املوارد بإدارة

 وبـــاقتـــــراح من السيد املدير العام للمصالح لجماعة الدار البيضاء؛ 

 تـــقـــرر ما يلي:

 الفصل األول 

مدير مديرية الدعم وتنمية  -تــفوض إلى السيد عبد هللا لوزاض

 التوقيع على الوثائق التالية:-املوارد بإدارة جماعة الدار البيضاء 

 :املاليتدبير في مجال ال

املصادقة على مطابقة الوثائق ذات الصلة بمهام األقسام 

 واملصالح التابعة ملديرية الدعم وتنمية املوارد؛

املصادقة على مطابقة الوثائق املتعلقة بالصفقات 

  .وسندات التوريد

 :في مجال الجبايات

 مراسالت التحمل الضريبي والتوجيه؛

 ضة؛قائمة الرسوم والواجبات املقبو 

قوائم ترتيب املبالغ املستخلصة بواسطة التذاكر 

 والصويرات؛

 قوائم ترتيب املبالغ املستخلصة بواسطة املقتطعات؛

 قوائم اإلصدارات؛

 طلبات التذاكر والشيات واملقتطعات من الخزينة؛

 حساب استعمال التذاكر والصويرات؛

طلب كناش األورمات والتذاكر والصويرات لدى وزير 

 ؛الداخلية

 محضر ضبط التذاكر والصويرات؛

 الئحة تحويل اسم امللزم؛ 

اإلعذارات املوجهة للملزمين بأداء الرسوم والضرائب 

 الجماعية؛

 االستدعاءات والتبليغات بالنسبة للملزمين؛

جميع املراسالت املوجهة للملزمين واملتعلقة بالوعاء 

 الضريبي

 الفصل الثــاني

 .املعني باألمر ابتداء من تاريخ توقيعهيعهد بتنفيذ هذا القرار إلى  

 .2021دجنبر  21وحرر بالدار البيضاء في 

 .نبيلة أرميلي ،اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22بتاريخ  228قـــــرار لرئيس مجــلس جماعــــــة الدار البيضاء رقــــــم 

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء. 2021دجنبر 

 

 رئيسة مجــــــلس جماعــــــة الدار البيضاء،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم (2015يوليو 07) 1436

 منه؛ 104ة املتعلق بالجماعات وخاصة املاد
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شعبان  4الصادر في  1.58.008وبناء على الظهير الشريف رقم 

بمثابـــة النظـــــــــام األساس ي العام للوظيفة  (1958فبراير24)1377

 العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛

 1397شوال  13الصادر بتاريخ  2.77.738وبناء على املرسوم رقم 

اس ي الخاص بموظفي بمثابة النظام األس (1977شتنبر 27)

 الجماعات املحلية وهيئاتها كما وقع تعديله وتتميمه؛

 23) 1439ربيع األول  4الصادر في  2.17.451على املرسـوم رقم وبناء

( بسن نظام املحاسبـــــــة العموميــــــة للجماعات 2017نونبر 

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

 16املؤرخة في  5225ة رقم وتطبيقا ملقتضيات دورية وزير الداخلي

حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــويض مهام رئيس  2016يوليو 

 ؛لنوابه املجلس الجمــــــاعي

شتنبر  24وتطبيقا ملقتضيات دورية وزير الداخلية املؤرخة في 

حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــويض إمضاء أو صالحيـــــــات  2021

 ـاعة؛     رئيس مجلس الجمـــــ

واملـــــؤشر عليه من  2019أبريل  05بتـــــاريخ  92وبناء على القــرار رقــم 

واملتعــلق  2019مايو  08طـــــــرف السيد وزيـــر الـــداخـــــليــــة بتــــــــاريخ 

بتعيين السيـــدة ثريا غنباجة في منصــب رئيسة قسم املوارد البشرية 

 لبيضاء؛بإدارة جماعة الدار ا

 وبـــاقتـــــراح من السيد املدير العام للمصالح لجماعة الدار البيضاء؛ 

 تـــقـــــــــــــــرر ما يلي:   

 الفصل األول 

رئيسة قسم املوارد البشرية بإدارة  - ثريا غنباجة ةتفوض إلى السيد

 :التوقيع على الوثائق التالية - جماعة الدار البيضاء

سنوية باستثناء الخاصة باملدراء ورؤساء قرارات اإلجازة ال

 األقسام واملصالح؛

قرارات اإلجازة اإلدارية والرخص االستثنائية باستثناء 

 الخاصة باملدراء ورؤساء األقسام واملصالح 

قرارات الترقي في الدرجة والرتبة باستثناء الخاصة باملدراء 

 ورؤساء األقسام واملصالح؛  

راط بالصندوق الوطني ملنظمات الوثائق املتعلقة باالنخ

 االحتياط االجتماعي ومؤسسات رعاية الشؤون االجتماعية؛ 

 شواهد العمل؛

 شواهد األجرة؛

 طلبات تصحيح الخدمات الغير الرسمية؛

 طلبات التحويل لدى صناديق التقاعد؛

 بيانات الساعات اإلضافية؛

املصادقة على مطابقة الوثائق اإلدارية ذات الصلة بقسم 

 وارد البشرية ألصولها؛امل

التراخيص املتعلقة باالستفادة من املخيم الصيفي 

 والشاليات بمدينة إفران؛ 

بطاقة التنقيط الخاصة باألطر العليا واملتوسطة باستثناء 

 الخاصة باملدراء ورؤساء األقسام واملصالح؛

 شهادة انتهاء الراتب؛

 رصيد الوفاة؛

اللجن املتعلقة االستدعاءات املتعلقة باملوظفين، و 

     .بوضعياتهم

 الفصل الثــاني

 يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعنية باألمر ابتداء من تاريخ توقيعه 

 .2021دجنبر  22وحرر بالدار البيضاء في 

 .نبيلة أرميلي ،اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

بتاريخ  242مجــــــلس جماعــــــة الدار البيضاء رقــــــم  ةقـــــرار لرئيس

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء. 2022يناير17

 

 رئيسة مجــــــلس جماعــــــة الدار البيضاء،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14نفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم بت(2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 104املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 

شعبان  4الصادر في  1.58.008وبناء على الظهير الشريف رقم 

بمثابـــة النظـــــــــام األساس ي العام للوظيفة  (1958فبراير 24)1377

 العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛

 1397شوال  13الصادر بتاريخ  2.77.738رسوم رقم وبناء على امل

بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي  (1977شتنبر  27)

 الجماعات املحلية وهيئاتها كما وقع تعديله وتتميمه؛

 23) 1439ربيع األول  4الصادر في  2.17.451على املرسـوم رقم وبناء

ـــة للجماعات ( بسن نظام املحاسبـــــــة العموميـــ2017نونبر 

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

من جمادى األولى  16 بتاريخ 1.20.91وبناءعلى الظهير الشريف رقم 

بتغيير وتتميم  07.20( بتنفيذ القانون رقم 2020دجنبر  31) 1442

 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛ 47.06القانون رقم 
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 وتطبيقا /F 1600ة عدد واستنادا إلى تعليمية السيد وزير الداخلي

يوليو  16املؤرخة في  5225ملقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 

حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــويض مهام رئيس املجلس  2016

 الجمــــــاعي لنوابه؛

 2021شتنبر  24بتاريخ ملقتضيات دورية وزير الداخلية  وتطبيقا

ض إمضاء أو صالحيـــــــات رئيس حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــوي

 ؛  لنوابه مجلس الجمــــــاعة

واملـــــؤشر عليه من  2020يناير  08بتـــــاريخ  32بناء على القــرار رقــم و 

واملتعــلق  2020فبراير  27طـــــــرف السيد وزيـــر الـــداخـــــليــــة بتــــــــاريخ 

ين في منصــب رئيسة ملصلحة املراقبة السيـــدة نـــرمين بنكــــر  بتعيين

 بإدارة جماعة الدار البيضاء؛

 وبـــاقتـــــراح من السيد املدير العام للمصالح لجماعة الدار البيضاء؛ 

 تـــقـــرر ما يلي:

 الفصل األول 

رئيسة مصلحة املــــراقبـــــة بإدارة  - تــفوض إلى السيدة نــــرمين بنكــرين

 :تـــــوقيع على الــــوثائق التـــــاليةال -ضاء الدار البيجماعة 

 الشواهد الجبائية؛

 طلبات املعلومات الجبائية

 الفصل الثــاني

 .يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر ابتداء من تاريخ توقيعه

 لثالفصل الثــا

 .2021دجنبر  21بتاريخ  226يلغى القرار رقم 

 .2022نايري 17في وحرر بالدار البيضاء 

 اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة أرميلي.

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  2022يناير  13بتاريخ  04عدد  قرار لرئيس جماعة برشيد

 ملهام واإلمضاء.التفويض في اب

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي لبرشيد

لصادر بتنفيذه الظهير ا 113.14قانون التنظيمي رقم بمقتض ى ال

 (2015يوليو  07) 1436رمضان  20بتاريخ  1.15.85الشريف رقم 

 منه؛ 103وخاصة املادة املتعلق بالجماعات 

 24بتاريخ  15145بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  2021شتنبر 

 لنوابه؛ رئيس املجلس الجماعيصالحيات 

 :يلييقرر ما 

 فصل فريد

النائب الخامس لرئيس املجلس -يفوض للسيد عالل الناصري 

 :ما يلي-الجماعي لبرشيد 

 .اإلشراف على تدبير خدمات مكتب حفظ الصحة الجماعي -

التوقيع على أوامر القيام باملهمة املرتبطة بنقل املرض ى وبنقل  -

 الجماعات ليقوماعة برشيد إلى باقي جثامين املوتى من جم

 .بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي

 .2022يناير  13برشيد فيوحرر ب

 .طارق قديري ، رئيس مجلس جماعة برشيداإلمضاء: 

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  2022  يناير  05بتاريخ  08قرار لرئيس جماعة برشيدعدد 

 ملهام واإلمضاءالتفويض في اب

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي لبرشيد

لصادر بتنفيذه الظهير ا 113.14بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

 07) 1436رمضان  20بتاريخ  1.15.85الشريف رقم 

وخاصة الفقرة الثانية من املادة (املتعلق بالجماعات 2015يوليو

 منه؛ 102

 :يلييقرر ما 

 يدفصل فر 

مرسم ، 2مساعد تقني الدرجة -مصطفى بوطاجين للسيديفوض 

اإلمضاء على الشواهد والوثائق  -وعامل بمصالح جماعة برشيد

  :التالية

 شهادة إدارية تتعلق بالراغب في وضع شهادة ثبوت الزوجية -

 شهادة عدم الزواج -

 شهادة عدم الطالق -

 شهادة إدارية تتعلق بالخاطب -

 تتعلق باملخطوبةشهادة إدارية  -

 شهادة العزوبة -

 شهادة التحمل العائلي -

 Certificat de Monogamie - Bigamie)شهادة تعدد الزوجات -

ou Polygamie) 

وذلك باملكتب الفرعي الذي يقع مقره باملحلقة اإلدارية الرابعة 

 .ببرشيد ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي

 .2022يناير  17برشيد فيوحرر ب

 .طارق قديري ، رئيس مجلس جماعة برشيداإلمضاء: 

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 114/2021رئيس مجلس جماعة سيدي بوسحاب رقم لقرار 

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021دجنبر  17بتاريخ 

 

 بوسحاب،إن رئيس جماعة سيدي 

شعبان  4الصـــادر في  1.58.008يـــر الشريف رقـــم بناء على الظه

( بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة 1958فبراير  24) 1377

 العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

املتعلق بالجماعات 113.14بناء على القانون التنظيمي رقم و 

رمضان  20بتاريخ  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛2015يوليوز  07) 1436

ذي الحجة  03صادر في  1.21.74بناء على الظهير الشريف رقم و 

املتعلق بنظام  57.19( بتنفيذ القانون 2021يوليو 14) 1442

 ؛األمالك العقارية للجماعات الترابية

ذي  19الصادر بتاريخ  1.07.195بناء على الظهير الشريف رقم و 

 47.06ر بتنفيذ القانون رقم ( الصاد2007نونبر 30) 1428القعدة 

وهيئاتها املحدد بموجبه نظام الضرائب لفائدة الجماعات املحلية 

 ؛07.20تغييره وتتميمه بالقانون رقم  وكما تم

ربيع  29الصادر في  2.85.265بناء على مقتضيات املرسوم رقم:و 

واملتمم للمرسوم  ر( املغي1986دجنبر 02) 1407األول 

 ة( بمثاب1977شتنبر 27) 1397شوال  13ي املؤرخ ف 2.77.738رقم

 املحلية؛النظام الخاص ملوظفي الجماعات 

ماي  26) 1400رجب  11بتاريخ  2.78.157بناء على املرسوم رقم و 

( املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير 1980

الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة املرور والصحة 

 ؛ى الصحة العموميةواملحافظة عل

املتعلق  2019فبراير  18بتاريخ  2019  /18بناء على القرار رقم و 

 بوضع الهيكل التنظيمي إلدارة املجلس الجماعي لسيدي بوسحاب

 ؛2019 مارس  15واملؤشر عليه بتاريخ 

 :يقرر ما يلــي

 الفصل األول 

 09تقني من الدرجة الثالثة السلم -يعين السيد فيصل وحسيس

مكلفا بالشرطة اإلدارية داخل مكتب الشؤون اإلدارية - 06ة الدرج

 والقانونية. 

 الفصل الثاني

يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تبليغه للمسؤول عن مهام  

الشرطة اإلدارية. ويعهد بتنفيذه لكل مصالح الجماعة كل في دائرة 

 اختصاصه.

 الفصل الثالث

 مية للجماعات الترابية.ينشر هذا القرار بالجريدة الرس 

 .2021دجنبر  17ي بوسحاب ف يوحرر بسيد

 لسيدي بوسحاب، علي عباد. رئيس املجلس الجماعياإلمضاء: 

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحالة املدنية مجالفي تفويض ال

 

يقض ي  2022يناير 17بتاريخ  09 برشيد عددقرار لرئيس جماعة 

 مهام ضابط الحالة املدنيةفي تفويض بال

 

 ؛برشيدإن رئيس مجلس الجماعة، ضابط الحالة املدنية لجماعة 

رجب  25الصادر في  1.02.239بمقتض ى الظهير الشريف رقم  

املتعلق  37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03) 1423

 ؛منه 5املادة  اصةبالحالة املدنية وخ

 املتعلق بالجماعات 113.14لقانون التنظيمي رقم قتض ى او بم

رمضان  20بتاريخ  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛منه  102الفقرة األولى من املادة  اصة( وخ2015يوليو  07) 1436

 :يلييقرر ما 

 فصل فريد

مرسم 3مساعد إداري من الدرجة  -يعين السيد عبد املجيد سنوف

ضابطا للحالة املدنية بالتفويض  -اعة برشيد وعامل بمصالح جم

بمكتب الحالة املدنية الفرعي الذي يقع مقره بامللحقة اإلدارية 

 .الرابعة ببرشيد ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي

 .2022يناير  17برشيد فيو حرر ب 

 .طارق قديري ، رئيس مجلس جماعة برشيداإلمضاء: 

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 نسخ ألصولهاال ةاإلمضاء ومطابقمهام اإلشهاد على صحة التفويض في 

 

يقض ي  2022يناير  17بتاريخ  07عدد  قرار لرئيس جماعة برشيد

نسخ ال ةاإلمضاء ومطابقمهام اإلشهاد على صحة بالتفويض في 

 ألصولها

 ؛برشيدإن رئيس مجلس جماعة 

 املتعلق 113.14القانون التنظيمي رقم  قتض ىبم

بتاريخ  1.15.85  بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
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الفقرة األولى من وخاصة  (2015يوليو  07) 1436رمضان  20

 منه؛ 102املادة 

 :يلييقرر ما 

 فصل فريد

 2الدرجة من مساعد تقني   - يفوض للسيد   مصطفى بوطاجين

ليقوم بمهام اإلشهاد على  -ح جماعة برشيدمرسم وعامل بمصال

صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها باملكتب الفرعي 

قة اإلدارية الرابعة ببرشيد،  ليقوم بهذه لحالذي يقع مقره بامل

 .املهمة مقامي وباملشاركة معي

 .2022يناير  17برشيد فيوحرر ب

 .طارق قديري ، رئيس مجلس جماعة برشيداإلمضاء: 

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آسفي –جهة مراكش 

 هاائسؤ ور  اتلس الجهااملقررات والقرارات الصادرة عن مج

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتلجهل اإلستشاريةإحداث الهيئات 

 

دجنبر  8بتاريخ  4483آسفي عدد  -اكشقرار لرئيس مجلس جهة مر 

بشأن إحداث الهيئة اإلستشارية للتنمية االقتصادية  2021

 الجهوية
 

 ؛آسفي–إن رئيس مجلس جهة مراكش 

من شعبان  27صادر في ال 1.11.91بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ نص الدستور والسيما الفصلين 2011يوليو  29) 1432

 منه؛ 139و 136

رمضان  20صادر في ال 1.15.83اء على الظهير الشريف رقم بنو  

 111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛  117و 116املتعلق بالجهات والسيما املادتين 

 11آسفي بتاريخ  -بناء على النظام الداخلي ملجلس جهة مراكش

 ؛منه 49وال سيما مقتضيات املادة  2021أكتوبر 

، والقاض ي 2021نونبر  04بتاريخ  12وبناء على مقرر املجلس عدد 

 بإحداث الهيئات اإلستشارية للمجلس، 

 يقرر ما يلي: 

 املادة األولى

آسفي الهيئة اإلستشارية  -تحدث لدى مجلس جهة مراكش

 للتنمية االقتصادية الجهوية.

 املادة الثانية

 22الجهوية من  تتشكل الهيئة اإلستشارية للتنمية االقتصادية 

 :عضوا موزعة كالتالي

ممثلو املؤسسات 

 العمومية

 مکتب تنمية التعاون 

الوكالة الوطنية إلنعاش 

 الشغل والكفاءات

 وكالة الحوض املائي

مكتب التكوين املنهي وإنعاش 

 الشغل

 جامعة القاض ي عياض

01 

01    

 

02 

01 

01 

 غرفة الفالحة  ممثلو الغرف املهنية

لصناعة غرفة التجارة وا

 والخدمات 

 غرفة الصيد البحري 

 غرفة الصناعة التقليدية

01 

01 

01 

01 

ممثلو الجمعيات 

 املهنية

 

 املجلس الجهوي للسياحة 

االتحاد العام ملقاوالت 

 تانسيفت  -املغرب 

01 

 

01 

ممثلو مكونات 

االقتصاد االجتماعي 

 والتضامني

التعاونيات املنتقاة من طرف 

بعد اللجنة املختصة ذات 

 جهوي 

04 

ممثلو الجمعيات ذات 

 االختصاص

املنتقاة من طرف اللجنة 

 املختصة

04 

فعاليات ذات 

 االختصاص

 02 

 22 املجموع

 املادة الثالثة

يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة اإلستشارية للتنمية االقتصادية 

الجهوية للجمعيات والتعاونيات املرتبطة بمجال اختصاصها، مع 

 :عايير التاليةمراعاة امل

 ؛املناصفة 

  ؛الكفاءة والتنوع 

  ؛العدالة املجالية 

 ؛حالة التنافي لعضوية الهيئة بالنسبة للمنتخبين 
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 املادة الرابعة

تحدث لجنة مختصة يعهد لها بدراسة الترشيحات لعضوية  

 :الهيئة وتتكون من

  رئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه 

  مدير شؤون الرئاسة واملجلس 

 سة لجنة التنمية االقتصادية والتعاون والشراكة.رئي 

 رئيس لجنة إعداد التراب 

 رئيس مصلحة أجهزة املجلس 

 املادة الخامسة

 .يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

 .2021دجنبر  08وحرر بمراكش في

 .آسفي ، سمير كودار -: رئيس مجلس جهة مراكشاإلمضاء

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 

 08بتاريخ  4484آسفي عدد  -قرار لرئيس مجلس جهة مراكش

بشأن إحداث الهيئة اإلستشارية الخاصة بالسياسات  2021دجنبر 

 .العمومية الجهوية املندمجة للشباب

 

 ؛آسفي -إن رئيس مجلس جهة مراكش

من شعبان  27ر في صاد 1.11.91بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ نص الدستور والسيما الفصلين 2011يوليو  29) 1432

 منه؛ 139و 136

 1436رمضان  20صادر في  1.15.83وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07)

 منه؛ 117و 116بالجهات والسيما املادتين 

 11 بتاريخ آسفي -ام الداخلي ملجلس جهة مراكشوبناء على النظ

 منه؛ 49وال سيما مقتضيات املادة  2021أكتوبر 

، والقاض ي 2021نونبر 04بتاريخ  12وبناء على مقرر املجلس عدد 

 ؛بإحداث الهيئات اإلستشارية للمجلس

 يقرر ما يلي: 

 املادة األولى

آسفي الهيئة اإلستشارية  -تحدث لدى مجلس جهة مراكش 

 .الخاصة بالسياسات العمومية الجهوية املندمجة للشباب

 املادة الثانية

تتشكل الهيئة الخاصة بالسياسات العمومية الجهوية املندمجة 

 عضوا موزعة كالتالي:  14للشباب من 

ممثلو املؤسسات 

اإلستشارية واملرافق 

 العمومية

الوكالة الوطنية إلنعاش 

 التشغيل والكفاءات

لحقوق اللجنة الجهوية 

 االنسان واملرافق العمومية

االتحاد العام ملقاوالت 

 تانسيفت -املغرب 

01 

 

01 

 

01 

ممثلو الجمعيات العاملة 

 في قطاع الشباب

فعاليات ذات 

 االختصاص

املنتقاة من طرف اللجنة 

 املختصة

 

10 

 

01 

 14 املجموع

 املادة الثالثة

صة يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة اإلستشارية الخا

بالسياسات العمومية الجهوية املندمجة للشباب للجمعيات 

 :املرتبطة بمجال اختصاصها، مع مراعاة املعايير التالية

 ؛املناصفة

 والتنوع؛الكفاءة 

 ؛العدالة املجالية 

 .حالة التنافي لعضوية الهيئة بالنسبة للمنتخبين

 املادة الرابعة

ت لعضوية تحدث لجنة مختصة يعهد لها بدراسة الترشيحا 

 :الهيئة وتتكون من

 ؛رئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه 

 ؛مدير شؤون الرئاسة واملجلس 

 ؛رئيسة لجنة التنمية االجتماعية واملرأة والطفولة والشباب 

 ؛رئيس مصلحة أجهزة املجلس

 املادة الخامسة

 .يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

 .2021دجنبر  08وحرر بمراكش في

 .آسفي ، سمير كودار -: رئيس مجلس جهة مراكشاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 08بتاريخ  4488قرار لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي عدد 

بشأن إحداث الهيئة اإلستشارية للمساواة ومقاربة  2021دجنبر 

 .النوع
 

 ،آسفي -س جهة مراكشإن رئيس مجل

من شعبان  27صادر في ال 1.11.91بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ نص الدستور والسيما الفصلين 2011يوليو  29) 1432

 منه؛ 139و 136

رمضان  20صادر في ال 1.15.83وبناء على الظهير الشريف رقم 

 111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436

 منه؛ 117و 116ملتعلق بالجهات والسيما املادتين ا

 11 بتاريخ آسفي -وبناء على النظام الداخلي ملجلس جهة مراكش

 منه؛ 49وال سيما مقتضيات املادة  2021أكتوبر 

، والقاض ي 2021نونبر  04بتاريخ  12وبناء على مقرر املجلس عدد 

 بإحداث الهيئات اإلستشارية للمجلس،

 يقرر ما يلي: 

 ادة األولىامل

آسفي الهيئة اإلستشارية  -تحدث لدى مجلس جهة مراكش 

 .للمساواة ومقاربة النوع

 املادة الثانية

عضوا  14اإلستشارية للمساواة ومقاربة النوع من  تتشكل الهيئة

 موزعة كالتالي: 

 01 اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان

ممثلو الجمعيات العاملة في 

 مجال اإلعاقة

ن طرف املنتقاة م

 اللجنة املختصة

04 

ممثلو الجمعيات العاملة في 

 ربة النوع امجال مق

 فعاليات ذات االختصاص

املنتقاة من طرف 

 اللجنة املختصة

08 

 

01 

 14 املجموع

 املادة الثالثة

يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة اإلستشارية للمساواة ومقاربة 

مع مراعاة املعايير النوع للجمعيات املرتبطة بمجال اختصاصها، 

 :التالية

 ؛املناصفة

 ؛الكفاءة والتنوع 

 ؛العدالة املجالية 

 ؛حالة التنافي لعضوية الهيئة بالنسبة للمنتخبين

 املادة الرابعة

تحدث لجنة مختصة يعهد لها بدراسة الترشيحات لعضوية  

 :الهيئة وتتكون من

 رئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه 

 ملجلس مدير شؤون الرئاسة وا

 رئيسة لجنة التنمية االجتماعية واملرأة والطفولة والشباب 

 رئيس مصلحة أجهزة املجلس

 املادة الخامسة

 .يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

 .2021دجنبر  08وحرر بمراكش في

 .آسفي ، سمير كودار -: رئيس مجلس جهة مراكشاإلمضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 2021دجنبر  9بتاريخ  4517آسفي عدد -قرار لرئيس جهة مراكش 

  حداث اللجنة الجهوية للتكوين املستمر للمنتخبينإبشأن 

 

 ،آسفي–رئيس جهة مراكش إن  

رمضان  20الصادر في  1.15.83طبقا ملقتضيات الظهير الشريف 

 111.14القانون التنظيمي رقم  (  بتنفيذ2015يوليو  07)1436

 ؛82و 56املتعلق بالجهات والسيما املادتين 

رمضان  20الصادر في  1.15.84وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف 

 112.14(  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 ؛54والسيما املادة  واألقاليماملتعلق بالعماالت 

رمضان  20الصادر في  1.15.85يف وطبقا ملقتضيات الظهير الشر 

 113.14(  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 ؛منه 53املتعلق بالجماعات والسيما املادة 

کیفیات  املتعلق بتحدید 2.16.297وطبقا ملقتضيات املرسوم رقم 

تنظيم دورات التكوين املستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات 

ا وشروط االستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية ومدته

 ؛الترابية في تغطية مصاريفها

 :يقرر ما يلي

 املادة األولى

آسفي لجنة جهوية للتكوين املستمر، تحت  -تحدث بجهة مراكش 

آسفي أو من يمثله. -رئاسة السيد رئيس مجلس جهة مراكش 

 وتضم األعضاء التاليين: 
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 رؤساء مجالس العماالت واألقاليم  -1

 مجلس العمالة أواإلقليم الصفة

 مجلس عمالة مراكش رئيسة املجلس او من ينوب عنها

 املجلس اإلقليمي للحوز  رئيس املجلس او من ينوب عنه

 رئيس املجلس او من ينوب عنه

املجلس اإلقليمي لقلعة 

 السراغنة 

 املجلس اإلقليمي آلسفي رئيس املجلس او من ينوب عنه

 املجلس اإلقليمي لليوسفية ينوب عنهرئيس املجلس او من 

 املجلس اإلقليمي للصويرة رئيس املجلس او من ينوب عنه

 املجلس اإلقليمي لشيشاوة رئيس املجلس او من ينوب عنه

 املجلس اإلقليمي للرحامنة رئيس املجلس او من ينوب عنه

 

رئيسا الجماعتين الترابيتين اللتين تضمان أكبر عدد   -2

مستوى كل عمالة أو إقليم من  من السكان على

 :األقاليم املكونة للجهة

 العمالة أواإلقليم الجماعة الترابية الصفة

 جماعة مراكش رئيس املجلس
 عمالة مراكش

 جماعة تسلطانت رئيس املجلس

 رئيس املجلس
جماعة قلعة 

 إقليم قلعة السراغنة السراغنة

 جماعة العطاوية رئيس املجلس

 عة أيت اوريرجما رئيس املجلس
 إقليم الحوز 

 جماعة أوريكة رئيس املجلس

 جماعة آسفي رئيس املجلس
 إقليم آسفي

 جماعة أيير رئيس املجلس

 جماعة الصويرة رئيس املجلس
 إقليم الصويرة

 جماعة أقرمود رئيس املجلس

 جماعة شيشاوة رئيس املجلس
 إقليم شيشاوة

 جماعة املزوضية رئيس املجلس

 جماعة بن جریر جلسرئيس امل

 إقليم الرحامنة
 رئيس املجلس

جماعة صخور 

 الرحامنة

 جماعة اليوسفية رئيس املجلس
 إقليم اليوسفية

 جماعة الشماعية رئيس املجلس

 ممثلو عمال العماالت واألقاليم -3

 العمالة أواإلقليم الصفة

ممثل السيد والي الجهة عامل عمالة 

 مراكش
 عمالة مراكش

 إقليم الحوز  السيد عامل إقليم الحوز ممثل 

ممثل السيد عامل إقليم قلعة 

 السراغنة
 إقليم قلعة السراغنة

 إقليم آسفي ممثل السيد عامل إقليم آسفي

 إقليم اليوسفية ممثل السيد عامل إقليم اليوسفية

 إقليم الصويرة ممثل السيد عامل إقليم الصويرة

 شاوةإقليم شي ممثل السيد إقليم شيشاوة

 إقليم الرحامنة ممثل السيد عامل إقليم الرحامنة

رئيسة لجنة التعليم والتكوين والبحث العلمي التابعة  -4

 ملجلس الجهة. 

 ممثل السيد والي الجهة. -5

 املسؤول عن التكوين املستمر بإدارة الجهة )دار املنتخب( -6

 املادة الثانية

 :تقوم هذه اللجنة بما يلي

الجهوي للتكوين لفائدة أعضاء مجالس  ي املدير  إعداد التصميم

 الجماعات الترابية وتحيينه، 

وضع البرنامج السنوي لدورات التكوين املستمر املنبثق عن 

الجهوي وتحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد  ي التصميم املدير 

 منها واملدة الزمنية التي تستغرقها والغالف املالي املتوقع لتغطيتها،

قرير سنوي في متم شهر نونبر من كل سنة حول حصيلة إعداد ت

 .برنامج التكوين

 املادة الثالثة

توجه نسخة من هذا القرار إلى أعضاء اللجنة وينشر بالجريدة  

 .الرسمية للجماعات الترابية

 .2021دجنبر  08 وحرر بمراكش في

 .آسفي ، سمير كودار -: رئيس مجلس جهة مراكشاإلمضاء

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 03بتاريخ  23/2022 آسفي عدد-رئيس مجلس جهة مراكشلقرار 

الخاصة بالسياسات االستشارية بشأن تشكيل الهيئة  2022مارس 

 العمومية الجهوية املندمجة للشباب 

 

 آسفي، -إن رئيس مجلس جهة مراكش

من شعبان  27الصادر في  1.911.1بناء على الظهير الشريف رقم 

، السيما 2011( بتنفيذ نص دستور 2011يوليو  29) 1432

 منه؛ 139و 136الفصلين 

رمضان  20الصادر في  1.15.83بناء على الظهير الشريف رقم و 

 111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 117و 116املتعلق بالجهات السيما املادتين 

 11آسفي بتاريخ  -بناء على النظام الداخلي ملجلس جهة مراكشو 

 منه؛ 49، ال سيما مقتضيات املادة 2021أكتوبر 

 04بتاريخ  12آسفي عدد -بناء على مقرر مجلس جهة مراكش و 

 ؛، والقاض ي بإحداث الهيئات اإلستشارية للمجلس2021نونبر 

بتاريخ  4484آسفي عدد -بناء على قرار رئيس مجلس جهة مراكشو 

، الصادر بشأن إحداث الهيئة اإلستشارية 2021دجنبر  08

 ؛الخاصة بالسياسات العمومية الجهوية املندمجة للشباب

وبناء على محضر اللجنة املختصة بانتقاء أعضاء الهيئات 

 ؛آسفي -اإلستشارية بجهة مراكش

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى

اإلستشارية آسفي الهيئة  -تتشكل لدى مجلس جهة مراكش

 13الخاصة بالسياسات العمومية الجهوية املندمجة للشباب من 

 عضوا موزعة كالتالي:

فرع جهة -توفيق أبو الضياء، ممثل االتحاد العام ملقاوالت املغرب -

 .مراكش آسفي، رئيس الهيئة 

 .منير الشرقي، ممثل اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان: عضو -

الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات  هشام سهيل، ممثل الوكالة -

 .: عضو

الحسن بوحمو، ممثل جمعية العيادة القانونية للدراسات  -

 .واألبحاث : عضو

 .مصطفى آيت مبارك، ممثل جمعية شباب املستقبل: عضو -

خالد بوصالح، ممثل جمعية اإلرادة لألشخاص في وضعية إعاقة:  -

 .عضو

 ير للتنمية: عضوالعياش ي بن نازي، ممثل جمعية تيس -

فاطمة الزهراء العباس ي، ممثلة مركز التنمية لجهة تانسيفت:  -

 .عضو

 .أسامة أبو السرور، ممثل جمعية شباب القليعة للتنمية: عضو -

مهدي الوزاني، ممثل املنظمة املغربية للملكيين عبر العالم:  -

 .عضو

 سعيد تهيل، ممثل جمعية مسار للثقافة والفن: عضو -

 .حاجبي، ممثل جمعية جيو تنمية: عضونزيه  -

البشيكري، ممثل جمعية آباء، أمهات وأولياء التالميذ  زكرياء -

 .بثانوية الواحة التأهيلية: عضو

 املادة الثانية

 يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه. 

 .2022مارس  03 حرر بمراكش فيو 

 .، سمير كودار آسفي-جهة مراكش مجلس رئيس اإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 03بتاريخ  24/2022 آسفي عدد-رئيس مجلس جهة مراكشلقرار 

بشأن تشكيل الهيئة اإلستشارية للتنمية االقتصادية  2022مارس 

 .الجهوية

 

 إن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي،

من شعبان  27صادر في ال 1.11.91بناء على الظهير الشريف رقم 

السيما  ،2011( بتنفيذ نص دستور 2011يوليو  29) 1432

 منه؛ 139و 136الفصلين 

رمضان  20الصادر في  1.15.83بناء على الظهير الشريف رقم و 

 111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 117و 116املتعلق بالجهات، السيما املادتين 

 11آسفي بتاريخ -على النظام الداخلي ملجلس جهة مراكش بناء و 

 منه؛ 49، ال سيما مقتضيات املادة 2021أكتوبر 

 04بتاريخ  12آسفي عدد  -بناء على مقرر مجلس جهة مراكشو 

 ؛، والقاض ي بإحداث الهيئات اإلستشارية للمجلس2021نونبر 

يخ بتار  4483آسفي عدد -بناء على قرار رئيس مجلس جهة مراكش و 

، الصادر بشأن إحداث الهيئة اإلستشارية للتنمية 2021دجنبر  08

 ؛االقتصادية الجهوية

وبناء على محضر اللجنة املختصة بانتقاء أعضاء الهيئات 

 ؛اإلستشارية بجهة مراكش آسفي

 :يقرر ما يلي

 املادة األولى

آسفي الهيئة اإلستشارية للتنمية  -تتشكل لدى مجلس جهة مراكش

 :عضوا موزعة كالتالي 22الجهوية من االقتصادية

 .حمزة البارودي، ممثل الفعاليات ذات االختصاص: رئيس الهيئة  -

 .عزيز موصتين، ممثل مكتب تنمية التعاون: عضو -
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 .محمد شتيوي، ممثل وكالة الحوض املائي لتانسيفت: عضو -

 .يونس الصادقي، ممثل وكالة الحوض املائي ألم الربيع: عضو -

شرهبي، ممثل مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل:  سفيان -

 .عضو

 املصطفى زيكي، ممثل جامعة القاض ي عياض: عضو -

 موالي سعيد أبو النوافل، ممثل غرفة الفالحة: عضو -

 .عبد هللا فجالي، ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات: عضو -

 .كمال صبري، ممثل غرفة الصيد البحري: عضو -

 .العباس، ممثل غرفة الصناعة التقليدية: عضو حسن أبو -

 .عبد الرحيم بن الطبيب، ممثل املجلس الجهوي للسياحة: عضو -

جهة مراكش -يوسف محيي، ممثل االتحاد العام ملقاوالت املغرب -

 .آسفي: عضو

املهدي املهادي، ممثل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  -

 .والكفاءات: عضو

 .ثل تعاونية خيرات شيشاوة: عضوتوفيق خوشان، مم -

 .كمال عليني، ممثل تعاونية سيراج ديجيتال: عضو -

 .خديجة باش، ممثلة تعاونية تفوين أنكال: عضو -

 .مالكة بلقوادس ي، ممثلة مركز التنمية لجهة تانسيفت : عضو -

فخر الدين الكردي، ممثل الجمعية الجهوية للمستشارين  -

 .الفالحيين الخواص: عضو

محمد الزوينية، ممثل جمعية مبادرات الشباب للتشغيل الذاتي  -

 .واملقاولة: عضو

الخضير لكحل، ممثل جمعية سيدي موس ى للتنمية والتواصل  -

 .والبيئة: عضو

عبد اللطيف امعيط، ممثل جمعية أوالد سعدون للتنمية  -

 .االجتماعية : عضو

 .ومحمد الكنيدري، ممثل الفعاليات ذات االختصاص : عض-

 املادة الثانية

 يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه.

 .2022مارس  03 حرر بمراكش فيو 

 ، سمير كودار. آسفي-رئيس جهة مراكش اإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

س مار  03بتاريخ  25/2022 آسفي عدد-رئيس مجلس جهة مراكشلقرار 

 ومقاربة النوع ةاإلستشارية للمساواالهيئة  بشأن تشكيل  2022

 

 إن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي،

من شعبان  27الصادر في  1.11.91بناء على الظهير الشريف رقم 

، السيما 2011( بتنفيذ نص دستور 2011يوليو  29) 1432

 منه؛ 139و 136الفصلين 

رمضان  20لصادر في ا 1.15.83بناء على الظهير الشريف رقم و 

 111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 117و 116املتعلق بالجهات، السيما املادتين 

 11آسفي بتاريخ  -بناء على النظام الداخلي ملجلس جهة مراكشو 

 منه؛ 49، ال سيما مقتضيات املادة 2021أكتوبر 

 04بتاريخ  12ي عدد آسف -بناء على مقرر مجلس جهة مراكشو 

 ، والقاض ي بإحداث الهيئات اإلستشارية للمجلس،2021نونبر 

بتاريخ  4482آسفي عدد  -بناء على قرار رئيس مجلس جهة مراكشو 

، الصادر بشأن إحداث الهيئة اإلستشارية 2021دجنبر  08

 ؛للمساواة ومقاربة النوع

 وبناء على محضر اللجنة املختصة بانتقاء أعضاء الهيئات

 ؛اإلستشارية بجهة مراكش آسفي

 :يقرر ما يلي

 املادة األولى

آسفي الهيئة اإلستشارية -تتشكل لدى مجلس جهة مراكش 

 :عضوا موزعة كالتالي 14للمساواة ومقاربة النوع من 

 .نادية بوزيدي، ممثلة الفعاليات ذات االختصاص: رئيسة الهيئة  -

 .إلنسان: عضوزهرة صادق، ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق ا -

 .فاتحة الصاط، ممثلة جمعية األمل لتحدي اإلعاقة : عضو  -

سميرة الضريفي، ممثلة جمعية الخير لذوي اإلحتياجات الخاصة  -

 .للتربية والثقافة: عضو

رقوش لشهب، ممثلة جمعية الخير لذوي االحتياجات الخاصة : -

 .عضو

سية حسن هاركون، ممثل جمعية شمس تانسيفت للصحة النف -

 .والعقلية : عضو

 الهوفي، ممثلة جمعية همسة شباب : عضو الكوشية -

عبد الهادي األشهب، ممثل املنظمة املغربية للملكيين عبر العالم:  -

 .عضو
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يوسف الكمري، ممثل جمعية مدرس ي علوم الحياة واألرض  فرع  -

 .مراكش : عضو

لتعاون : عبد الرحيم البعالكي، ممثل جمعية الزيتون للتنمية وا -

 .عضو

 .نعيمة خوشان، ممثلة جمعية تلدات للتنمية والتعاون: عضو -

فاطمة الزواني، ممثلة تعاونية الحوش لإلبداع الثقافي واإلنتاج  -

 .الفني: عضو

أحمد فوناس، ممثل جمعية الفضاء التواصلي للتربية والثقافة  -

 .والبيئة والتنمية : عضو

 .فاؤل االجتماعي : عضوحكيمة زريقي، ممثلة جمعية الت -

 املادة الثانية

 يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه.

 .2022مارس  03 حرر بمراكش فيو 

 ، سمير كودار. آسفي-جهة مراكش  مجلس رئيساإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هوية لتنفيذ املشاريعلجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الج
 

 03بتاريخ  17/2022عدد  آسفي–لرئيس مجلس جهة مراكش قرار 

بلجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة  عضو  بتعيين 2022فبراير 

 الجهوية لتنفيذ املشاريع

 ،آسفي–رئيس مجلس جهة مراكش إن 

 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.83بناء على الظهير الشريف رقم

املتعلق  111.14( بتنفيذ  القانون التنظيمي رقم  2015يوليو 07)

  ؛بالجهات

من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات التي  132لى املادة إواستنادا 

تنص على تعيين عضوين من مكتب مجلس الجهة املزاولين مهامهم 

 ؛من طرف رئيس مجلس الجهة، ضمن لجنة اإلشراف واملراقبة

 يقرر مايلي:

 ولىاملادة األ 

لرئيس مجلس جهة مراكش  النائب األول  -يعين السيد جواد الهاللي

عضوا بلجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ  -آسفي

 املشاريع.

 املادة الثانية

 يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

 .2022فبراير  03 حرر بمراكش فيو 

 ، سمير كودار. فيآس-جهة مراكش مجلس رئيس اإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 03بتاريخ  18/2022عدد  آسفي–لرئيس مجلس جهة مراكشقرار 

عضو بلجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة  بتعيين 2022فبراير 

 الجهوية لتنفيذ املشاريع

 

 ،آسفي–رئيس مجلس جهة مراكش 

 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.83هير الشريف رقمبناء على الظ

املتعلق  111.14( بتنفيذ  القانون التنظيمي رقم  2015يوليو 07)

 ؛بالجهات 

من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات التي  132واستنادا الى املادة 

تنص على تعيين عضوين من مكتب مجلس الجهة املزاولين مهامهم 

 ؛الجهة، ضمن لجنة اإلشراف واملراقبة من طرف رئيس مجلس

 يقرر مايلي:

 املادة األولى

النائب السابع لرئيس مجلس -يوشيعين السيد الرشيد بن الدر 

عضوا بلجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة  -آسفي-جهة مراكش 

 الجهوية لتنفيذ املشاريع.

 املادة الثانية

 يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

 .2022فبراير  03 حرر بمراكش فيو 

 ، سمير كودار. آسفي-جهة مراكش  مجلس رئيساإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورؤسائهاالعماالت واألقاليم املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في املهام

 01بتاريخ  07/2022رقم  مي لشيشاوةيرئيس املجلس اإلقللقرار 

 .يقض ي بالتفويض في املهام 2021دجنبر 

 

 ،إن رئيس املجلس اإلقليمي لشيشاوة

شعبان  4الصادر في  1.58.008لى الظهير الشريف رقم بناء ع

بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة ( 1958فبراير 24) 1377

 ؛العمومية كما تم تعديله وتتميمه

رمضان  20الصادر بتاريخ  1.15.84بناء على الظهير الشريف رقم 

 112.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 2015يوليو 70) 1436

 واألقاليم؛ق بالعماالت املتعل

 :ييل قرر ما
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 الفصل األول 

تدبير مهام  -للرئيس األول النائب - يفوض للسيد محمد بوكطاي

 .الصحة و الرياضة

 الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من املعني باألمر واملدير العام 

 .اختصاصه للمصالح؛ كل في دائرة

 الفصل الثالث

كما يعلق ، جريدة الرسمية للجماعات الترابيةينشر هذا القرار بال

 .الالزمة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل

 .2021دجنبر  01وحرر بشيشاوة في 

 ، عبد الرحيم بوستوت.لشيشاوةاإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01بتاريخ  08/2022رقم  مي لشيشاوةيلرئيس املجلس اإلقلقرار 

 يقض ي بالتفويض في املهام 2021 دجنبر

 

 ،إن رئيس املجلس اإلقليمي لشيشاوة

شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم 

بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة ( 1958فبراير 24) 1377

 ؛العمومية كما تم تعديله وتتميمه

رمضان  20الصادر بتاريخ  1.15.84الظهير الشريف رقم  بناء علىو 

 112.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 2015 يوليو 07) 1436

 واألقاليم؛املتعلق بالعماالت 

 :ييل قرر ما

 الفصل األول 

تدبير املهام  -النائب الثاني للرئيس -يفوض للسيد حاتم اعمارة

 :التالية

 .النقل املدرس ي -1

 .اللياتمستودع ا -2

 الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من املعني باألمر واملدير العام 

 .اختصاصه للمصالح؛ كل في دائرة

 الفصل الثالث

كما يعلق  ،ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 .الالزمة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل

 .2021دجنبر  01وحرر بشيشاوة في 

 ، عبد الرحيم بوستوت.لشيشاوةمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي اإل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01بتاريخ   09/2022رقم  مي لشيشاوةيرئيس املجلس اإلقللقرار 

 يقض ي بالتفويض في املهام 2021دجنبر 

 

 ،إن رئيس املجلس اإلقليمي لشيشاوة

شعبان  4الصادر في  1.58.008ى الظهير الشريف رقم بناء عل

بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة ( 1958فبراير 24) 1377

 ؛العمومية كما تم تعديله وتتميمه

رمضان  20الصادر بتاريخ  1.15.84بناء على الظهير الشريف رقم و 

 112.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 2015 يوليو 07) 1436

 واألقاليم؛لق بالعماالت املتع

 :ييل قرر ما

 الفصل األول 

تدبير مهام  -النائبة الثالثة للرئيس -يفوض للسيدة فاطمة عزوزي 

 .التعليم والثقافة

 الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من املعني باألمر واملدير العام 

 .اختصاصه للمصالح؛ كل في دائرة

 الفصل الثالث

كما يعلق ، ار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابيةينشر هذا القر 

 .الالزمة يبلغ للعموم بجميع الوسائل و

 .2021دجنبر  01وحرر بشيشاوة في 

 ، عبد الرحيم بوستوت.لشيشاوةاإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليمي 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائهااملقررات والقرا

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة االدارية

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحة العمومية والسكينة العامة و البيئة ظميدان حف

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 تنظيم االنشطة التجارية و الحرفية و الخدماتية؛

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2022فبراير  14بتاريخ  16قرار لرئيس مجلس جماعة لبخاتي عدد 

ة التجارية، املهنية، مراقبة مجاالت األنشط و بتنظيم يتعلق

 الحرفية والخدماتية 
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 ،ن رئيس جماعة لبخاتيإ

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14 التنظيمي رقمالقانون  ( بتنفيذ2015يوليو 07)1436

 ؛املتعلق بالجماعات

 غشت 25) 1332من شوال  03في  املؤرخوبناء على الظهير الشريف 

الخطرة كما وقع أو املنظم للمؤسسات املضرة واملزعجة  (1914

 وتتميمه؛يره يتغ

شوال من  30الصادر في  1.06.153وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق بتدبير  28.00( بتنفيذ القانون 2006نونبر  22) 1427

 ؛النفايات والتخلص منها

من  26الصادر بتاريخ  1.10.08وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  28.07( بتنفيذ القانون 2010فبراير  11) 1431صفر

 الغذائية؛بالسالمة الصحية للمنتجات 

من  12الصادر بتاريخ  1.58.401وبناء على الظهير الشريف رقم 

املترتب  باإلنذار( املتعلق 1958دجنبر  24) 1378جمادى الثانية 

م البلدية عليه غرامة ملعاقبة مرتكبي بعض املخالفات للنظ

على الصحة وحماية االغراس كما تم تغييره  ةاملتعلقة باملحافظ

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.80وتتميمه بالقانون 

 (؛1992نونبر  09) 1413من جمادى االولى  13الصادر في  1.90.91

شعبان من  04الصادر في  1.58.008وبناء على الظهير الشريف رقم 

( بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة 1958ر فبراي 24) 1377

 ؛يره وتتميمهيالعمومية كما وقع تغ

ي من ذ 03الصادر في 1.21.74وبناء على الظهير الشريف رقم 

املتعلق  57.19( بتنفيذ القانون 2021يوليو 14) 1442الحجة 

 ؛مالك العقارية للجماعات الترابيةبنظام األ 

علق بالجبايات املحلية، الصادر املت 47.06وبناء على القانون 

القعدة ي من ذ 19بتاريخ  1.07.195رقم  فالظهير الشريبتنفيذه 

( كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 2007نونبر 30)1428

 16بتاريخ  1.20.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  07.20

 (؛2020دجنبر 31) 1442ولى جمادى األ 

املتعلق بالتعمير كما تم تغيير بعض  12.90وبناء على القانون رقم 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  66.12حكامه بموجب القانون أ

 ؛(2016غشت  25) 1437ي القعدة من ذ 21بتاريخ  1.16.124رقم 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات  25.90وبناء على القانون 

رقم هير الشريف السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظ

 ؛(1992يونيو  17) 1412الحجة  من ذي 15بتاريخ  1.92.7

نتقالية فيما يتعلق احكام أبسن  39.07وبناء على القانون رقم 

تاوى املستحقة لفائدة الجماعات ببعض الرسوم واملساهمات واأل

 16بتاريخ  1.07.209املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛2007دجنبر  27)1428ي الحجة ذ

ول ربيع األ من  04الصادر في  2.17.451وبناء على املرسوم رقم 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 2017نونبر 23) 1439

 ؛ومؤسسة التعاون بين الجماعات

شوال من  08الصادر بتاريخ  2.18.577وبناء على املرسوم رقم 

 ؛ضابط البناء العام( املتعلق باملوافقة على 2019يونيو  12) 1440

 26) 1400من رجب  11بتاريخ  2.78.157وبناء على املرسوم رقم 

( املتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير 1980ماي 

ن وضمان سالمة املرور والصحة مالرامية الى استتباب األ 

 ؛واملحافظة على الصحة العمومية في املغرب

 1376صفر من  05الصادر في  2.56.604وبناء على املرسوم رقم 

صفر  15( املغير واملتمم للقرار الوزاري املؤرخ في 1956شتنبر  11)

التدابير العامة للنظافة والصحة  ( بشأن1952نونبر  04) 1372

املطبقة على جميع املحالت التي تمارس فيها الحرف التجارية 

 ؛والصناعية او الحرة، كما وقع تغييره وتتميمه

نونبر  4) 1372صفر من  15على القرار الوزاري املؤرخ في  وبناء

( بشأن التدابير العامة للنظافة والصحة املطبقة على جميع 1952

و الحرة، كما أاملحالت التي تمارس فيها الحرف التجارية والصناعية 

 ؛يره وتتميمهيوقع تغ

 26بتاريخ  3م ح م/ ق ج م //83وبناء على الدورية الوزارية رقم 

 ؛املتعلقة باملحافظة على النظافة والصحة العموميتين 1993يناير

غير للقرارات عدل واملامل 11/2021وبناء على القرار الجبائي رقم 

سعار الضرائب والرسوم أالجبائية السابقة، املحددة لنسب و 

تاوات املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الترابية والحقوق واإل

 ؛لبخاتي

 2022فبراير  07بتاريخ  05/2022املجلس عدد وبناء على مقرر 

 ؛11/2021القاض ي بتحيين القرار الجبائي رقم 

 ،2022فبراير  07بتاريخ  06وبناء على مقرر مداوالت املجلس عدد 

 قرر ما يلي:

 

 

 القرار هذاهداف ومجاالت تطبيق أول: الباب األ 

 ول الفصل األ 
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ماعات الصادر عمال بمقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بالج

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

منه املخولة  236و 100( السيما املواد 2015يوليو 07)1436

دارية في ميادين لرئيس املجلس الجماعي صالحيات الشرطة اإل 

 املرور.الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العموميتين وسالمة 

تحديد املواصفات والشروط الضرورية  إلىا القرار ذيهدف ه و 

الواجب توفرها في املحالت التجارية والصناعية واملهنية 

والخدماتية وصالحية بنياتها الستغاللها في ممارسة األنشطة 

التجارية والصناعية واملهنية والخدماتية وفتحها في وجه العموم 

لية جراءات الواجب اتباعها في عما تحديد املسطرة واإل ذوك

جل ضمان الوقاية الصحية والنظافة العمومية أالترخيص من 

نظمة الجاري بها العمل في وحماية البيئة وذلك طبقا للقوانين واأل 

 الجماعة.طـــــــار االختصاصات املخولة لرئيس إ

ا القرار الى تحديد الئحة مختلف األنشطة التجارية ذكما يهدف ه

صنيفها وتنظيمها داخل تراب والصناعية واملهنية والخدماتية وت

 .نه يروم الى إحداث ثالثة أكشاك بمركز حد لبخاتيأالجماعة كما 

 الفصل الثاني

 االشتغالمحل داخل الجماعة الترابية بقصد  أيال يجوز فتح  

ال بعد الحصول على ترخيص في إو حرفة أو مزاولة مهنة أبالتجارة 

وصل تصريح  وأ دارية املختصةإل من طرف املصالح ا هذا الشأن

و أما لم تكن مزاولة املهنة  ذلكمسلم من طرف مصالح الجماعة و 

 الحرفة منظمة بنصوص خاصة.

ه التراخيص لكل طالب ذدارية هإل وتصدر مصلحة الشرطة ا

استغالل متى توفرت الشروط النظامية املنصوص عليها واملتعلقة 

بحق منح الترخيص وتحتفظ السلطة املانحة للترخيص  بإجراءات

 ا القرار.ذسحب رخص األشغال عند مخالفة مقتضيات ه

 الفصل الثالث

و خدماتي أو صناعي أو حرفي أي نشاط تجاري أال يسمح بممارسة 

ن تكون له انعكاسات سلبية على أو أضرار بالبيئة إل من شأنه ا

 الصحة العامة وسالمة املرور والسكينة.

املحالت التجارية توفرها في الواجب الباب الثاني: املواصفات 

 واملهنية والصناعية والخدماتية

 الفصل الرابع

اخل دو تجهيزه أبفتح املحل  اأو معنويشخص ذاتيا  أليال يسمح  

الجماعة بدون رخصة قانونية مسلمة من طرف املصالح التابعة 

في ملف طلب طالب  تبعد الب إال للجماعة وال يمكن الترخيص

بمعاينة املحالت التجارية  الرخصة من طرف اللجنة املكلفة

والصناعية واملهنية والخدماتية التابعة للجماعة، وتقديم جميع 

الوثائق اإلدارية الالزمة املتعلقة باملحل وبعد تحديد شروط 

 استغالل وتوفر املحل على املواصفات التالية:

ي مخالفة بناء، وفي أتكون باملحل املراد استغالله  أاليجب  -

الفة فيجب القيام بتصحيحها وفقا ي مخأحالة وجود 

 النظر في طلب الترخيص. العمل قبللألنظمة الجاري بها 

ال يسمح باستغالل املحالت التي تمارس فيها األنشطة  -

و أواألعمال التي تمس بالوقاية الصحية والنظافة العمومية 

 را بالغير وبالسالمة العمومية.اضــر أو تلحق أاملزعجة للراحة 

و طالبي الرخصة القيام بإصالحات أتغلي املحالت ال يسمح ملس -

ال بعد إو تغييرات باملحالت املراد استغاللها ملزاولة األنشطة أ

الحصول على املوافقة املبدئية من مصلحة الشرطة اإلدارية 

 تفاديا لتسجيل اعتراضات من قبل الجهة املكلفة باملراقبة.

ية ن يستوفي املحل للشروط الصحية والوقائأيجب  -

 ن يتوفر على التهوية الكافية داخل املحل.أالالزمة و 

من والسالمة متوفرة باملحل طبقا ن تكون وسائل األ أيجب  -

للمواصفات املطلوبة من طرف مصالح الوقاية املدنية 

 بالنسبة للمشاريع التي تدخل في الصنف )ب(.

ال يجهز املحل بلوحة إعالنية إال بعد الحصول على الرخصة أ -

لك مسلمة من طرف مصالح ذية التي تسمح له بالقانون

 الجماعة.

و أو من فئة القاصرين أعدم تشغيل يد عاملة غير نظامية  -

على الوثائق اإلدارية  و من الفئات التي ال تتوفرأاألحداث 

 الالزمة.

واملطاعم ومحالت بيع املأكوالت  يتتوفر املقاه أن يجب -

تتطلبها شروط الخفيفة وما شابه ذلك، على املرافق التي 

الصحة من مرافق صحية مزودة باملاء، متوفرة على تهوية 

 كافية....،

 الباب الثالث: تصنيف األنشطة والوثائق املطلوبة

 الفصل الخامس

باستثناء املهن واملؤسسات التجارية والصناعية املنظمة بنصوص  

خاصة فإن باقي األنشطة التجارية والحرفية والخدماتية املمارسة 

ل تراب الجماعة تصنف الى قائمتين )أ( و )ب( حسب داخ

موضوعها ونوعيتها وما تمثله من مخاطر على الصحة والنظافة 

 العامة.والسكينة 

 الفصل السادس

 ) أ)الصنف  الوثائق املطلوبة بالنسبة لألنشطة التجارية

يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغالله في 

في او خدماتي مصنف في القائمة )أ( و حرأممارسة نشاط تجاري 
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ان يتقدم الى املصالح املختصة التابعة للجماعة ويدلي بالتصريح 

 مرفوقا بالوثائق الضرورية.

القائمة )أ(: تشمل االنشطة التجارية املنصوص عليها في الجدول 

 التالي وتقتض ي مزاولتها الحصول على وصل بالتصريح

 شاطنوعية الن ر ت  نوعية النشاط ر ت

خدمات الطبع  14 الغذائيةبيع املواد  1

 والنسخ

بيع املأكوالت  2

 الخفيفة

 بيع العقاقير 15

بيع اللحوم الحمراء  3

 واللحوم البيضاء

 نترنيتمقهى األ  16

العصرية الخياطة  4

 ةوالتقليدي

بيع التوابل ، بيع  17

 الزيتون واملخلالت

صالح لوازم إبيع و  18 وراقة -مكتبة 5

 فالهات

بيع الفواكه  6

 والخضروات

 بيع األسمدة  19

جهزة بيع األ  20 الحالقة 7

 الفالحية 

بيع الدواجن)الحي  8

 (واملذبوح

بيع بطاريات  21

 السيارة

بيع وخياطة  22 استوديو التصوير 9

 فرشة األ 

 بيع العجالت   23 كاتب عمومي 10

 بيع مواد النظافة 24 وكالة عقارية 11

 بيع الجرائد  25 رية وكالة تجا 12

 املحلبات 26 اسكافي 13

ه الالئحة يمكن تحيينها وفق ما يستجد ذن هأشارة الى تجدر اإل  و

من أنشطة. وهي ليست محددة على سبيل الحصر وليست نهائية 

تعتمد على القياس عند الرغبة في الترخيص  أنيمكن للجنة  إذ 

ماتي لم يرد ضمن و خدأو حرفي أ و صناعيأ ملمارسة نشاط تجاري 

 هاته القائمة.

 قائمة ح الوثائق املتعلقة باملؤسسات الخاضعة للتصري(

 أ(:

مصادق عليه وفق  باألمرتقديم تصريح من طرف املعني  (1

 النموذج املوحد واملعتمد من طرف الجماعة.

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية االلكترونية (2

و وصل أعليه  و عقد الكراء مصادقأنسخة من شهادة امللكية  (3

 .شهر بالنسبة للمكتري مصحح اإلمضاء آلخرالكراء 

صلي في حالة عدم دالء بموافقة صاحب امللك األ ضرورة اإل   (4

 .لى نوع النشاط املراد استغالله في عقد الكراء إشارة اإل 

شهادة إثبات الحرفة او نسخة من شهادة الكفاءة املهنية  (5

 لك.ذبالنسبة للحرف التي تتطلب 

 .االساس ي بالنسبة للشركات القانون  (6

دفتر مضاء باحترام مقتضيات مصحح اإل  التزامتقديم   (7

والتحمالت يحدد فيه شروط الصحة والسالمة  طالشرو 

 الالزم توفرها في االنشــــــطة التي تتطلب ذلك. 

حوال هي نفس الوثائق التي تم التنصيص عليها في بوابة في جميع األ 

www.idarati.ma  

 بعالفصل السا

بعد استيفاء امللف لجميع الشروط املطلوبة يتسلم املستغل  

 وصال باستالم التصريح مسلم من طرف مصالح الجماعة.

 الفصل الثامن

و مقدم الخدمات تجديد أو الحرفي أيتعين على التاجر  

 التصريح في الحاالت التالية:

كثر أ الحرفي بعد مرور أولم يقم باستغالل املحل التجاري  إذا -

 ؛يداع التصريحإن سنة على م

توقف عن ممارسة النشاط التجاري او الحرفي موضوع  إذا -

 عن سنة؛التصريح ملدة تزيد 

 ؛الخدماتي أو الحرفي أوتغيير النشاط التجاري  -

 .بيع املحل او تجديد عقد الكراء -

 الفصل التاسع

  التجارية  لألنشطةالوثائق املطلوبة بالنسبة

 ( الصنف)ب

محل قصد استغالله ح ص يرغب في فتيتوجب على كل شخ

ن يقدم طلبا في املوضوع أو حرفي أو صناعي أملمارسة نشاط تجاري 

 .لى رئيس الجماعةإ

مزاولتها نشطة التجارية التي تقتض ي : تشمل األب(القائمة )

راء إجمن طرف رئيس الجماعة بعد  ترخيص مسلمعلى  الحصول 

 .بحث حول املنافع واملضار

 

اط نوعية النش ر ت

 املزاول 

 نوعية  النشاط املزاول  ر ت

 صنع وبيع الحلويات 9 الحمامات 1

 بيع السيارات  10 املطاعم  2
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صنع املثلجات  11 املقاهي  3

 التجارية 

 األفرنة 4

 التقليدية 

 املخبزات العصرية  12

معمل الزليج  13 املطحنات 5

 والقرمود

 مستودع الخردوات  14 فراحقاعة األ  6

شة اللحامة ور  7

و الزخرفة 

 الحديدية

 النجارة العصرية  15

ميكانيك  8

 السيارات 

صنع وبيع  الطوب   16

 واالسمنت ..

 

ه الالئحة يمكن تحيينها وفق ما يستجد ذن هألى إشارة وتجدر اإل 

نشطة. وهي ليست محددة على سبيل الحصر وليست نهائية أمن 

لرغبة في الترخيص ن تعتمد على القياس عند اأيمكن للجنة  إذ

و خدماتي لم يرد ضمن أو حرفي أو صناعي أملمارسة نشاط تجاري 

 القائمة.هاته 

  الوثائق املتعلقة بفتح محالت تجارية خاضعة للترخيص

 ضمن القائمة )ب(  

 ؛لى السيد رئيس جماعة لبخاتيإطلب ترخيص موجه  (1

 ؛لكترونيةنسختان من بطاقة التعريف الوطنية اإل (2

خر آو أو عقد الكراء مصادق عليه أة امللكية نسخة من شهاد (3

 ؛شهرأوصل الكراء مصادق عليه ال يتعدى ثالثة 

موافقة املالك االصلي في حالة عدم امللكية او عدم التنصيص  (4

 ؛على نوع النشاط في عقد الكراء

تصميم مرخص لتهيئة املحل بالنسبة للمحالت املتواجدة  (5

للمشروع موقع من  تصميم مبيانيأو  داخل مركز حد لبخاتي

األخير ا ذطرف ه مسلمة منطرف مهندس معماري مع شهادة 

شغال تهيئة املحل تمت وفق ضوابط السالمة أن أب تنص

 ؛الواقعة خارج املركز العمومية بالنسبة للمحالت

 ؛صورتان فوتوغرافيتان  (6

 ؛ساس ي بالنسبة للشركاتالقانون األ   (7

لوكيل املداخيل ى واجب البحث الخاص باملنافع واملضار تؤد (8

  ؛بالجماعة

 في بوابةتم التنصيص عليها  الوثائق التينفس  األحوال هيفي جميع 

www.idarati.ma  

 الفصل العاشر

طلب الرخصة  الجماعة املختصة بملفبعد توصل مصالح  

فيه  سجل خاص يتمواستيفائه لجميع الوثائق املطلوبة، يفتح 

 املشروع وذلك بخصوصاملجاورين  تعرضات السكانتدوين وتلقي 

لها  الجرائد املسموح اإلعالن فييوما من تاريخ نشر  15خالل مدة 

عالن في املوضوع حول إكما يــــعلق  اإلعالنات القانونية،بنشر 

استغالله واجهة املحل املراد  الجماعة وعلى واملضار بمقراملنافع 

 النشاط التجاري. العموم بنوعفيه  يخبر

عتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن وال يؤخذ بعين اال 

 العامة ومقتضيات والسالمة والسكينةنطاق الصحة والنظافة 

 .الشأنا ذاملعمول بها في ه اإلدارية الجماعيةالشرطة 

 

 الفصل الحادي عشر

في القائمة  واملهنية املصنفةبالنسبة للمحالت التجارية والحرفية  

ا القرار ذقبل صدور ه خصةوغير املر )أ( و التي تزاول نشاطها 

و أتم إحصاؤها  من طرف   مصالح الجماعة   التنظيمي والتي

 السلطة املحلية يجب االدالء ب:

مصادق عليه يصرح فيه بمزاولته  باألمرالتزام املعني  -

 املنهي. أوالحرفي  أوللنشاط التجاري 

( ما بالنسبة   للمحالت التجارية والحرفية املصنفة في القائمة )بأ 

ا القرار، فتمنح ذصدور ه املرخصة قبل نشاطها وغيروالتي تزاول 

شأن كان من  القانونية إذاها تشهر لتسوية وضعيأ 03لها مدة 

لك بناء ذبالصحة والسالمة العموميتين و  مزاولة نشاطها أن يخل

كانت  وإذانجازها ملعاينة املحل، إ اإلحصاء بعد مالحظات لجنةعلى 

 باألمر يصرحاملعني  اإلدالء بالتزام ية فيكفيإيجابه املالحظات ذه

 .أو املنهيفيه بمزاولة نشاطه التجاري او الحرفي 

حصاء إتعين لجنة االحصاء بقرار لرئيس الجماعة تناط بها مهام 

 نشطة اقتصادية بالجماعة.أجميع املحالت التجارية التي تمارس 

 الفصل الثاني عشر

 واملضار،البحث عن املنافع  املخصصة ملسطرة انتهاء اآلجالبعد 

اللجنة استدعاء ألعضاء  بالجماعة بتوجيه املصالح املختصةتقوم 

 .موضوع الطلبللمحل  معاينة ميدانيةجراء إ املختلطة قصد

  عن: من ممثلينه اللجنة ذوتتكون ه 

 ؛املكتب التقني بالجماعة 

  الجماعة؛مكتب شسيع 

 ؛ممثل السلطة املحلية

 نية،املدممثل الوقاية 
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مصلحة  اللجنة املختلطة كل لحضور أشغا يستدعي إلىن أويمكن 

 مر بحسب طبيعة النشاط،يعنيها األ 

الرأي  اللجنة إبداءعضاء أمن  أن تطلبكما يمكن ملصالح الجماعة 

باملعاينة الجماعية للمحل موضوع طلب  املوضوع دون القيام في

 الترخيص.

ات املصنفة في النشاط ملزاولة إحدىما بخصوص الترخيص أ

طرف  ميداني منبحث  القيام بمعاينة وإجراءالقائمة )أ( يكفي 

 املحلية فيدارية بالجماعة وطلب رأي السلطة فرقة الشرطة اإل 

من طرف السلطة املحلية داخل اجل  عدم الرداملوضوع، وفي حالة 

بناء على  بالتصريح لطالبه الجماعة وصليسلم رئيس  شهرين،

 رطة االدارية.مالحظات فرقة الش

 الفصل الثالث عشر

 املقدمة من موضوع الطلبات بمعاينة املحالته اللجنة ذلى هإيعهد 

 التجارية املشار واستغالل املحالتفتح  الراغبين فيفراد طرف األ 

 عاله،أليها إ

وتسند لها مهمة ابداء رأيها  وفقا للقوانين  واألنظمة الجاري بها 

نافع واملضار بناء على السجل  املفتوح العمل  ودراسة نتائج بحث امل

 يوم(.30قصاه ثالثون يوما)أذلك داخل اجل  بالجماعة  و

 الفصل الرابع عشر

الشروط املطلوبة والتأكد من احترام   صاحب  استيفاء جميععند 

رئيس  التجاري يقومستغالل املحل ال الضرورية  املشروع للمعايير

 الجماعة بالترخيص للمشروع.

 خامس عشرالفصل ال

في حالة تسجيل اللجنة ملالحظات فيما يتعلق بشروط الصحة  

بواسطة رسالة مضمونة  شخصيا أو باألمريبلغ املعني  والسالمة،

ويعتمد  لها، على االستجابةالعمل  اللجنة قصدبمالحظات 

الخاتم  أوعلى التاريخ املضمن بالسجل  األجل املحدد احتساب

 املطلوب األشغالجل داخل األ  باألمري لم ينفذ املعن إذاو  البريدي،

ي ذللطلب ال ضمني منه بمثابة سحبلك ذ يعتبر التبليغموضوع 

و أو الحرفي أالتجاري  واستغالل محلهشأن فتح  به فيتقدم 

 الخدماتي.

 الرخصة طلب إلغاء بها عندالباب الرابع: الوثائق الواجب اإلدالء 

 الفصل السادس عشر

ية موجه للسيد رئيس الجماعة مرفوقا طلب إلغاء الرخصة االصل

 ب:

 ؛الرخصة األصلية (1

 ،وثيقة رفع اليد مسلمة من مصلحة الجبايات (2

 السابع عشر الفصل

غاء الرخصة يجب تقديم طلب إلضافة الى الوثائق الخاصة بإ

بالوثائق املطلوبة للسيد رئيس الجماعة مرفوقا  تحويل موجه

 النشاط. يـــــــــــيرحالة تغلك في ذ و رخصة جديدةعلى  للحصول 

القرار شخصيا  هذا ألحكاما الترخيص املمنوح وفقا ذبر هتيع

 يسقط بوفاة املرخص له.

 الباب الخامس: في شأن سحب الرخصة 

 الفصل الثامن عشر 

املانحة من السلطة  الرخص بقرارلغاء إو  عن سحبعالن يتم اإل  

العمل ي بها الجار  املستفيد بالوسائل تقوم بتبليغالتي  للترخيص

لجنة املراقبة بناء على محضر تسجل  على اقتراحلك ذفي  معتمدة

 السحب واإللغاء وتتم عمليةا القرار ذه فيه مخالفات ملقتضيات

جراءات املسطرية الجاري بها العمل دون اإل  الذكر حسبالسالفة 

 طرف املرخص له. تعويض مني أاملطالبة ب

 :الحاالت التالية الرخصة فيتلغى  ن تسحب وأكما يمكن 

من طرف  طلب التجديدعند نهاية صالحية الرخصة دون  (1

 ؛صاحب الرخصة

  ؛حد بنود القرارأفي حاالت اإلخالل ب (2

 ؛بالغ الجسامة املستغل لخطأفي حاالت ارتكاب  (3

 ؛سليمة من طرف املستغل بيانات غيرو أتقديم وثائق مزورة  (4

 ''''االعتبار الشخص ي الشخصية للرخصةمخالفة الصفة  (5

 الفصل التاسع عشر

 التالية: الحاالتالترخيص في  الجماعة بإلغاءكما تقوم 

 ؛عالهأكور ذامل 16 مقتضيات الفصلوفق  (1

في حالة مزاولة املحل لنشاط يختلف تماما عن النشاط  (2

 ؛املرخص به

 ؛جديد بناؤه منعيد أ املحل أوهدم  إذا (3

إدارته استمرار  أصبح فيو أ قابل للتشغيلصبح املحل غير أ إذا (4

 من العام يتعذر تداركه.و األ أخطر داهم على الصحة العامة 

 ؛بإزالته أواملحل نهائيا  نهائي بإغالقصدر حكم  إذا (5

داريا بقرار من إقام صاحب الشأن بفتح محل سبق إغالقه  إذا (6

 األجهزة اإلدارية الجماعية.

 العشرون الفصل

رفية أو و حأتجارية   ألغراضو استغالله أكل محل تم  فتحه  

و أخدماتية  خالفا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل 

لك ذبصورة نهائية ، و  أوغالقه مؤقتا إا القرار، يتم ذملقتضيات ه

ليه تقرير كتابي إبقرار يصدره  رئيس املجلس الجماعي بعد ان يرفع 

في املوضوع  من طرف  املصلحة املكلفة بالتراخيص) الشرطة 
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خالل  ن اإل أتبين   إذا غالق مؤقتا  بواسطة قراراإل دارية(، يكون اإل 

غالق املحل إصالحه في كل وقت وحين ويتم إو أجزئي  يمكن تداركه 

لى إخالل سوف  يؤدي ن اإل أتبين  إذا بصفة دائمة بواسطة قرار

 يمس بالسكينة والطمأنينة والبيئة. مضرر دائ

 الفصل الواحد والعشرون

كما  االستغالل، سحب رخصةو أم لرئيس الجماعة الحق في تسلي

 غالق املحل في الحاالت التالية:إو قرارا بأمرا أيصدر  أنيمكن له 

 ؛دارة املحل بدون ترخيصإو أفتح  (1

العام من يهدد األ  املحل ما النشاط داخلكان في مباشرة  إذا (2

 ؛لك بناء على طلب الجهات املعنيةذ ويكون 

أحكام  مع يتعارضنحو  نشاط علىاستغل املحل في  إذا (3

 ؛اعمحضورة شر  غذائيةو عرض مواد أ السالمة

خالل بالنظام لى اإل إفي نشاط على نحو يؤدي  استغل املحل إذا (4

 ؛داباآل  العام أو

بالسكينة  لإلخالل نحو يؤدي نشاط على املحل فياستغل  إذا (5

 ؛وراحة الجمهور  العامة

 ؛ضافة مساحة غير مرخصة للمحلإفي حالة   (6

شعار إجراءات التالية: بتوجـــــــــيه الق بتتبع اإل غوتبتدئ مسطرة اإل  

صاحب الشأن يأمر من خالله بازالة  أو أخير إلىنذار ثاني إول ثم أ

االجهزة  التي تطلبهاسباب املؤدية الى ذلك وتنفيذ االشتراطات األ 

 غالق.الجماعية خالل املدة التي تحددها قبل تنفيذ اإل 

 نالفصــــــــــل الثاني والعشرو 

بفتح املحل في حالة مرا كتابيا أن يصدر أيجوز لرئيس الجماعة 

 غالق.و اإل أسباب املنع أزوال 

مؤقتة املحل بصفة  كتابيا بفتحمرا أ أن يصدركما يجوز له 

للترخيص وال يجوز مباشرة النشاط  الشروط املطلوبة الستكمال

 خالل تلك املدة.

 الفصل الثالث والعشرون

والواجبات  الضرائب والرسومجميع  داءيخضع املستفيد أل 

الرخصة طبقا  يزاوله برسمي ذطار النشاط الإالجبائية في 

بها العمل وخاصة  والتنظيمية الجاري للمقتضيات التشريعية 

 ي يحدد النسب الواجب تطبيقها.ذالقرار الجبائي ال

 الفصل الرابع والعشرون

ين تفرض الرسوم املترتبة على تسليم الرخصة حسب القوان

 .ا الشأنذالصادرة في ه

 والغرامات السادس: املخالفاتالباب 

 الفصل الخامس والعشرون

 الجماعة لضبط يعينهم رئيس املحلفين الذينيكون للموظفين  

ه الالئحة صالحية حق دخول ذه عليها فياملخالفات املنصوص 

الالزمة املخالفة وتحرير املحاضر  العامة وضبط األماكن واملحالت

 لى الجهة املختصة.إ لتهاو إحا

 القوة العمومية فيفراد أب الجماعة االستعانةيمكن لرئيس  و 

في حالة  النشاط أومزاولة  باملنع من فيها اإلقرارالحاالت التي يجوز 

 .بإغالق املحلقرار اإل

 الفصل السادس والعشرون

اإلجراءات تستوجب اتخاد  القرار، ملقتضيات هذاكل مخالفة 

 يلي: في ما لقانونية الالزمة والزجرية املتمثلةاإلدارية وا

  نذاره فور ثبوت املخالفة مع تسوية إ شعار املستفيد وإ

 القانونية؛الوضعية 

  املخالفة مععن  له املعني املسؤولمتابعة املستفيد املرخص 

 .هاؤ سحب الرخصة وإلغا

 الفصل السابع والعشرون

ات حسب نوعية ا الجزاءذوك الغرامات الجزافيةتحدد مبالغ 

طرف أصحاب املحالت التي تم الترخيص لها  املرتكبة مناملخالفة 

 حسب الجدول التالي:

 

العقوبة املحددة عن  نوعية املخالفة

 ارتكاب املخالفة

العقوبات 

 التكميلية

الحد األدنى 

 للغرامة

الحد 

األقص ى 

 للغرامة 

 

عدم املحافظة  على 

 .نظافة املحل

 200 درهم  100

 درهم 

تضاعف الغرامة 

بتعدد املخالفات او 

عدم إزالة او 

 .تصحيح األعمال

رمي النفايات وبقايا 

االشياء الغير 

املستعملة خارج 

املحل ووضعها على 

في  الرصيف او

 .الطريق املعبد

 200 درهم  100

 درهم 

تضاعف الغرامة 

بتعدد املخالفات او 

عدم  ازالة او 

 .تصحيح األعمال

التي القيام باألعمال 

تمس باألخالق 

العامة ، والتقاليد 

والعادات او النظام 

اإلغالق اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق 

 .املخالف حسب كل مخالفة
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العام  او مخالفة 

ملضمون الرخصة  

املسلمة لصاحب 

 .املحل 

مخالفة القرارات 

الفردية الصادرة 

عن رئيس املجلس  

الجماعي ومختلف  

  .السلطات املحلية

اإلغالق اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق 

 .املخالف حسب كل مخالفة

 

 على الصحة والنظافة العمومية  شأن املحافظةالباب السابع: في 

 الفصل الثامن والعشرون

ا القرار وباقي قرارات الرئيس، تحدث ذللسهر على تتبع وتنفيذ ه

لقوانين القسم وفق ا ألداءفرادها أ اإلدارية يخضعفرقة للشرطة 

 :الجماعة منمصالح  إلى مديرضافة املعمول بها وتتكون وجوبا باإل 

 ؛وكالة مداخيل الجماعة عن مكتبممثل  -1

 ؛ممثل  املكتب التقني -2

 لذلك؛دعت الضرورة  إذاخرين آومن موظفين  -3

والسكينة  ةالبيئقصد ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية 

لك ذلترابي لجماعة لبخاتي و العمومية وسالمة املرور داخل النفوذ ا

طار االختصاصات إوفقا للقوانين واالنظمة الجاري بها العمل في 

دارية الجماعية بمقتض ى القانون املخولة له في مجال الشرطة اإل 

 التنظيمي املتعلق بالجماعات.

 الفصل التاسع والعشرون

و املراقبين املحلفين زيادة أدارية يشمل اختصاص فرقة الشرطة اإل 

عاله، املعاينة، أوالعشرون  الفصل الخامسن مقتضيات ع

ثبات املخالفات طبقا للقوانين إنذارات للُملزمين، تبليغ اإل املراقبة،  

واملساطير املعمول بها والتدخل بقرار من السيد رئيس املجلس 

 الجماعي وبتنسيق مع املصالح املختصة في امليادين التالية:

 :لبيئةالوقاية الصحية والنظافة وا (1

 نية غير املنظمة التي من شأن همراقبة االنشطة التجارية وامل

ن تمس بالوقاية الصحية والنظافة والسكينة أمزاولتها 

 ؛العمومية وسالمة املرور او تضر بالبيئة

  و الخطيرة أو املزعجة أمراقبة استغالل املؤسسات املضرة

 الجماعي؛املجلس  اختصاصات رئيسالداخلة في 

 بيع العقاقير والبقالة ومحالت الحالقة وبيع  التمراقبة مح

و تخزن أن تصنع أماكن التي يمكن  العطور وعلى العموم كل األ 

 ؛و تباع فيها مواد خطيرةأ

  املتعلقة بسالمة ونظافة املحالت  مخالفة الضوابطمراقبة

 ؛الخ ....املفتوحة للعموم خاصة املقاهي وقاعات الشاي 

 ت التنظيمية الجماعية التي تتعلق السهر على تنفيذ القرارا

بتحديد الشروط العامة التي يمكن ان تمارس في اطارها 

األنشطة الخاصة لألفراد قصد الحفاظ على الصحة العامة 

 ؛والسكينة العامة

  زبال والقاذورات والفضالت في املناطق الخضراء منع رمي األ

 ؛والساحات وجوانب الطرق 

 التجارية واملهنيةتلف املحالت مراقبة الوضعية القانونية ملخ 

 املخالفين طبقاوالصناعية واتخاد التدابير الالزمة في حق 

 ؛للقوانين الجاري بها العمل بصفة عامة

  :في مجال التعمير (2

  رئيس  والتعمير وإخبارمعاينة مخالفات ضوابط البناء

 ؛شعار ضباط الشرطة القضائيةإلك قصد ذالجماعة ب

 اآليلةو أبنايات املهملة او املهجورة مراقبة املباني وضبط ال 

 ؛للسقوط

 ؛السهر على احترام القرارات املتعلقة بالتعمير 

  و أمراقبة رمي بقايا مواد البناء وغيرها حول البنايات السكنية

 ؛على جانب الطرقات

 :في مجال السكينة العمومية (3

  غالق املحالت التجارية إمراقبة مخالفة مواقيت فتح و

 ؛وماملفتوحة للعم

 ؛مراقبة ضبط كل ما يخل بالسكينة العمومية 

 :في مجال السير والجوالن (4

 ؛مراقبة نظافة الطرق العمومية 

 مراقبة وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية. 

 الفصل الثالثون 

لفين حدارية او املراقبين امليقتصر مجال تدخل فرقة الشرطة اإل  

رئيس املجلس  على ممارسة االختصاصات املتعلقة بقرارات

الجماعي في مجال الشرطة االدارية بمقتض ى القانون التنظيمي 

خرى،  وال أالجماعي التي ال يعود اختصاصها الية جهة حكومية 

و أمن العمومي أل تمارس اي اختصاص من اختصاصات قوات ا

نواع الشرطة أجهزة الحكومية األخرى  املوكول لها ممارسة بعض أل ا

 االدارية الخاصة.

 

 

 والثالثون  الفصل الواحد

في حالة ثبوت املخالفة يتم تحرير محاضر في عين املكان تبين فيها 

ا االيضاحات التي يدلي بها مرتكب ذظروف وطبيعة املخالفات وك
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يخالفها وتوضع رهن  يثبت مان ألى إ ه املحاضرذه املخالفة وتعتمد

ارا ذإنن توجه أدارة حسب الحاالت  كن لإل موي اإلدارة،شارة إ

القانون والنصوص  بأحكامخالفة، للتقيد مكتوبا الى مرتكب امل

ن كانت استنتاجات املحاضر تقض ي بمتابعة إلتطبيقه و  املتخذة

لى املصالح إه املحاضر ذترسل ه أن دارةاإل املخالفين فيجب على 

 جراءات الالزمة.  املختصة قصد البت فيها واتخاد اإل 

 حـكام عـامةأالباب الســابع: 

 لفصل الثاني والثالثون ا

يمكن في حالة  التنظيمي،ا القرار ذلى مقتضيات هإضافة إل اب

نشطة الضرورة اعتماد دفاتر التحمالت خاصة ببعض األ

الصحة  محددة لحفظاالقتصادية التي تتطلب التوفر على شروط 

 والسالمة والسكينة العمومية.

 الفصل الثالث والثالثون 

إطار لضرائب والرسوم الجبائية   في جميع ا ألداءيخضع املستغل 

التشريعية  طبقا للمقتضياتو املصرح به أاملرخص به  النشاط

ي ذالقرار الجبائي املستمر ال العمل وخاصةبها  والتنظيمية الجاري 

 .يحدد النسب الواجب تطبيقها

 الفصل الرابع والثالثون 

ية الجماعاملصالح  املجال أمام أن يفسحو الحرفي أعلى التاجر 

التي  الوثائق والبياناتاملراقبة ويقدم جميع  للقيام بمهام املختصة

 .مأموريتها شأنها تسهيلمن 

 الفصل الخامس والثالثون 

و الخدماتية ما أالحرفية  املحالت التجارية أوحاب أصيمنع على 

 يلي:

و أاستعمال امللك العمومي الجماعي لعرض البضائع  (1

دون ترخيص خاص ب والطاوالت وغيرهاوضع الكراس ي 

 ؛باالحتالل املؤقت

و تحسين على امللك العمومي الجماعي أبناء  أي إقامة (2

ال إو الخدمات أو الحرفي أالواقع أمام املحل التجاري 

  ؛بترخيص من املصالح الجماعية املختصة

خارج  للضوضاء والضجيجاملحدثة  اآلالتاستعمال  (3

 ؛أوقات العمل املسموح بها

األماكن زبال والنفايات في غير رمي القاذورات واأل  (4

 ؛لها املخصصة

 مرقد أوو أو الحرفي كمسكن أاستعمال املحل التجاري  (5

 .الغرض املخصص له رآخر غيألي غرض 

 الفصل السادس والثالثون 

و أنشاط تجاري  التصريح ملمارسةو أال يعفي طلب الترخيص 

و خدماتي من الحصول على الرخص املنصوص عليها في أحرفي 

في شغل امللك الجماعي العام  باألمررغب املعني  إذاانون، الق

 غراض تتعلق بمزاولة نشاطه.أل املجاور 

 الفصل السابع والثالثون 

و الخدماتي أو الحرفي أالتجاري  املحل النشاط يمارس صاحب

املواد جودة  مسؤول عنوهو  املدنية والجنائيةتحت مسؤوليته 

بقا للقوانين والتنظيمات لك طذثمان املطبقة و واأل والخدمات

 املعمول بهـــــــــا.

 الفصل الثامن والثالثون 

السلطة  الجماعة، من رئيسكل  إلىا القرار ذيعهد بتنفيذ ه

 املكلفة بالشرطة الجماعة واملصلحة حمدير مصالالسيد  املحلية،

 في دائرة اختصاصه. اإلدارية كل

 .2022فبراير  14في  بخاتيوحرر بل

 .صابر رشيد، س مجلس الجماعة الترابية لبخاتيمضاء: رئياإل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهام ضابط الحالة املدنية في تفويض ال

 

 2022ر فبراي 21بتاريخ  01رقـم وابترئيس مجلس جماعة التلقـرار 

 مهام ضابط الحالة املدنيةفي تفويض البيقض ي 

 ،ن رئيس املجلس الجماعي لجماعة التوابتإ

 من  20  في الصــادر 1.15.85بمقتضـــى الظهيـــر الشريف رقم

 113.14بتنفيذ القــانـون رقـــم  ( 2015يوليــوز  07) 1436 رمضان

 ؛منه 102ـاعـــات، وخاصة املادة املتعـلــــق بالجمــ

رجب  25الصادر في  01.02.239وبناء على الظهير الشريف رقم 

 37.99املتعلــق بتنفيذ القانون رقم ( 2002اكتوبر  03) 1423

 ؛املتعلق بالحالة املدنية، وخاصــة املادة الخامسة منه

 1423شعبــان  02الصــادر في  2.99.665وبنـاء عـلى املرسـوم رقـم 

وخاصة املـادة  37.99املتعلق بتطبيق القانون ( 2002اكتوبر 09)

 ؛منه األولى

 :يقرر مــا يــلـــي 

 األول الفــصــل 
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 داري من الدرجة الثانيةإمساعد  -اإلدريس ييعين السيد الزبير 

ليقوم ضابطا للحالة املدنية بجماعة التوابت،  -بجماعة التوابت

 ة معي.وباملشارك املهمة مقامي بهذه

 الفصــل الثاني

 يتم العمل بهذا التفويض ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.

 الفصـــل الثالث

 سرئيس املجليوضع حد ملزاولة هذا االختصاص بقرار يتخذه 

 الجماعي للتوابت.

 .2022فبراير  21حرر بالتوابت في و 

 .سعيد حابلي ،لتوابتلرئيس املجلس الجماعي اإلمضاء : 

ـــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخ المهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة  في تفويضال

 .ألصولها
 

دجنبر  13 بتاريخ  09 رقـم رئيس مجلس جماعة التوابتلقـرار 

اإلشهاد على صحة اإلمضاءات يقض ي بالتفويض في مهام  2021

 .مطابقة النسخ ألصولها و 

 

 ،ان رئيس املجلس الجماعي لجماعة التوابت

مــن    20الصــادر في   1.15.85بمقتضـــى الظهيـــر الشريف رقم

  113.14بتنفيذ القــانـون رقـــم  ( 2015ز يوليــو  07) 1436رمضان 

 ؛منه 102املتعـلــــق بالجمـــاعـــات، وخاصة املادة 

ق م/ق املؤرخة  127د بمقتض ى دورية وزير الدولة في الداخلية عد

حول اإلشهاد على صحة اإلمضاءات واإلشهاد  1995دجنبر  19في 

 ؛على مطابقة النسخ ألصولها

 :يقرر مــا يـــلـــي

 األول الفــصــل 

ممتاز متصرف  -يفوض بمقتض ى هذا القرار للسيد رشيد خرس ي

 ومطابقة اإلمضاءمهمة اإلشهاد على صحة  -التوابت بجماعة

 .ا بجماعة التوابتالنسخ ألصوله

 الفصــل الثاني

 يتم العمل بهذا التفويض ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.

 الفصــل الثالث

املجلس يوضع حد ملزاولة هذا االختصاص بقرار يتخذه رئيس 

 للتوابت. يالجماع

 .2022فبراير  21حرر بالتوابت في 

 .سعيد حابلي للتوابت،رئيس املجلس الجماعي اإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة درعة تافياللت

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــ

 إعداد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم

 

فبراير  15بتاريخ  5قرار لرئيس املجلس اإلقليمي لورزازات عدد 

 .2028-2023يقض ي بإعداد مشروع برنامج تنمية اإلقليم  2022

 

 

 ،إن رئيس املجلس اإلقليمي لورزازات 

ملتعلق بتنظيم العماالت ا 112.14بناء على القانون التنظيمي رقم 

 20بتاريخ  1.15.84واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(2015يوليو  07) 1436رمضان 

 29) 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.300بناء على املرسوم رقم و 

( بتحديد مسطرة اعداد برنامج تنمية العمالة أو 2016يونيو 

 ؛ليات الحوار والتشاور إلعدادهاإلقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآ

 2022فبراير  03وبعد االجتماع التشاوري اإلخباري املنعقد بتاريخ 

 ؛بقصر املؤتمرات

 :يقرر ر ما يلي

 الفصل األول 

سنوات  (06) لستلتوضع خطة إلعداد برنامج تنمية اإلقليم 

القادمة، بهدف تحديد املشاريع واألنشطة ذات األولوية املزمع 

 راب اإلقليم.إنجازها بت

 الفصل الثاني

تحدد جدولة مراحل اعداد مشروع برنامج تنمية اإلقليم وفق  

 الجدول املرفق.

 الفصل الثالث

لتنشيط، يتولى السهر على مختلف مراحل ليشكل فريق إقليمي 

 اعداد مشروع برنامج تنمية اإلقليم.

 الفصل الرابع

للمصالح والسادة يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد املدير العام 

 أعضاء فريق التنشيط اإلقليمي.

 

 الفصل الخامس
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 ىينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية ويبلغ إل 

 السيد عامل اإلقليم.

 .2022فبراير  15وحرر بورزازات في 

 .لورزازات، سعيد أفروخ ياإلمضاء: رئيس املجلس اإلقليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 .املساواة وتكافؤ الفرص بهيئةإحداث اللجنة التقنية املكلفة 

 

فبراير  15بتاريخ  04لورزازات رقم  اإلقليميرئيس املجلس لقرار 

املكلفة بهيئة املساواة  يقض ي بإحداث اللجنة التقنية  2022

 .وتكافؤ الفرص

 

 ،زاتلورزا اإلقليمين رئيس املجلس إ

ايمانا منه بقواعد التدبير الحديث املرتكز على املشاركة في تنفيذ 

وحة لرؤساء نالصالحيات، واعتبارا لحجم الصالحيات املم

 ؛املجالس اإلقليمية وأهميتها

املتعلق بالعماالت  112.14وبناء على القانون التنظيمي رقم 

 20اريخ بت 1.15.84واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(2015يوليو  07) 1436رمضان 

 ؛وبناء على النظام الداخلي للمجلس اإلقليمي

وبناء على دليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئات 

 ؛املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالعماالت واألقاليم

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

رص ومقاربة من أجل ضمان إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الف

يوكل إليها عملية  مكلفة بالهيئةتعين لجنة تقنية  باإلقليم،النوع 

 .اختيار أعضاء الهيئة

 الفصل الثاني

 تتكون اللجنة التقنية من السيدات والسادة: 

 فاطمة الزهراء عطيف منسقة اللجنة -

 .فيروز السكاوي مقررة اللجنة -

 .عواطف حمزي عضوة اللجنة -

 اللجنة حنان ایت عبد هللا عضوة -

 محمد بعكريم عضو الجنة -

 محمد الغازي عضو اللجنة -

 عبد العزيز عسيلة -

 .حميجو عضو اللجنة إبراهیم -

 عبد الحميد اكناو عضو اللجنة -

 الفصل الثالث

تسهر اللجنة التقنية على إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص 

ومقاربة النوع بتشاور دائم مع رئاسة املجلس اإلقليمي ومكتبه 

 يلي: فيماخص مهامها وتتل

 تحضير األدوات العملية النتقاء أعضاء الهيئة -

تنظيم لقاءات محلية مع فعاليات املجتمع املدني من أجل  -

 .التحسيس و التواصل حول الهيئة

 .الهيئةتحضير دعوات التعبير عن االهتمام لعضوية  -

 .املساعدة على تنظيم وتدبير اجتماعات الهيئة -

 اإلستشارية املتعلقة بمهام بالهيئة دعم األشغال -

 .التتبع الدوري ألعضاء الهيئة -

 الفصل الرابع

يعمل على تنفيذ هذا القرار السيدات والسادة أعضاء اللجنة  

 .التقنية

 الفصل الخامس

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 .2022فبراير  15وحرر بورزازات في 

 .لورزازات، سعيد أفروخ ياملجلس اإلقليماإلمضاء: رئيس 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماسة -جهة سوس

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها

ــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ  ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واإلمضاءالتفويض في املهام 

 

دجنبر  06بتاريخ  87تارودانت رقم ل يقليماإلجلس املقـرار لرئيس 

 ملهاميقض ي بالتفويض في ا 2021

 

 تارودانت،ل يقليماإلجلس املرئيس 

رمضان  20صادر في ال 1.15.84بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 112.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه، 221و 101املتعلق بالعماالت واألقاليم، وخاصة املادتين 

 :قـرر ما يلي



ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما السادس و األربعونالعدد                 (2022 أكتوبر 11) 1444 األول ربيع 14                 

66 
 

 الفصل األول 

القيام  -النائب األول لرئيس املجلس -يفوض إلى السيد كبور املاس ي

متابعة ملفات التنمية القروية والفالحة وامللك العام املائي  بمهمة

واملجلس اإلداري للحوض املائي، واإلمضاء على جميع الوثائق 

 .املالية ةاملتعلقة بها، ما عدا تلك التي تحتوي على الكلف

 الفصل الثاني

 .بتداء من تاريخ صدورههذا القرار ا ديشرع في تنفيذ بنو 

 الفصل الثالث

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 .2021دجنبر  06وحرر بتارودانت في 

  .محمد العباس تارودانت،ل يقليماإلجلس املاإلمضاء: رئيس 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  06بتاريخ  88تارودانت رقم ل يقليماإلجلس املقـرار لرئيس 

 التفويض في املهامبيقض ي  2021

 

 تارودانت،ل يقليماإلجلس املرئيس 

رمضان  20صادر في ال 1.15.84بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 112.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه، 221و 101دتين املتعلق بالعماالت واألقاليم، وخاصة املا

 :قـرر ما يلي

 الفصل األول 

 -النائب الثاني لرئيس املجلس-يفوض إلى السيد املبارك الدردوري

القيام بمهمة متابعة ملفات: الصناعة التقليدية والسياحة 

والشؤون الثقافية، واإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بها، ما 

 .املالية ةعدا تلك التي تحتوي على الكلف

 الفصل الثاني

 .هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره ديشرع في تنفيذ بنو 

 الفصل الثالث

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 .2021دجنبر  06وحرر بتارودانت في 

 .تارودانت، محمد العباسل يقليماإلجلس املاإلمضاء: رئيس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 

دجنبر  06بتاريخ  89تارودانت رقم ل يقليماإلجلس املقـرار لرئيس 

 لتفويض في املهامبايقض ي  2021

 

 تارودانت ،ل يقليماإلجلس املرئيس 

رمضان  20صادر في ال 1.15.84بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 112.14 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم2015يوليو  07) 1436

 منه، 221و 101املتعلق بالعماالت واألقاليم، وخاصة املادتين 

 :قـرر ما يلي

 الفصل األول 

 -النائبة الرابعة لرئيس املجلس -يفوض إلى السيدة ربيعة مرزوق 

القيام بمهمة متابعة ملفات: تدبير حظيرة اآلليات والنقل بين 

جالية، الجماعات والنقل املدرس ي واملمتلكات واملنتوجات امل

واإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بها، ما عدا تلك التي تحتوي 

 .املالية ةعلى الكلف

 الفصل الثاني

 .يشرع في تنفيذ بنود هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره

 الفصل الثالث

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

  .2021دجنبر  06وحرر بتارودانت في 

 .تارودانت، محمد العباسل يقليماإلجلس املإلمضاء: رئيس ا

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  06بتاريخ  90تارودانت رقم ل يقليماإلجلس املقـرار لرئيس 

 .لتفويض في املهامبايقض ي  2021

 

 تارودانت ،ل يقليماإلجلس املرئيس 

رمضان  20صادر في ال 1.15.84ير الشريف رقم بمقتض ى الظه

 112.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه، 221و 101املتعلق بالعماالت واألقاليم، وخاصة املادتين 

 :قـرر ما يلي

 الفصل األول 

 النائبة الثالثة لرئيس-يفوض إلى السيدة منال ايت بن صالح

متابعة ملفات: الشؤون االجتماعية القيام بمهمة  -املجلس

والعالقات مع املجتمع املدني والتعاون والشراكة والتواصل، 

واإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بها، ما عدا تلك التي تحتوي 

 .املالية ةعلى الكلف

 

 الفصل الثاني
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 .يشرع في تنفيذ بنود هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره

 الفصل الثالث

 .ذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابيةينشر ه

  .2021دجنبر  06وحرر بتارودانت في 

 .تارودانت، محمد العباسل يقليماإلجلس املاإلمضاء: رئيس 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض في املهام

 

دجنبر  20بتاريخ  22788قـرار لرئيس املجلس الجماعي ألكادير رقم 

 .ي املهام واإلمضاءيقض ي بالتفويض ف 2021

  

 إن رئيس املجلس الجماعي ملدينة أكادير،

 1436رمضان  20في  الصادر 1.15.85مقتض ى الظهير الشريف ب

املتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو 07)

 ،منه 104بالجماعات و خاصة املادة 

 يقرر ر ما يلي:

 الفصل األول 

متصرف ممتاز بصفته مدير عام -فوض للسيد الحسن بن محمد ي

اإلمضاء والتوقيع معي على الوثائق  -للمصالح الجماعية بالنيابة

 :التالية

 جميع الوثائق املتعلقة باألمر بالصرف -

 .املداخيل -

 األوامر بالدخل -

 ورقة االصدار -

 .مقترحات االلتزامات -

 .بيان املبالغ املستحقة عن مصاريف التنقل -

 .االضافية بيان الساعات -

 .قرارات منح التعويضات عن األشغال الشاقة وامللوثة -

 .بيان املصاريف الدائمة -

الجداول السنوية التكميلية لالقتطاعات لفائدة الصندوق  -

 .املغربي للتقاعد

 .الحواالت -

 .األداءاتالشواهد الفردية إلثبات  -

 .األوامر بمهمة -

 .التكفل بقروض االستهالك -

 .قيات املتعلقة بمنح القروضاالتفا -

 .شواهد األجرة -

 .قرارات التعويض عن الوالدة -

 .مختلف البيانات املتعلقة باالقتطاع من األجور  -

 .شواهد ايقاف األداءات -

 .قرارات تصفية رصيد الوفاة -

بالنظام الجماعي ملنح رواتب  ةالبيانات الربع السنوية املتعلق -

 التقاعد.

ية و اإلدارية للموظفين و املستخدمين و كذا الوثائق املال -

 .التابعين للجماعة العمال العرضيين

 .التوقيع على االتفاقيات املتعلقة بقروض االستهالك -

 .التوقيع على الشواهد الجبائية -

 .قرارات منح الجمعيات -

 .القرارات املتعلقة بتنفيذ و حصر امليزانية -

اإلقليمي ومختلف املصالح  املراسالت املوجهة إلى الخازن  -

 .الخارجية

 .البيانات املالية للميزانية -

 .قرارات التحويل -

 .البيانات باختتام السنة املالية -

 .الوثائق اإلدارية املرتبطة بتنفيذ النفقات -

العقود وجميع الوثائق املتعلقة بالنفقات املؤداة عن طريق 

االتصاالت،  الشيات )استهالك املاء، استهالك الكهرباء،

 ...) .املحروقات، قطع الغيار

 الفصل الثاني

 .هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره ديشرع في تنفيذ بنو 

 .2021دجنبر  20حرر بأكادير فيو 

 .خنوشأعزيز ألكادير، يجماعالجلس املرئيس اإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021نونبر  26بتاريخ  89ر لرئيس املجلس الجماعي لتامري رقم قـرا
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 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لتامري،

رمضان  20في  الصادر 1.15.85 رقم مقتض ى الظهير الشريفب

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو  07) 1436

 ،منه 103املادة املتعلق بالجماعات و خاصة 

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

القيام مقامي  -النائب الثاني للرئيس -زيكيأفوض للسید محمد ي

 كما يلي:  والتوقيع معي في قطاع التعمير والبناء املحددة 

 .رخص البناء -

 .شواهد املطابقة والسكن -

 .رخص اإلصالح -

رخص الربط االجتماعي بالتيار الكهربائي واملاء الصالح  -

 .لشربل

 .أوامر إيقاف األشغال -

البث في الشكايات والتعرضات املتعلقة بمخالفة قانون  -

 .التعمير

 .معالجة ملفات السلطة املحلية في ميدان التعمير -

التوقيع على املراسالت وأوراق اإلرسال الصادرة عن  -

 .املصلحة التقنية

 .ق بالبحث العمومي ودراسة وإنجاز وثائق التعميرلكل ما يتع -

 .ستدعاءات الصادرة عن املصلحة التقنيةاال  -

 .محاضر اللجنة التقنية املرتبطة بالبناء والتعمير -

 الفصل الثاني

يستثنى من هذا التفويض املهام التي تدخل في إطار التسيير اإلداري 

من القانون  103واألمر بالصرف وذلك طبقا للفقرة األولى من املادة 

 .التنظيمي للجماعات

 الفصل الثالث

 .هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره ديشرع في تنفيذ بنو 

 . 2021نونبر  26في  حر ر بتامري و 

 .حسن اإلدريس ي لتامري، موالي يجماعالجلس املرئيس اإلمضاء: 

 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 01ريخ بتا 90قـرار لرئيس املجلس الجماعي لتامري رقم 

 يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021دجنبر

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لتامري،

 1436رمضان  20في الصادر 1.15.85مقتض ى الظهير الشريف ب

املتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو  07)

 ،منه 103بالجماعات و خاصة املادة 

 يقرر ر ما يلي:

 الفصل األول 

بالقيام  -لرئيسلالنائبة السادسة - ض للسيدة فاطمة تومليلتفو ي

مقامي والتوقيع معي في تدبير قطاع الثقافة والشباب والرياضة 

 : املحددة كما يلي

 .تسيير دار الشباب -

 .تسيير الخزانة الجماعية -

 .تسيير املالعب الرياضية -

إعداد ملفات األنشطة الثقافية كاملهرجانات الثقافية  -

 . ع الثقافيةواألسابي

 لمهرجانات واألسابيع الثقافيةلإعداد تقارير األنشطة  -

تدبير املعاهد واملراكز الثقافية واملالعب الرياضية ومراكز  -

 .للجماعةالقرب التابعة 

 تدبير طلبات الترخيص باستغالل القاعات الجماعية -

 .تدبير األرشيف -

 .القطاعالتوقيع على أوراق اإلرسال واملراسالت املتعلقة بهذا  -

 الفصل الثاني

من هذا التفويض املهام التي تدخل في إطار التسيير اإلداري  ىيستثن

من القانون  103واألمر بالصرف وذلك طبقا للفقرة األولى من املادة 

 .التنظيمي للجماعات

 الفصل الثالث

 .هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره بنود يشرع في تنفيذ

 .2021دجنبر 01في  حر ر بتامري و 

 .موالي حسن اإلدريس ي، لتامري  يجماعالجلس املرئيس اإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01بتاريخ  91قـرار لرئيس املجلس الجماعي لتامري رقم 

 .يقض ي بالتفويض في املهام واإلمضاء 2021دجنبر
 

 إن رئيس املجلس الجماعي لتامري،

رمضان  20في  الصادر 1.15.85 رقم مقتض ى الظهير الشريفب
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 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  )2015يوليو  07) 1436

 ،منه 103املتعلق بالجماعات و خاصة املادة 

 يقرر ر ما يلي:

 الفصل األول 

بالقيام  -النائب الرابع للرئيس  -براهيمإفوض للسيد محمد بو ي

ب الجماعي املحددة كما آقطاع تدبير املر  مقامي والتوقيع معي في

 :يلي

 .تسيير وتدبير حظيرة السيارات واآلليات -

 .ير حظيرة السياراتيتوقيع سندات ووثائق تس -

 .ونيات املحروقات وقطع الغيار والعجالتأذمراقبة م -

 .لآللياتإعداد طلبات عروض أثمان اإلصالح والصيانة  -

 .املعاينات امليدانية لتحديد األعطاب -

ومسك دفاتر السيارات  األداءات بواسطة الشياة -

 .والشاحنات واآلليات

 .مسك دفتر سيارات اإلسعاف ونقل األموات -

 .تنسيق وتوجيه عمال النظافة -

 . توجيه ومراقبة عمل السائقين والعمال املياومين -

 .العلنيإعداد ملفات املزاد  -

 .تدبير األرشيف -

لكالب الضالة تنظيم حمالت ملحاربة شرود البهائم وحجز ا -

 . واملتوحشة

 .حمالت إبادة الفئران ومبيدات الحشرات -

التوقيع على أوراق اإلرسال واملراسالت الصادرة عن هذه  -

 .املصلحة

 .التوقيع على االستدعاءات الصادرة عن هذه املصلحة -

 الفصل الثاني

من هذا التفويض املهام التي تدخل في إطار التسيير اإلداري  ىيستثن

من القانون  103من املادة  ىلصرف وذلك طبقا للفقرة األولواألمر با

 .التنظيمي للجماعات

 الفصل الثالث

 .يشرع في تنفيذ بنود هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره

 .2021دجنبر 01في  حر ر بتامري و 

 .حسن اإلدريس ي موالي ي لتامري،جماعالجلس املرئيس اإلمضاء: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 

 

نسـخ المهــام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقـــــة  في تفويضال

 .ألصولهـا

 

قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة ادا 

مهام املتعلق بالتفويض في  2021دجنبر  16تاريخ ب 14رقــــم ومومن 

 .اء ومطابقة النسخ ألصولهااإلشهاد على صحة اإلمض

 

 رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة ادا ومومن،

 20الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم بمقتض ى 

( بتنفيذ القانون التنظيمي عدد 2015يوليو 07) 1436رمضان

 ؛املتعلق بالجماعات  113.14

 1415شعبان من  22الصادر في  2.94.607وبمقتض ى املرسوم رقم 

 25 الصادر بتاريخ فالظهير الشريتغيير ب( املتعلق 1995يناير  24)

 املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاء،و  1915يوليو 

 قـرر ما يلي:

 الفصل األول 

من  مساعد إداري  رتبته اإلدارية-محمد نوري لسيــد ليفوض 

 لقيام بمهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ليقوما-الدرجة الثانية 

باملكتب الفرعي للحالة املدنية  املشاركة معيب مقامي وه املهمة ذبه

 .بالعويساتالذي يقع مقره 

 الفصل الثاني

 ا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.ذيبدأ سريان مفعول ه

 .2021دجنبر 16جماعة ادا ومومن بتاريخ بوحرر 

جماعة ضابط الحالة املدنية لو اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي 

 ادا ومومن،رشيد أمزال.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحالة املدنيةالتفويض في مجال   

 

ضابط الحالة املدنية لجماعة ادا  و قـــرار لرئيس املجلس الجماعي

بالتفويض في مهام  يقض ي 2021دجنبر  16تاريخ ب 15ومومن رقــــم 

 الحالة املدنية.ضابط 

 

ضابط الحالة املدنية لجماعة ادا و رئيس املجلس الجماعي 

 ومومن،

 20الصادر في 1.15.85الظهير الشريف رقم   بناء على 

( بتنفيذ القانون التنظيمي عدد 2015يوليو 07) 1436رمضان

 ؛104املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14



ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما السادس و األربعونالعدد                 (2022 أكتوبر 11) 1444 األول ربيع 14                 

70 
 

الصادر بتاريخ  36.21ون رقم بناء على املادة السادسة من القان و

 املتعلق بالحالة املدنية، 2021يوليوز 14

 ما يلي: قرر 

 الفصل األول 

رسم مالدرجة الثانية من  إداري مساعد   -يفوض للسيــد محمد نوري 

لحالة ا جالبمهام التوقيع في مالقيام  -ه الجماعةذوعامل بمصالح ه

 .نادا ومومة جماعباملدنية بمكتب ادا ومومن للحالة املدنية 

 الفصل الثاني

 ا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.ذيبدأ سريان مفعول ه

 .2021دجنبر 16جماعة ادا ومومن بتاريخ بوحرر 

 دا ومومن،رشيد أمزال.ال اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15خ بتاري 08 س املجلس الجماعي للكدية البيضاء رقمقـرار لرئي

  .بالتفويض في املهام واإلمضاء يقض ي 2021دجنبر 

  

 رئيس املجلس الجماعي للكدية البيضـاء،

رمضان  20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113. 14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو 07) 1436

 منــه؛102الفقـرة األولى مـن املـادة  اصةعات وخاملتعلق بالجما

 03) 1423رجب 25الصادر بتاريخ  37. 99وبمقتض ى القانون رقم 

( املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية من 2002أكتوبر 

 املادة الخامسة منه؛

شعبان  2 الصادر في  2.99.665وبمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم 

 37.99رقم القانون ( املتعلق بتطبيق 2002 أكتوبر 09) 1423

( وخاصة املادة 2002أكتوبر  03) 1423رجب 25الصادر بتاريخ 

 األولى منــه،

 قـرر مــا يـلــي:

 الفصل األول 

 مهام: -النائب الثالث للرئيس-يفوض للسيد احمد الدريوش 

 تسليم رخص الربط بالتيار الكهربائي،   1

 )الخاصة بوثيقة االستمرار(تسليم الشواهد اإلدارية  2

 الفصل الـثــانــي 

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريــخ التوقيــع عليـــه.

 .2021دجنبر  15وحرر بالكدية البيضاء في 

 .أمغار عمراملجلس الجماعي للكدية البيضـاء،  اإلمضاء: رئيس

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 24بتاريخ  13رقـم  أليت إيعزةقرار لرئيس املجلس الجماعي 

في مجال التعمير والرخص  اإلمضاءيقض ي بتفويض  2021نونبر

 ومراقبة البناء واالشغال

 

 ،أليت إيعزة رئيس املجلس الجماعي 

من رمضان  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 منه؛ 103املتعلق بالجماعات خاصة الفصل 

وبناء على محضر انتخاب رئيس الجماعة ونوابه وكاتب املجلس 

 ؛2021شتنبر  18ونائبه بتاريـخ 

 24بتاريخ  15145وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  

ض إمضاء أو ، حول اإلجراءات الخاصة بتفوي2021شتنبر 

 صالحيات رئيس مجلس الجماعة،

 :يقرر ما يلــي

 الفصل األول 

النائب األول لرئيـس املجلس الجماعي  -يفـــوض للسيــد محمــد عاللــي

مراقبة و إمضاء الوثائق املتعلقة بالتعمير والرخص -أليت إيعزة 

بمكتب التخطيط وتدبير املجال وشؤون البيئة  واألشغالالبناء 

 .يت إيعزةأبجماعة 

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

 .2021نونبر   24وحرر بأيت إيعزة في

 ،إبراهيم لباعلي.أيت إيعزة املجلس الجماعيرئيس : اإلمضاء 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نونبر 24بتاريخ  14إيعزة رقـم قرار لرئيس املجلس الجماعي أليت 

 .يقض ي بتفويض اإلمضاء في تدبيـر املستـودع الجماعـي 2021

 

 ن رئيس املجلس الجماعي أليت إيعزة،إ

من رمضان  20صادر في  1.15.85وبناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 ؛منه 103الفصل املتعلق بالجماعات خاصة 

وبناء على محضر انتخاب رئيس الجماعة ونوابه وكاتب املجلس 

 ؛2021شتنبر  18ونائبه بتاريـخ 

بتاريخ  15145وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو 24/09/2021

 ؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة
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 :يقرر ما يلــي

 الفصل األول 

النائب الثانـي لرئيـس املجلس  - محمــد غنيمـي يفــوض للسيـد

إمضـاء الوثائـق املتعلقـة بتدبيـر املستودع -أليت إيعزةالجماعي 

 بجماعـة أيت إيعزة. واآللياتوالصيانـة  األشغاللجماعـي بمكتـب ا

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

 .2021نونبر  24في وحرر بأيت إيعزة

 ،إبراهيم لباعلي. أيت إيعزة املجلس الجماعياإلمضاء رئيس 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  24بتاريخ  15رقـم  أليت إيعزةقرار لرئيس املجلس الجماعي 

 اإلمضاءيقضـي بتفويـض  2021

 يـةفـي تدبيـر املمتلكـات الجماع

 

 ،أليت إيعزة ن رئيس املجلس الجماعي إ

من رمضان  20صادر في ال 1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 ؛منه 103املتعلق بالجماعات خاصة الفصل 

وبناء على محضر انتخاب رئيس الجماعة ونوابه وكاتب املجلس 

 ؛2021شتنبر  18اريـخ ونائبه بت

 24بتاريخ  15145وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو 2021شتنبر

 ؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 :يقرر ما يلــي

 الفصل األول 

النائب الثالث لرئيـس  - واكريـم يفــوض للسيـد عبـد املالك أيـت

إمضـاء الوثائـق املتعلقـة باملمتلكـات  -أليت إيعزة املجلس الجماعي 

الجماعيـة بمكتـب املمتلكـات واملنازعـات القانونيـة بجماعـة أيت 

  إيعزة.

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

 .2021نونبر  24وحرر بأيت إيعزة في

 اهيم لباعلي.،إبر  يت إيعزةأل  املجلس الجماعياإلمضاء رئيس 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نونبر  24بتاريخ 16رقـم  أليت إيعزةقرار لرئيس املجلس الجماعي 

 .فـي تدبيـر الشرطـة اإلداريـة اإلمضاءيقضـي بتفويـض  2021

 

 ان رئيس املجلس الجماعي أليت إيعزة،

من رمضان  20صادر في ال 1.15.85رقم  وبناء على الظهير الشريف

 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 ؛منه 103املتعلق بالجماعات خاصة الفصل 

وبناء على محضر انتخاب رئيس الجماعة ونوابه وكاتب املجلس 

 ؛2021شتنبر  18ونائبه بتاريـخ 

 24بتاريخ  15145وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو 2021شتنبر

 ؛ صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 :يقرر ما يلــي

 الفصل األول 

النائب الرابـع لرئيـس املجلس  -موس ى اكزهـو يفــوض للسيـد

إمضـاء الوثائـق املتعلقـة بالشرطـة اإلداريـة -أليت إيعزة الجماعي 

صادية واالجتماعية والثقافيـة والرياضيـة بمكتب الشؤون االقت

 بجماعـة أيت إيعزة.

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

 .2021نونبر  24وحرر بأيت إيعزة في

 لباعلي. م، إبراهيأليت إيعزة املجلس الجماعيرئيس  :اإلمضاء

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 بتاريخ  45/2021رقم  تايمةألوالد رئيسة املجلس الجماعي ـلقرار 

 تفويض في املهام واإلمضاءاليقض ي ب 2021نونبر 24

 

   ،تايمة ألوالدن رئيسة الجماعة الترابية إ

رمضان  20الصادر بتاريــخ  1.15.85بناء على الظهير الشريــف رقم 

 113.14القانون التنظيمي رقم  ( بتنفيذ2015يوليو  07)1436

 ؛منه 103وخاصة املادة املتعلق بالجماعات 

 24الصادرة في  15145بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم و 

حول االجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  2021شتنبر 

 ؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 :يقرر ما يلي
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 الفصل األول 

 النائب الرابع لرئيسة جماعة أوالد- سيـد محمد الشرةـلل فوضي

للقيام باملهام املتعلقة بتتبع األوراش واملساحات الخضراء، -تايمة

بكل من مكتب تتبع األوراش ومكتب تتبع املساحات الخضراء 

الـتابعين ملصلحة الدراسات والصفـقات وتـتبـع األوراش، والتـوقـيع 

تعلقة بهذين امل القراراتعلى الـوثائق، الرخص واملراسالت و 

 املجالين.

 الفصل الثاني

 من تاريخ توقيعه ونشره. ابتداءيسري مفعول هذا القرار 

 .2021نونبر  24د تايمة في أوال وحرر ب

 نادية بوهدود. ،تايمة ألوالد يالجماع املجلس رئيسةاإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 واد نون –ميم كلجهة 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برنامج عمل الجماعة

 

فبراير  09بتاريخ  02د رئيس املجلس الجماعي لكلميم عدقرار ل

 .بشأن انطالق عملية إعداد برنامج عمل الجماعة 2022

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لكلميم

من  20الصادر بتاريخ:  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو 07) 1436رمضان 

 ؛املتعلق بالجماعات 14-113

 1437رمضان  23الصادر في  2.16.301قم بناء على املرسوم ر و 

( بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة 2016يونيو  29)

 ،وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده

واإلخباري املنعقد بمركز االستقبال  التشاوريبناء على االجتماع و 

 ،2022يناير  27والندوات بجماعة كلميم بتاريخ 

 ا يلي:يقرر م

 الفصل األول 

يشرع في اتخاذ كافة التدابير التنظيمية الالزمة من أجل انطالق 

 .2027-2022عملية إعداد برنامج عمل جماعة كلميم لفترة 

 الفصل الثاني

موعدا لبدء العمليات واإلجراءات   2022فبراير  10يحدد تاريخ 

ة التنفيذية إلعداد برنامج عمل الجماعة حسب الجدولة الزمني

 التالية :

 أكتوبر

 2022 

 شتنبر

 2022 

 غشت

 

2022 

 يوليوز 

 

2022 

 يونيو

 

2022 

 ماي

 

2022 

 أبريل

 

2022 

 مارس

 

2022 

 فبراير

 

2022 

مسلسل إعداد 

مشروع برنامج 

عمل جماعة 

 "كلميم"

                                    
عملية 

التحضير 

 واالنطالق

                                    

:  1املرحلة 

تشخيص 

الحاجيات 

 واإلمكانيات

                                    

:  2املرحلة 

وضع وترتيب 

األولويات 

 التنموية

                                    
:  3املرحلة 

تحديد املشاريع 

 واألنشطة

                                    

:  4املرحلة 

 تقييم النفقات

التقديرية 

 لثالث سنوات

                                    

:  5املرحلة 

بلورة وثيقة 

املشروع 

ومنظومة 

 التتبع

                                    
عملية 

 املصادقة

 الفصل الثالث

يعهد إلى مكتب املجلس واللجان الدائمة واملصالح اإلدارية والتقنية  

 ضيات هذا القرار.بالجماعة تنفيذ مقت

 الفصل الرابع

 يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

 2022فبراير  09و حرر بكلميم في 

 .الحسن الطالبي، رئيس املجلس الجماعي لكلميماإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .فرص ومقاربة النوعة املساواة وتكافؤ الئهيإحداث 

 

فبراير  10بتاريخ  03رئيس املجلس الجماعي لكلميم عدد قرار ل

 .ة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعئهيإحداث  بشأن 2022

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لكلميم

من رمضان  20 فيالصادر  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113.14ن التنظيمي رقم ( بتنفيذ القانو 2015يوليو  07) 1436

 ؛منه 120املادة  اوالسيم بالجماعات،املتعلق 

بناء على النظام الداخلي للمجلس املصادق عليه خالل الدورة و 

والسيما  2021أكتوبر  06االستثنائية للمجلس املنعقدة بتاريخ 

( املتعلق بهيئة املساواة 87إلى  68الباب الخامس منه )الفصول من 

مقاربة النوع  وبعد إعالن الجماعة عن دعوة وتكافؤ الفرص و 

للتعبير عن االهتمام املتعلق بإحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص 

 ؛ومقاربة النوع

 ؛2022يناير  25وبناء على اجتماع مكتب املجلس املنعقد يوم 

للمجلس الجماعي  2022وبناء على الدورة العادية لشهر فبراير 

 ؛لكلميم

يئة قيمة مضافة من أجل تنمية محلية منصفة واعتبارا لكون اله

ومستدامة من خالل املشاركة الحقيقية للمجتمع املدني في تدبير 

الشأن املحلي ،وآلية  للديمقراطية املحلية لترسيخ مبادئ الشفافية 

وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة املحلية من الولوج للخدمات 

 ،األساسية وملكاسب التنمية

 : يقرر ما يلي

 الفصل األول 

أحدثت هيئة استشارية للمجلس الجماعي لكلميم تسمى هيئة 

 املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

 الفصل الثاني

األعضاء  النوع منتتكون هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

 أسماؤهم: اآلتية

 

 ممثل الهيئة  الجمعية أو الفئة  صنف

 اجتماعية
 محمد مومني

 كرامي مصطفى

 حبيبة مساكني

 رياضية
 محمد توس   )رئيسا(

 لحسن أيوب

 ثقافية

 أصفار عبد هللا

 عمر أبواله

 ذوي االحتياجات الخاصة

 بادر تدغوي 

 محمد الكط  )نائبا للمقررة(

 فوزية قاسمي

 نسائية

 فاطمة الزهراء كويس

 صفية حم )نائبة للرئيس(

 نادية كمال

 األحياء
مكوسالسعيد أ  

ايدي أحمدو بور   

 املتقاعدين واملسنين
 لعويسيد ملعينين

 الحسن القواتلي

 الطفولة

 كريمة ملين

 محمد بوكراع

 الشباب

 ابراهيم البرديجي

 الحسن شويس

 تعاونيات وجمعيات مهنية 

 زكرياء عابد

 مريم خفياف

 عبدالوا حد التاقي 

 لطيفة صاعي  )مقررة( حقوقية

تصاديينفاعلين اق  
 جمال بهيدا

 فاطمة رشوعي
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 الفصل الثالث

ويتم تجديد أعضاء هذه الهيئة كل ثالث سنوات وكلما 

 اقتضت املصلحة العامة ذلك.

 الفصل الرابع

 يسري  العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه .

 2022فبراير  01و حرر بكلميم في 

 .الطالبي الحسن، رئيس املجلس الجماعي لكلميماإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التفويض في املهام

 

يقض ي  2021نونبر  10بتاريخ  48قرار لرئيس جماعة كلميم رقم 

افظة على البيئة وجودة الحياة وتحسين بتفويض مهام قطاع املح

 .الخدمات الحيوية للساكنة

 

 إن رئيس جماعة كلميم، 

من رمضان  20 فيالصادر  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  07) 1436

 ؛من هذا القانون  103ة املاد بالجماعات، وخاصةاملتعلق 

 :لييقرر ما ي

 الفصل األول 

النائب الثاني لرئيس جماعة  - عبد هللا النجامي يفوض للسيد

القيام باملهام املتعلقة بقطاع املحافظة على البيئة وجودة  -كلميم

 الحياة وتحسين الخدمات الحيوية واملحددة في املجاالت التالية : 

  .النقل والحركية الحضرية -

 .ضراءالحفاظ على املساحات واملناطق الخ -

 .اإلنارة العمومية  - 

اإلشراف على الخدمات املرتبطة بالتدبير املفوض لقطاع التطهير  -

الصلب )جمع النفايات املنزلية ، محاربة النقط السوداء  و املطرح 

  .النهائي املراقب(

السهر على حماية البيئة من كل مظاهر التلوث وضبط املخالفات  -

 .البيئية 

تدبير املفوض لقطاع التطهير السائل ) تنقية اإلشراف على ال  -

 .وصيانة شبكة قنوات الصرف الصحي( 

التوقيع على جميع الوثائق واملراسالت اإلدارية الصادرة عن  -

 .املصالح املعنية باالختصاصات املذكورة

 الفصل الثاني

يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات وممارسة املهام مع ما 

ن مسؤولية املفوض له في ما ينتج قانونا عن يترتب عن ذلك م

ممارسته للمهام املذكورة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها 

 .العمل

 الفصل الثالث

يستثنى من هذا التفويض املهام التي تدخل في إطار التسيير اإلداري 

من القانون  103واألمر بالصرف وذلك طبقا للفقرة األولى من املادة 

 .جماعاتالتنظيمي لل

 الفصل الرابع

 .يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2021نونبر  10و حرر بكلميم في 

 .الحسن الطالبي، رئيس املجلس الجماعي لكلميماإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  2021نونبر  10ريخ بتا 49قرار لرئيس جماعة كلميم رقم 

بتفويض مهام قطاع تدبير امللك الجماعي واملنازعات والتعاون 

 .والشراكة واإلعالم

 

 إن رئيس جماعة كلميم، 

من رمضان  20 فيالصادر  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (2015يوليو  07) 1436

 ،من هذا القانون  103املادة اصةاملتعلق بالجماعات ، و خ

 الفصل األول 

النائب الثالث لرئيس جماعة -عبد الوهاب املدميغ يفوض للسيد

القيام باملهام املتعلقة بقطاع تدبير امللك الجماعي  -كلميم

واملنازعات والتعاون والشراكة واإلعالم واملحددة في املجاالت 

 التالية : 

 . صوالخاتدبير امللك الجماعي العام  -

منح رخص استغالل امللك الجماعي ألغراض مهنية  -

 .وتجارية وصناعية 

  .تتبع  تسوية وضعية املمتلكات الجماعية -

 .تتبع ملفات املنازعات القضائية   -
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  .إعداد القوائم الخاصة بتنفيذ األحكام القضائية  -

التنسيق مع محامي الجماعة بشأن الدفوعات  -

 .القضائية 

  .عقود واالتفاقياتاإلشراف على إعداد ال  -

تتبع تنفيذ وتقييم الشراكات واالتفاقيات املبرمة بين   -

  .الجماعة وشركائها الوطنيين والدوليين

 .وضع وإنجاز خطة استراتيجية لإلعالم والتواصل  -

إعداد مشاريع البالغات وامللفات الصحفية املوجهة إلى  -

 . وسائل اإلعالم

وطنيا ودوليا تعزيز وتطوير عالقة الجماعة بمحيطها  -

 .عبر تقوية دور العالقات العامة للجماعة 

التوقيع على جميع الوثائق واملراسالت اإلدارية الصادرة   -

 .عن املصالح املعنية باالختصاصات املذكورة

 الفصل الثاني

يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات وممارسة املهام مع ما 

ما ينتج قانونا عن يترتب عن ذلك من مسؤولية املفوض له في 

ممارسته للمهام املذكورة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها 

 . العمل

 الفصل الثالث

يستثنى من هذا التفويض املهام التي تدخل في إطار التسيير اإلداري 

من القانون  103واألمر بالصرف وذلك طبقا للفقرة األولى من املادة 

 .التنظيمي للجماعات

 الفصل الرابع

 .بدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليهي

 .2021نونبر  10و حرر بكلميم في 

 .الحسن الطالبي، رئيس املجلس الجماعي لكلميماإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يقض ي 2021نونبر  10بتاريخ  50قرار لرئيس جماعة كلميم رقم 

 .بتفويض مهام قطاع األشغال والدراسات

 

 إن رئيس جماعة كلميم، 

من رمضان  20 فيالصادر  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (2015يوليو  07) 1436

 ،من هذا القانون  103املادةاصة املتعلق بالجماعات ، و خ

 يقرر مايلي:

 الفصل األول 

- النائب الرابع لرئيس جماعة كلميم -سالمة هوين يديفوض للس

القيام باملهام املتعلقة بقطاع األشغال والدراسات واملحددة في 

 املجاالت التالية :

التخطيط والدراسات ومراقبة وتتبع مختلف املشاريع واألوراش  -

املساحات  الفنية،الطرق واملنشآت  البنايات،املفتوحة باملدينة )

 ....( وأشغال صيانة البنايات الجماعية إلنارة العموميةواالخضراء 

الحفاظ على البنيات الطرقية  -التدخالت في حالة الطوارئ  -

التوقيع على جميع الوثائق  -والتجهيزات العمومية الجماعية 

واملراسالت اإلدارية الصادرة عن املصالح املعنية باالختصاصات 

 .املذكورة

 الفصل الثاني

القرار تفويضا في الصالحيات وممارسة املهام مع ما  يعتبر هذا

يترتب عن ذلك من مسؤولية املفوض له في ما ينتج قانونا عن 

ممارسته للمهام املذكورة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها 

 . العمل

 الفصل الثالث

يستثنى من هذا التفويض املهام التي تدخل في إطار التسيير اإلداري 

من القانون  103صرف وذلك طبقا للفقرة األولى من املادة واألمر بال

 .التنظيمي للجماعات

 الفصل الرابع

 .يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 .2021نونبر  10وحرر بكلميم في 

 .الحسن الطالبي، رئيس املجلس الجماعي لكلميماإلمضاء: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــ

يقض ي  2021نونبر  10بتاريخ  51قرار لرئيس جماعة كلميم رقم 

 بتفويض اإلمضاء في قطاع التعمير والبناء

 

 إن رئيس جماعة كلميم، 

من رمضان  20 فيالصادر  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (2015يوليو  07) 1436

 ،من هذا القانون  103املادة اصةو خ بالجماعات،املتعلق 

 يقرر مايلي:

 الفصل األول 

الصفة: النائب الخامس لرئيس -يفوض للسيد لحسن حاميد

اإلمضاء مقامي وباملشاركة معي في قطاع التعمير -جماعة كلميم

 والبناء في املجاالت التالية : 
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ة والتقسيم وإحداث منح رخص البناء والهدم واإلصالح والتجزئ -

 مجموعات سكنية

منح الشواهد اإلدارية وشواهد املطابقة ورخص السكن ورخص  -

الربط بالكهرباء واملاء الصالح للشرب ورخص شغل امللك الجماعي 

 لغرض البناء 

التوقيع على جميع الوثائق واملراسالت اإلدارية الصادرة عن  -

  . املصالح املعنية باالختصاصات املذكورة

 الفصل الثاني

 . يعتبر هذا القرار تفويضا في اإلمضاء

 الفصل الثالث

يستثنى من هذا التفويض املهام التي تدخل في إطار التسيير اإلداري 

من القانون  103واألمر بالصرف وذلك طبقا للفقرة األولى من املادة 

 .التنظيمي للجماعات

 الفصل الرابع

 .ريخ التوقيع عليهيبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تا

 .2021نونبر  10وحرر بكلميم في 

 .الحسن الطالبي، رئيس املجلس الجماعي لكلميماإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملخص مداوالت املجالس

 

أكتوبر   06بتاريخ  21عدد املجلس الجماعي لكلميم مقرر 

بالتداول بشأن مشروع النظام  قطة املتعلقةفي شأن الن 2021

 الداخلي للمجلس .

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة االستثنائية لشهر 

 06خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاريخ  2021أكتوبر 

 1-15-85و طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم . 2021أكتوبر 

-14بتنفيذ القانون التنظيمي  رقم   2015يوليوز  07الصادر بتاريخ 

 املتعلق بالجماعات . 113

و بعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن مشروع النظام الداخلي 

 للمجلس. 

 :وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي

  31املصوتون بنعم :  -

 زينبو عتام     منينة موذن الحسن الطالبي

 عبد هللا نجامي
سعدية 

 وشانبوهر 
 مليكة لعترس ي 

عبد الوهاب 

 املدميغ
 خديجة الحيان

امحمد ابو 

 ناشيط 

 موس ى اسبان فاطنة اصواب سالمة هوين

 لحسن حاميد 
محمد المين 

 حنانة 
 الوافي خفياف

 مبارك الهديلي عائشة حنانة أحمد تامك

عبد الرحمان 

 غيات
 عبد القادر أبوزيد الهام الساعدي

 امبارك احسين طومزينعزيز  أم العيد طوير 

محمد يحظيه 

 بوعيدة 
 رشيدة ويدا

الشيخ النعمة ماء 

 العينين

 المين هباز صالح بوعجين سعاد جرير

   ابراهيم حيدرا

 يقرر ما يلي: 

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على  

 مشروع النظام الداخلي للمجلس كما يلي : 

 أحكام عامة الباب األول:

 اجتماعات املجلسالباب الثاني:

 دورات املجلس (1

 االستدعاءات (2

 جدول األعمال (3

األسئلة الكتابية املوجهة من قبل أعضاء  (4

 املجلس 

 الباب الثالث: تسيير املجلس

 تنظيم حضور األعضاء في الجلسات (1

 رفع الجلسات (2

 النصاب القانوني (3

 كتابة الجلسات (4

 تنظيم مناقشات املجلس (5

 كيفية التصويت على املقررات (6
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لي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء تعيين ممث (7

 مهامهم

 تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات (8

 نقل وتسجيل وتصوير جلسات املجلس (9

 الباب الرابع: مكتب و لجان املجلس

 مكتب املجلس (1

 اللجان الدائمة (2

 اللجان املؤقتة (3

 لجن التقص ي  (4

 الباب الخامس: هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 س: اآلليات التشاركية للحوار والتشاور الباب الساد

 الباب السابع: إعداد وتقديم محاضر الجلسات

 إعداد وتقديم املحاضر (1

 توزيع املحاضر (2

 نشر ملخص املقررات (3

 الباب الثامن : مدونة السلوك واألخالقيات

 الباب التاسع : أحكام ختامية

 تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة (1

 يتعديل النظام الداخل (2

 الباب األول :أحكام عامة

 1املادة 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  32طبقا ملقتضيات املادة 

هذا النظام في  كلميماملتعلق بالجماعات، تداول مجلس جماعة 

الداخلي الذي أعده رئيس املجلس بتعاون مع أعضاء املكتب ، 

 .2021 أكتوبر 06املنعقدة بتاريخ :االستثنائية   وذلك خالل دورته

 2املادة 

يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال املجلس وأجهزته 

املساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد 

 .العالقة ما بين مختلف أجهزة املجلس

 3املادة 

من القانون التنظيمي  32تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة 

يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء املجلس ،  14-113للجماعات

 .وأجهزته وهيئاته

 

  4 املادة 

يسهر رئيس املجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات 

هذا النظام وذلك بعد املوافقة عليه من طرف املجلس وانصرام 

 113 -14من القانون التنظيمي رقم  32اآلجال املحددة في املادة 

ات دون التعرض عليه من طرف عامل إقليم املتعلق بالجماع

 كلميم أو من ينوب عنه . 

 الباب الثاني :اجتماعات املجلس

 أوال ( دورات املجلس

  5 املادة 

يترأس رئيس املجلس أشغال دورات املجلس، وإذا عاقه عائق يقوم 

 مقامه أحد نوابه . 

القانون من  33ويتم عقد الدورات العادية في أجلها املحدد في املادة 

التنظيمي للجماعات. وإذا تعذر ألي سبب من األسباب عقد دورة 

من الدورات العادية داخل األجل املحدد لها قانونا، يعقد املجلس 

دورة استثنائية  في أجل أقصاه شهر بعد انصرام اآلجال القانونية 

املحددة النعقاد الدورة العادية، وذلك لدراسة النقط املدرجة في 

ال الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها االستعجالي جدول أعم

وفق ما يقرره مكتب املجلس، في حين يمكن إدراج باقي النقط في 

 أقرب دورة يعقدها املجلس. 

يعقد املجلس دورات استثنائية طبقا للكيفيات املنصوص عليها في 

 املتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  37و 36املادتين 

  6ة ادامل

يعقد املجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند 

االقتضاء وبعد استشارة أعضاء املكتب،عقد اجتماعات املجلس 

 .في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة

باحا ، كما يمكن العاشرة صتنعقد الجلسات ابتداء من الساعة 

 عقدها ابتداء من الساعة الثالثة مساء. 

( ساعات، ويمكن 04لزمنية لكل جلسة في أربع)تحدد املدة ا

بمقترح من رئيس املجلس تتم املوافقة عليه بأغلبية ها تمديد

أعضاء املجلس الحاضرين وذلك الستكمال مناقشة النقط 

 املدرجة بجدول األعمال. 

 7املادة 

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية. ويجوز للمجلس، وذلك 

عضاء املجلس أن يقرر عقد اجتماع غير بطلب من الرئيس أو ثلث أ

 .مفتوح للعموم

يتم التصويت على املقرر املتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم 

وذلك  ا باالقتراع العلني وباألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنه

 بدون مناقشة.
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في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر 

ومن ممثلي وسائل اإلعالم وجميع  ن العمومبإخالء القاعة م

األشخاص الذين ال عالقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع 

 .املناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة

 8املادة 

عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، 

أعاله  7باملادة املحددة يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات 

 .في صيغتها العمومية استئناف الجلسة

 ثانيا ( االستدعاءات

 9املادة 

يوجه رئيس املجلس ، أو أحد نوابه استدعاء لحضور الدورات إلى 

السيدات و السادة أعضاء املجلس على العنوان املصرح به من 

طرف العضو لدى مصالح الجماعة وبواسطة جميع الوسائل 

 وصل به .والت املتاحة التي يمكن بها إثبات هذا اإلرسال

 10املادة 

توجه االستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء املجلس 

مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها 

 .املجلس والوثائق ذات الصلة بالنقط املدرجة في جدول األعمال

 .ويحدد باالستدعاء يوم و ساعة ومكان االجتماع

 ثالثا ( جدول األعمال

 11املادة 

رئيس املجلس جدول األعمال بتعاون مع أعضاء املكتب، يعد 

ويقوم بإرسال استدعاءات لحضور الدورات العادية واالستثنائية 

إلى السيدات و السادة أعضاء املجلس مع مراعاة اآلجال املحددة 

املتعلق  113.14من القانون التنظيمي  37و 35في املادتين 

 بالجماعات.

تاريخها بمقر الجماعة. ويمكن يعلق جدول أعمال الجلسات و 

لرئيس املجلس إخبار العموم بجدول األعمال وبتاريخ وتوقيت 

ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل 

 .اإلخبار املتاحة

 رابعا ( األسئلة الكتابية املوجهة من قبل أعضاء املجلس 

 12املادة 

أسئلة كتابية لرئيس يمكن ألعضاء املجلس بصفة فردية توجيه 

 .املجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها

يجب أن يتميز السؤال بوحدة املوضوع ودقته وأن ال يتضمن 

توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد 

 .أعضاء املجلس أو أقربائه

عني لدى رئاسة تودع األسئلة املذكورة موقعة من طرف العضو امل

املجلس شهرا قبل انعقاد الدورة وترتب حسب تاريخ التوصل بها 

 .وتسجيلها

 13املادة 

يجيب رئيس املجلس أو أحد نوابه عن األسئلة املبرمجة في الجلسة 

 .املخصصة لذلك

تعطى الكلمة خالل الجلسة املخصصة لإلجابة عن األسئلة 

ؤال في مدة ال الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن الس

 .( ثالثة  دقائق03تتجاوز  )

 .يتولى الرئيس أو من ينوب عنه اإلجابة عن السؤال الكتابي

يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب مرة واحدة في مدة ال 

 ( ثالث دقائق. 03تتجاوز )

 .يمكن للرئيس أو أحد أعضاء املكتب الرد على التعقيب

حب السؤال الكتابي تتم برمجته وفي حالة تغيب العضو ) ة ( صا

 .مرة واحدة ابطلب كتابي منه في الدورة العادية املوالية استثناء

  14املادة 

يدرج السؤال الكتابي والجواب املقدم من قبل رئيس املجلس أو 

نائبه في محضر الجلسة. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي 

انتهاء دورة  وملخص الجواب بمقر الجماعة ملدة ثمانية أيام بعد

 .املجلس 

  15املادة 

وفي حالة تعذر الجواب على أي سؤال كتابي ، يسجل السؤال  في 

 الجلسة املخصصة لإلجابة على األسئلة خالل الدورة املوالية.

  16املادة 

ال يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة 

 لس. عامة أو تعليــق من قبل أي عضو من أعضاء املج

 17املادة 

يمكن لرئيس املجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء املكتب ضم 

مجموعة من األسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة املوضوع وأن 

 يقدم جوابا موحدا عنها. 

  18املادة 

يجوز لرئيس املجلس رفض اإلجابة عن األسئلة الخارجة عن 

إلى العضو اختصاصات املجلس وصالحيات رئيسه، ويبلغ ذلك 

املعني باألمر خالل انعقاد الدورة، وال يحق له أي تعقيب على رفض 

 اإلجابة على سؤاله.
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 الباب الثالث :تسيير املجلس

 أوال: تنظيم حضور األعضاء في الجلسات

  19املادة 

من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات ، يعتبر  67تطبيقا للمادة 

 .ات املجلس إجبارياحضور أعضاء مجلس الجماعة دور 

يوقع أعضاء املجلس بعد دخولهم لقاعة االجتماعات وليس ملقر 

الجماعة،في ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة،ويجب على 

األعضاء الذين التحقوا بقاعة االجتماعات بعد بداية الجلسة 

 التوقيع على ورقة الحضور للمشاركة في املداوالت .

س الئحة األعضاء املتغيبين في بداية كل يتلو الرئيس على املجل

يبت املجلس بالتصويت عند افتتاح الدورة ، وبدون  و جلسة.

مناقشة في قبول أعذار املتغيبين أو رفضها ، ويضمن ذلك بمحضر 

 الدورة .

  20املادة 

يخصص بقاعة االجتماعات مكان لجلوس رئيس املجلس ونوابه، 

 .عنه بجانب رئيس املجلس ويجلس عامل إقليم كلميم أو من ينوب

 ثانيا: رفع الجلسات

  21املادة 

يمكن للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا بمبادرة منه أو بطلب من 

أغلبية األعضاء الحاضرين، ويحدد الرئيس مدة التوقف املؤقت 

( ثالثين  30( خمس دقائق وال تزيد عن )  05على أال تقل عن ) 

 .دقيقة

 ثالثا: النصاب القانوني

  22ادة امل

يتداول املجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد 

من القانون التنظيمي املتعلق  42النصاب القانوني املقرر في املادة 

 .بالجماعات

إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خالل الجلسة األولى سيؤثر 

الجلسات املوالية يمكن لرئيس  أوعلى تاريخ انعقاد الجلسة 

بتعاون مع أعضاء املكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو  املجلس

الجلسات املوالية وإخبار أعضاء املجلس وعامل إقليم كلميم  

 بذلك. 

 رابعا: كتابة الجلسات

  23املادة 

يساعد كاتب املجلس أو نائبه الرئيس، خاصة، في عملية احتساب 

عمال، النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتالوة جدول األ 

وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على 

 .املقررات املتخذة

  24املادة 

 يعهد إلى كاتب املجلس بتحرير محاضر الجلسات وحفظها .

في حالة غياب كاتب املجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة 

رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد األعضاء الحاضرين 

 .قوم بذلكلي

 خامسا: تنظيم مناقشات املجلس

  25املادة 

يعرض الرئيس النقط املدرجة في جدول األعمال للمناقشة، حسب 

ترتيبها. و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس و بعد موافقة 

 .أغلبية أعضاء املجلس الحاضرين على ذلك

  26املادة 

دورة عادية تقريرا إخباريا  يقدم الرئيس أو أحد نوابه عند بداية كل

 .للمجلس حول األعمال التي قام بها في إطار الصالحيات املخولة له

وال يكون ذلك موضوعا للنقاش أو نقط نظام قبل مناقشة أية 

نقطة من نقط جدول األعمال يلزم األعضاء الذين يرغبون في 

املشاركة في هذه النقطة تسجيل أسمائهم في الئحة وحيدة، ويأذن 

لهم الرئيس في تناول الكلمة حسب تسجيلهم في الالئحة على أساس 

 ( أربع دقائق. 04أال تتجاوز مدة التدخل )

يجوز فتح الئحة إضافية، عند االقتضاء، ملناقشة نفس النقطة، 

 ( دقيقتين. 02على أال تتعدى مدة التدخل )

ال يجوز ألي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس 

ع. غير أنه يمكن االستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان املوضو 

 .املعنيين باملسألة موضوع املناقشة، كلما طلبوا ذلك

  27املادة 

إذا تبين أن تدخل العضو ال عالقة له باملوضوع الذي تجري حوله 

 .املناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك

بالنظام أو عرقل وإذا عاد املتدخل للخروج عن املوضوع أو أخل 

املداوالت أو لم يلتزم بمقتضيات النظام الداخلي أمكن للرئيس 

إنذاره ، وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس تطبيق مقتضيات الفقرة 

املتعلق  113-14من القانون التنظيمي  48الثانية من املادة 

 بالجماعات .

  28املادة 

لى أال يتجاوز لكل عضو الحق في التدخل في نطاق نقطة نظام، ع

 ( دقيقة واحدة. 01مدة )

 



ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما السادس و األربعونالعدد                 (2022 أكتوبر 11) 1444 األول ربيع 14                 

80 
 

  29املادة 

يجب أن تنصب نقطة نظام على السير العادي للجلسة أو التذكير 

 .بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام ال عالقة له بهذه األمور، فإن 

 الرئيس يطلب من املتدخل التوقف عن الكالم، فإن لم يمتثل،

يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق 

من القانون التنظيمي  48مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 

 .املتعلق بالجماعات

  30املادة 

يذكر الرئيس العضو أو األعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون 

 زمالءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة االنضباط واحترام

 .القانون 

  31املادة 

أعضاء املجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال 

أو تصرفات أثناء جلسات الدورات العادية و االستثنائية 

واجتماعات اللجان ، ويشار في محضر الجلسة إلى هذه األعمال أو 

 .التصرفات

 سادسا : كيفية التصويت على املقررات

 32املادة 

 .لني قاعدة التخاذ جميع مقررات املجلسيعتبر التصويت الع

يعبر عن التصويت باملوافقة ب "نعم" وعن التصـويت بالرفـض ب 

 ."ال" وفي حالة االمتناع بلفظ "ممتنع" وذلك بطريقة رفع اليد

  33املادة 

يعاين املجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه 

 .رافضة واملمتنعةبعملية احتساب األصوات املؤيدة وال

  34املادة 

تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها، ما عدا في 

الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات على 

أما في  أغلبية معينة ، في حالة تعادل األصوات ترجح كفة الرئيس .

ت يعتبر ذلك حالة تعادل األصوات وامتناع الرئيس عن التصوي

 رفضا للنقطة املعروضة على التصويت.

  35املادة 

 .ال يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة

 36املادة 

ال يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية 

التصويت، إال إذا كانت املسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل 

 .في هذه العملية

 : سابعا

 تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم

  37املادة 

يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق 

التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر املجلس الذي تم بموجبه 

 .انتدابهم لتمثيل الجماعة

  38املادة 

امهم يقدم املنتدبون تقارير كتابية للمجلس الجماعي حول مه

 .االنتدابية

 ثامنا: تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

 39املادة 

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام 

من هذا النظام الداخلي.يحضر العموم أشغال هذه  8و  7املادتين 

الجلسات في حدود املقاعد املتوفرة بقاعة االجتماعات واملخصصة 

 لذلك.

  40املادة 

بقاعة االجتماعات مكان خاص برؤساء األقسام  يخصص

 .واملصالح الجماعية واملصالح الخارجية و بممثلي وسائل اإلعالم

يتعين على العموم أثناء حضوره الجلسات العامة، االلتزام بالهدوء 

وشعارات داخل قاعة  ويمنع عليه الكالم وحمل الفتات

أية وسيلة االجتماعات وكذا تصوير وتسجيل أشغال الجلسات ب

 من الوسائل، تحت طائلة طرد كل من أخل بذلك. 

  41املادة 

ال يمكن ألي أحد من غير أعضاء املجلس ولوج املكان املخصص 

 .لألعضاء دون إذن من رئيس املجلس

 تاسعا : نقل و تسجيل وتصوير جلسات املجلس

  42املادة 

سمي يمكن نقل جلسات املجلس مباشرة عبر املوقع االلكتروني الر 

للجماعة أو عبر الصفحات الرسمية للجماعة على مواقع التواصل 

 االجتماعي .

  43املادة 

يحق ألي عضو )ة( من أعضاء املجلس، استعمال آلة التسجيل أو 

التصوير أو الهاتف املحمول لتسجيل مداخلته فقط أثناء انعقاد 

دورات املجلس، على أال يسجل مداخلة أي متدخل آخر أو أي نقل 

  الجلسات. وقائعل
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 الباب الرابع :املكتب ولجان املجلس

 44املادة 

يترأس رئيس املجلس اجتماعات املكتب، وإذا عاقه عائق يقوم 

 . مقامه أحد نوابه 

يجتمع مكتب املجلس بدعوة من الرئيس أو بطلب من   -

 ثلث أعضاء املكتب، مرة في الشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.

مع أعضاء املكتب بتحضير جدول  يقوم الرئيس باتفاق -

 األعمال. 

تعتبر اجتماعات املكتب صحيحة بحضور أكثر من  -

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يوجه استدعاء  نصف أعضائه

ثاني ، ويشترط لصحة هذا االجتماع حضور أكثر من ثالثة 

أعضاء وفي حالة عدم توفر النصاب املشار إليه يعقد االجتماع 

 لي بنفس املكان والتوقيت وذلك بمن حضر.في اليوم املوا

يتخذ املكتب قراراته باألغلبية املطلقة لألعضاء  -

 الحاضرين وفي حالة تعادل األصوات ترجح كفة الرئيس. 

يمكن لرئيس املجلس باتفاق مع أعضاء املكتب استدعاء  -

كاتب املجلس أو نائبه و رؤساء اللجان الدائمة أو نوابهم  

كتب ، وكذا املدير العام للمصالح ورؤساء لحضور اجتماعات امل

األقسام واملصالح الجماعية وغيرهم ممن يرى املكتب فائدة في 

 حضوره .

 ثانيا : التفويضات

 45املادة 

يجوز للرئيس أن يفوض لنوابه بقرار بعض صالحياته شريطة أن 

 ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب. 

ر إلى نوابه باستثناء يجوز للرئيس أن يفوض إمضاءه بقرا -

 التسيير اإلداري واألمر بالصرف. 

يجوز كذلك للرئيس أن يفوض إمضاءه إلى املدير العام  -

للمصالح في مجال التسيير اإلداري، كما يجوز له أن يفوض 

بقرار إمضاءه، باقتراح من املدير العام للمصالح، إلى رؤساء 

 األقسام و املصالح بإدارة الجماعة .

يس تفويض اإلمضاء على الوثائق املتعلقة يجوز للرئ -

بقبض مداخيل الجماعة و صرف نفقاتها إلى املدير العام 

 للمصالح.

  46املادة 

يجب على كل نائب للرئيس، الحرص على التدبير الجيد للقطاع 

 املفوض له، ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي  

  47املادة 

املوكولة إليه على تطبيق  يسهر كل عضو في املكتب، تبعا للمهام

القرارات التي اتخذها املكتب.ويلتزم بتقديم تقرير إلى املكتب حول 

 .تنفيذها، وكذا حول سير القطاع املوكول إليه

 ثالثا: إحداث اللجان الدائمة

  48املادة 

" من القانون التنظيمي للجماعات، 25تطبيقا ملقتضيات املادة "

لدراسة القضايا وتيهئ املسائل يحدث املجلس خمس لجان دائمة، 

التي يجب أن تعرض على االجتماع العام لدراستها و التصويت 

عليها. وتدرس هذه اللجان، بطلب من رئيس املجلس، القضايا التي 

تدخل في اختصاصاتها. كما يزود رئيس املجلس اللجان باملعلومات 

( 05والوثائق الضرورية ملزاولة مهامها. وتتكون كل لجنة من  )

 خمسة أعضاء .

 وهذه اللجان هي :

   ;لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة -1

 - :تختص ب

 . املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة  

مناقشة تنفيذ برنامج عمل الجماعة في مجال البرمجة  -

 . والشؤون املالية وامليزانية

 .تقديم توصيات في مجال تمويل املشاريع املقررة -

داءات والواجبات مدارسة الجبايات و الرسوم و األ  -

 .املرخص للجماعة بقبضها قانونيا

 .املساهمة في إعداد امليزانية السنوية -

 .دراسة سبل  تنمية موارد الجماعة -

 .دراسة سبل تنمية الرصيد العقاري للجماعة -

 . مدارسة الوضعية االقتصادية باملدينة -

تدابير الالزمة إلنعاش االقتصاد املساهمة في اقتراح ال-

و االستثمار املحلي وكل ما يتعلق بالتنمية  االقتصادية 

 .والخطط املبرمجة في هذا املجال

دراسة اتفاقيات التعاون و الشراكة في مجاالت   -

 .التنمية االقتصادية

  .دراسة سبل تنمية االستثمار باملدينة  -

قة مباشرة أو دراسة وتقديم تقارير عن كل ماله عال -

غير مباشرة بمجال البرمجة والشؤون االقتصادية وامليزانية 

 .واملالية
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املساهمة في دراسة اتفاقيات الشراكة والتعاون   -

 . النجاز برامج تنموية

دراسة طلبات الحصول على الدعم السنوي لفائدة   -

 املنظمات والجمعيات واألندية .

لتي ستترتب عنها دراسة مشاريع اتفاقيات شراكة ا  -

 تحمالت مالية على ميزانية الجماعة .

 لجنة املرافق العمومية والخدمات  -2

  :وتختص ب

املساهمة في إعداد برنامج الجماعة في مجال املرافق   -

 .العمومية والخدمات

املساهمة في وضع تصور متكامل لتسوية الوضعية   -

 القانونية  للممتلكات الجماعية وصيانتها .

 . السهر على نظافة املدينة ورونقها وجماليتها  -

اقتراح التدابير الالزمة لتعميم وتجويد  خدمات شبكة   -

 .الصرف الصحي  باملدينة

دراسة مشاريع تصريف و معالجة املياه العادمة و مياه   -

األمطار والحماية والوقاية من املخاطر الطبيعية 

 .كالفيضانات وغيرها

خدمات توزيع الكهرباء واملاء  دراسة سبل تطوير -

 الصالح للشرب .

دراسة قضايا التدبير املفوض ) النظافة ، األسواق  -

 الجماعية ، املجازر و التطهير السائل ....(

دراسة األنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية و   -

  .النظافة العمومية

دراسة سبل النهوض بالخدمات الصحية بتعاون   -

 مختلف املتدخلين في القطاع . وشراكة مع

 .تطوير وتنويع خدمات املكتب الجماعي لحفظ الصحة  -

دراسة تدابير إحداث مركز معالجة وتثمين النفايات  - 

 . املنزلية واملماثلة لها

دراسة سبل انجاز مخطط تدبير اإلنارة العمومية  -

 باملدينة .

 ري .دراسة  كل ما يتعلق بتدبير النقل العمومي الحض -

دراسة وتدبير مخطط السير والجوالن  وتشوير الطرق  -

 .العمومية والعنونة

دراسة التدابير الالزمة لخلق مناطق خضراء والحدائق  -

 .واملنتزهات واملحافظة والعناية باملوجود منها

 دراسة سبل تأهيل وتنظيم املحطة الطرقية . -

ة وغير دراسة وتقديم تقارير عن كل ماله عالقة مباشر   -

 .مباشرة بمجال املرافق العمومية والخدمات

 ثر التاريخيةآلجنة التعمير والبيئة وامل   -3

 :وتختص ب

املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة في مجال  - 

 .التعمير وإعداد التراب والبيئة

دراسة سبل تدعيم املراقبة اإلدارية للحيلولة دون  - 

 .ائيانتشار البناء السري و العشو 

دراسة ضوابط البناء الجماعية والتعمير وجمالية   -

 .املعمار

دراسة املشاكل الناتجة عن تنفيذ تصاميم التهيئة   -

 .واقتراح الحلول املناسبة لها

 .دراسة مشاريع إعادة الهيكلة ألحياء املدينة  -

 . رد االعتبار للمدينة العتيقة دراسة إعادة تأهيل و - 

جة إشكالية البنايات املهجورة  أو دراسة سبل معال  -

 .املهملة أو اآليلة للسقوط

دراسة طرق املحافظة على الخصوصيات املعمارية   -

 .والهندسية املحلية و إنعاشها

دراسة تدابير محاربة جميع أشكال التلوث و اإلخالل  - 

 .بالبيئة

دراسة التدابير لحماية وتأهيل الفضاءات الطبيعية  - 

 .خضراء والحزام األخضر  للمدينةواملساحات ال

 دراسة سبل تنظيم شغل امللك الجماعي العام  -

دراسة وتقديم تقارير عن كل ماله عالقة مباشرة وغير  - 

مباشرة بمجال التعمير وإعداد التراب  والتهيئة الحضرية 

 . والبيئة واملآثر التاريخية

 لجنة الشؤون التربوية واملرأة والطفولة  -4

 : وتختص ب

املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة في مجال - 

 .الشؤون التربوية واملرأة والطفولة 

املساهمة في إعداد البرامج و آليات التنسيق مع  -

 . املؤسسات االجتماعية

 .دراسة سبل تحسيـن أوضاع املرأة و الطفل و األسرة -

دراسة سبل االهتمام و العناية بأوضاع الفئات  -

 .عية املحرومة و ذوي االحتياجات  الخاصةاالجتما
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دراسة سبل تنفيذ اتفاقيات الشراكة من أجل إحداث  -

 .مركبات اجتماعية باألحياء

دراسة سبل إحداث وتنشيط فضاءات تربوية وترفيهية  -

 لفائدة الطفولة واملتقاعدين واملسنين .

دراسة  وتقديم تقارير عن كل ماله عالقة مباشرة وغير -

 ة والطفولة أباملجال التربوي واملر  مباشرة

تقديم مقترحات لدعم اوراش التعليم األولي و التربية  -

 . والتأهيل وإعادة اإلدماج باملدينة

دراسة سبل دعم الجماعة لقطاع التربية والتكوين  -

 . باملدينة

مة والتعاون مع أدراسة مشاريع اتفاقيات التو -

في   مات غير الحكوميةمختلف الفاعلين املؤسساتيين واملنظ

 املجال التربوي والطفولة .

دراسة وتقديم تقارير عن كل ما له عالقة مباشرة  -

 . او غير مباشرة بالشؤون االجتماعية والتربوية

لجنة الشؤون  االجتماعية والثقافية والرياضية  -5

 واملجتمع املدني .  

  :وتختص ب

في مجال املساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة  - 

 الشؤون  االجتماعية والثقافية والرياضية.

دراسة سبل تتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة في      -

 مجال الشؤون  االجتماعية والثقافية والرياضية 

دراسة آليات دعم وتشجيع املنظمات و الجمعيات و   - 

 .األندية حاملة املشاريع باملدينة

داث منشات ومركبات اقتراح التدابير الالزمة إلح    -

 .رياضية  باملدينة

دراسة اتفاقيات الشراكة في املجال الثقافي واالجتماعي   - 

 .و الرياض ي

دراسة سبل النهوض بالوضع الصحي باملدينة  بالتعاون   -

 مع الجمعيات العاملة بميدان الصحي .

دراسة طلبات الحصول على الدعم السنوي لفائدة    -

  .واألنديةاملنظمات والجمعيات 

دراسة  وضعية الرياضة باملدينة واقتراح سبل    -

 . تطويرها

 .دراسة سبل تنظيم تظاهرات رياضية وشبابية باملدينة -

 . تقديم مقترحات لدعم  أوراش الرياضة للصغار   -

دراسة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج اململكة في    -

 . إطار التعاون الدولي في املجال الرياض ي

دراسة آليات دعم وتشجيع الجمعيات الثقافية     -

 . الحاملة للمشاريع

اقتراح التدابير الالزمة إلحداث منشات ثقافية    -

 . واجتماعية باملدينة

دراسة اتفاقيات شراكة من اجل إحداث مركبات   - 

 . سوسيو ثقافية باملدينة

 . دراسة إمكانية إحداث نقط للقراءة بأحياء املدينة   -

دراسة اتفاقيات الشراكة والتبادل الثقافي مع الجهات   - 

 . الراغبة في ذلك

دراسة سبل تنظيم أو املساهمة في تنظيم تظاهرات    -

 .ثقافية و علمية باملدينة

دراسة وتقديم تقارير عن كل ماله عالقة مباشرة وغير -

 .ةيمباشرة بمجال الشؤون االجتماعية والثقافية و الرياض

  49ة املاد

ال يحق ألي عضو االنتماء ألكثر من لجنة دائمة واحدة ، مع مراعاة 

  .مقاربة النوع  ما أمكن ذلك

  50املادة 

تودع طلبات األعضاء املتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان 

الدائمة لدى رئاسة املجلس. ويقوم الرئيس بعرضها على املجلس 

 .الجماعي في حينه للتصويت عليها

ة ما إذا كان عدد املترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد في حال

املنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس يتم اللجوء إلى 

التصويت النتخاب أعضاء اللجنة باألغلبية املطلقة لألعضاء 

 الحاضرين. 

  51املادة 

ينتخب املجلس من بين أعضاء كل لجنة خارج أعضاء املكتب رئيسا 

 نائبا له. لكل لجنة دائمة و 

إذا تغيب رئيس اللجنة أو توفي أو عاقه عائق يتولى القيام بمهامه 

 نائبه. 

وفي حالة االستقالة أو اإلقالة لرئيس اللجنة يقوم مقامه نائبه إلى 

حين انتخاب املجلس رئيسا جديدا لها.ويبقى نائب رئيس اللجنة 

 مستمرا في ممارسة مهامه.

  52املادة 

ؤون  االجتماعية والثقافية والرياضية تخصص رئاسة لجنة الش

واملجتمع املدني  للمعارضة. ويقصد بعضو املعارضة أعضاء 
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املجلس الذين لم يصوتوا للرئيس ونوابه في جلسة انتخاب الرئيس 

 ونوابه. 

ويفسح أمام املعارضة املجال لتقديم مرشحيها لشغل هذا 

. وإذا ترشح وينتخب املجلس من بينهم رئيسا لهذه اللجنة املنصب،

أكثر من عضو من املعارضة يتم االحتكام للتصويت العلني لتحديد 

 رئيس لهذه اللجنة. 

  53املادة 

يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو دمجها إذا وجد مبرر لذلك مع 

من القانون التنظيمي  25التقيد بالضوابط املنصوص عليها باملادة 

 املذكور أعاله. 

 يير اللجان الدائمةرابعا : اجتماعات وتس

  54املادة 

تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيس املجلس، أو من ثلث 

 .أعضاء اللجنة

يضع رئيس املجلس رهن إشارة اللجان قاعة لالجتماع وفق الجدول 

الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. هذا الجدول يعده 

 لعام للمصالح. رئيس املجلس بتشاور مع أعضاء املكتب واملدير ا

 48يوجه االستدعاء من قبل رئيس املجلس إلى أعضاء اللجنة 

ساعة على األقل قبل موعد االجتماع. ويشار في االستدعاء إلى 

وفي حالة االستعجال، يمكن  النقط املحددة في جدول األعمال

 .ساعة 24تقليص هذا األجل إلى     

ول أعمالها بمقر يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجد

 .ساعة على األقل قبل موعد انعقاد االجتماع 24الجماعة، 

 .ال يمكن ألية لجنة أن تجتمع خالل انعقاد جلسات املجلس

  55املادة 

تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف 

أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل االجتماع إلى 

يام العمل، ويعقد بنفس املكان والتوقيت وذلك اليوم املوالي من أ

 .بمن حضر

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف 

 .أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ االجتماع املوالي

  56املادة 

 .تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية

  57املادة 

املعروضة عليها، من األطراف تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا 

املعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق املسائل املدرجة في جدول 

 .أعمالها

يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا املعروضة 

 كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.  عليها.

  58املادة 

تماع من قبل رئيس يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اج

 اللجنة أو نائبه . ويوقع الرئيس أو نائبه على املحضر. 

  59املادة 

( اثنى 12تودع تقارير اللجان لدى رئاسة املجلس  في  أجل أدناه  )

 .عشر يوما قبل تاريخ انعقاد كل دورة

  60املادة 

يعمل رئيس املجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع 

ملادية املمكنة حتى تقوم بالدور املنوط بها أحسن قيام، الوسائل ا

 .وذلك على قدم املساواة بين جميع اللجان

 خامسا  : اللجان املؤقتة

  61املادة 

يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة ملدة محددة 

وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس 

 رف نصف األعضاء املزاولين مهامهم. املجلس، أو بطلب موقع من ط

 .يحدد املجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم

  62املادة 

تحدد املهام املوكولة للجان املؤقتة بدقة، وال يجوز أن يعهد لهذه 

 .اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة

 .تجتمع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة باللجان الدائمة

  63املادة 

تنتهي صالحية اللجان املؤقتة بمجرد استيفاء دراسة املسائل التي 

 أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها لدى رئاسة املجلس.

 سادسا : لجان التقص ي

  64املادة 

يمكن للمجلس، أن يحدث لجنة للتقص ي حول مسألة تهم تسيير 

شؤون الجماعة، وذلك بطلب موقع من طرف نصف األعضاء 

 هامهم على األقل. املزاولين م

  65املادة 

يعين أعضاء لجان التقص ي من قبل املجلس من غير أعضاء 

 مكتبه.

للجنة، ونائب واحد له، وذلك ايقوم أعضاء املجلس بانتخاب رئيس 

 باعتماد التصويت باألغلبية املطلقة لألعضاء الحاضرين.
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  66املادة 

بجدول تجتمع لجنة التقص ي بدعوة موجهة من رئيسها ومرفقة 

أعمال االجتماع ومكان وتاريخ انعقاده قبل أجل ال يقل عن يومين 

 من هذا التاريخ.

ال تكون اجتماعات هذه اللجان صحيحة إال إذا حضرها أكثر من 

نصف أعضائها. وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب، يعقد 

االجتماع  بعد ساعتين من التوقيت املحدد في االستدعاء املوجه 

 ذلك بمن حضر. ألعضائها  و 

تتخذ هذه اللجان قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين 

 في حالة تعادل األصوات ترجح كفة الرئيس. و الجتماعاتها،

  67املادة 

ال يجوز أن تهتم اللجنة بوقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما 

دامت هذه املتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة للتقص ي، سبق 

 ينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.تكو 

وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى املجلس في ظرف شهر على 

األكثر من تاريخ إحداثها.ويناقش هذا التقرير من طرف املجلس 

الذي يقرر في شأنه توجيه نسخة منه إلى املجلس الجهوي 

 للحسابات.

اة وتكافؤ الفرص ومقاربة الباب الخامس :هيئة املساو 

 النوع

  68املادة 

يحدث املجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات املجتمع املدني هيئة 

استشارية تدعى هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ 

 .الفرص ومقاربة النوع

  69املادة 

ملساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تتكون هيئة ا

تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من املجتمع املدني يقترحهم 

 املكتب املسير للمجلس الجماعي. 

  70املادة 

 71يحدد عدد أعضاء الهيئة كما هو منصوص عليه في املادة 

أسفله باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين املحليين 

 .تشاور معهموبال

 : 71املادة 

 يؤخذ بعين االعتبار في تشكيل هذه الهيئة املعايير التالية :

مقاربة النوع االجتماعي حيث يتم تخصيص على األقل  -

الثلث من أعضاء اللجنة للنساء وتحديد نسبة لكل فئة من 

الفئات املستهدفة )أشخاص ذوو احتياجات خاصة ، 

 مسنون...(

لرياضية، االجتماعية، تحديد نسبة للجمعيات ا -

 الثقافية والتربوية.

 االرتباط باملدينة )اإلقامة الدائمة داخل تراب الجماعة( -

عضوا يقترحهم مكتب املجلس ويمثلون  27تتكون الهيئة من 

 الهيئات التالية :

 من النساء(  1مثلين عن الجمعيات االجتماعية ) م 3 -

  من النساء( 1ممثلين عن الجمعيات الرياضية ) 2 -

 من النساء(  1ممثلين عن الجمعيات الثقافية. ) 2 -

ممثلين عن الجمعيات الخاصة بذوي االحتياجات  3 -

 من النساء(  1الخاصة )

 ممثالت عن الجمعيات النسائية 3 -

 ممثلين عن جمعيات األحياء 2 -

 ممثلين عن الفاعلين االقتصاديين.  2 -

 ممثلين عن الجمعيات املهتمة باملتقاعدين واملسنين  2 -

 من النساء(  1ممثلين عن الجمعيات املهتمة بالطفولة) 2 -

 ممثلين عن الجمعيات املهتمة بالشباب 2 -

ممثلين عن التعاونيات والجمعيات املهنية والحرفية  3 -

 من النساء( 1)

 ممثل عن الجمعيات الحقوقية 1 -

ويتم تجديد أعضاء هذه الهيئة كل ثالث سنوات وكلما اقتضت 

 املصلحة العامة ذلك. 

  72املادة 

تجتمع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية 

من رئيس الجماعة في اجتماع يترأسه هذا األخير أو من ينوب عنه، 

يخصص النتخاب رئيس الهيئة ونائبه ومقرر الهيئة ونائبه من 

 طرف أعضاء الهيئة.

ع يقوم رئيس الهيئة بتنسيق مع مصالح الجماعة بإعداد مشرو 

النظام الداخلي للهيئة، ويعرض على أعضائها لدراسته والتصويت 

 عليه خالل االجتماع املوالي النتخاب رئيس الهيئة و املقرر ونائبيهما. 

  73املادة 

يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة 

 وجدول أعمالها بتنسيق مع رئيس الجماعة.
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بمبادرة من رئيس الهيئة أو بطلب من ثلثي وتعقد اجتماعاتها 

 أعضائها أو بطلب من رئيس الجماعة. 

  74املادة 

يوجه االستدعاء عن طريق رئيس الجماعة إلى كل أعضاء الهيئة 

يومين على األقل قبل موعد االجتماع، ويشار في االستدعاء إلى 

 .جدول األعمال

  75املادة 

نصف أعضائها إذا  تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور 

تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل االجتماع إلى اليوم املوالي، 

وفي هذه الحالة، يعتبر االجتماع صحيحا كيفما كان عدد 

 .الحاضرين

  76املادة 

 .تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية

  77املادة 

يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض األشخاص ذوي االختصاص 

لها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ حضور أشغاب

 .القرار املناسب بخصوص املوضوع املعروض عليها

  78املادة 

يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال 

 .اختصاصاتها

  79املادة 

تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير املنبثقة عنها بأغلبية 

 بر عنها. ويتم التصويت باالقتراع العلني. األصوات املع

وفي حالة تعادل األصوات، يرجح كفة رئيس الهيئة، وتدون نتائج 

 .التصويت في محضر االجتماع

  80املادة 

يتولى مقرر الهيئة أو نائبه تحرير محاضر اجتماعاتها. وإذا تغيبا أو 

  امتنعا يعين رئيس الهيئة أحد أعضائها ليتولى القيام بذلك.

  81املادة 

يوفر رئيس املجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من 

قاعة لالجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود 

 .اإلمكانيات املوجودة

  82املادة 

يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس 

 الهيئة. 

 

  83املادة 

داخلي ال يجوز نشره وال إبالغه إلى إن نشاط الهيئة عمل تحضيري 

 .العموم

  84املادة 

تدرس الهيئة القضايا املعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي 

نطاق املسائل املدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم 

 .ملجلس الجماعة توصيات وملتمسات

  85املادة 

القضايا و  تبدي الهيئة رأيها، بطلب من املجلس أو رئيسه في

املشاريع املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

االجتماعي، وتقوم بتجميع املعطيات التي لها صلة بهذه امليادين من 

أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع االجتماعي 

 .في برامج الجماعة

  86املادة 

طرف رئيس الهيئة أو تودع التقارير والتوصيات وامللتمسات من 

نائبه لدى رئيس املجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء املجلس 

 الجماعي عند االقتضاء.

 87املادة 

يقوم رئيس املجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة 

  .بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها

 الباب السادس :اآلليات التشاركية للحوار والتشاور 

  88ملادة ا

من القانون التنظيمي املتعلق  119تطبيقا ألحكام املادة 

بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار 

والتشاور لتمكين املواطنات واملواطنين والجمعيات من املساهمة 

 .في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه

 89املادة 

عقد  ضاء املكتب،يمكن لرئيس املجلس الجماعي بتعاون مع أع

لقاءات عمومية )مرتين أو أكثر( مع املواطنات واملواطنين والفاعلين 

االقتصاديين واالجتماعيين وجمعيات املجتمع املدني لدراسة 

مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة واالطالع على آرائهم 

بشأنها وكذا إلخبار املواطنات واملواطنين واملعنيين بالبرامج 

 .وية املنجزة أو املوجودة في طور اإلنجازالتنم

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو بطلب من الفاعلين املعنيين 

 .أو من طرف هيئة تمثل املواطنات واملواطنين

يمكن لرئيس املجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء لجان املجلس 

 املعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات. 
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  90املادة 

س املجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، يحدد رئي

ويوجه الدعوة إلى األطراف املعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر 

يخبر الرئيس عامل العمالة  أيام على األقل قبل انعقاده. 3الجماعة 

 .أو اإلقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه

  91املادة 

هذه اللقاءات ، ويعين رئيس يمكن ألعضاء مكتب املجلس حضور 

املجلس أحد األعضاء أو أحد موظفي الجماعة إلعداد تقرير حول 

 .أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه

  92املادة 

يمكن لرئيس املجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات املشار إليها 

في املواد أعاله، على مكتب املجلس قصد إدراجها في جدول أعمال 

 .ورة املوالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنهاالد

  93املادة 

ال يمكن أن تكتس ي اللقاءات والجلسات املشار إليها في املواد أعاله 

طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية 

تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء املجلس الجماعي املسؤولية 

كما أن هذه  ناء االجتماعات املذكـــورةحول أفعالهم املرتكبة أث

  .اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية ال يمكن الطعن في محاضرها

 الباب السابع : إعداد وتقديم محاضر الجلسات

 أوال: إعداد وتقديم املحاضر

  94املادة 

يقوم كاتب املجلس أو نائبه، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن 

س من عرض ومناقشة واملقرر بأمانة ودقة مجموع أشغال املجل

 الذي اتخذه املجلس. 

  95املادة 

يسلم رئيس املجلس نسخة من املحاضر لكل عضو باملجلس 

يوما املوالية الختتام الدورة وذلك بناء على طلب  15داخل أجل 

 يقدمه هذا األخير.

 ثانيا: نشر ملخص املقررات

 96املادة 

مقر الجماعة، ويمكن يعلق ملخص املقررات في ظرف ثمانية أيام ب

باإلضافة إلى ذلك نشر هذه املقررات بجميع الوسائل املمكنة بما 

في ذلك املوقع االلكتروني الرسمي للجماعة بقصد اطالع العموم 

  .عليها

 

 الباب الثامن : مدونة السلوك واألخالقيات

  97املادة 

 تهدف مدونة السلوك واألخالقيات إلى ترسيخ قيم املواطنة وإيثار

 الصالح العام وتقدير دور املسؤولية الجماعية .

  98املادة 

يتعين على األعضاء االمتناع عن التحدث في الهاتف أو االنشغال 

بقراءة الجرائد أو املحادثات الثنائية و ما شابه ذلك أثناء سير 

الجلسات واللجان ، واحترام االختالفات وتقديرها وتجنب مقاطعة 

 املتدخل . 

 اسع : أحكام ختاميةالباب الت

 أوال: تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

  99املادة 

يضع رئيس املجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات أو التجهيزات 

التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان 

 .املجلس وهيئاته

  100املادة 

الجماعة، يبين فيه يضع رئيس املجلس جدوال زمنيا يعلق بمقر 

تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها 

 .واملدة الزمنية املخصصة لها

 ثانيا: تعديل النظام الداخلي

  101املادة 

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو 

 .األعضاء املزاولين مهامهم باملجلس يبطلب موقع من ثلث

  102ادة امل

في حالة تبين من خالل املمارسة أن بعض مقتضياته مخالفة 

للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس 

املجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على املجلس في 

أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه واملصادقة عليه حتى يكون 

 جاري بها العملمطابقا للقوانين ال

 103املادة 

يعرض مشروع التعديل على املجلس لدراسته والتصويت عليه 

 .طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات 

الحسن  الرئيس : إمضاء

 الطالبي

عبد الرحمان  الكاتب :  إمضاء

 غيات

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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في  2021أكتوبر  21بتاريخ   23عدد املجلس الجماعي لكلميم مقرر 

بالتداول بشأن انتخاب رؤساء اللجان  شأن النقطة املتعلقة

 الدائمة للمجلس ونوابهم.

 

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في الدورة االستثنائية لشهر 

 21خ خالل جلسته الفريدة العلنية املنعقدة بتاري 2021أكتوبر 

 . 2021أكتوبر 

 07الصادر بتاريخ  1-15-85وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113-14  بتنفيذ القانون التنظيمي  رقم  2015يوليوز 

 بالجماعات .

وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بشأن انتخاب رؤساء اللجان 

 الدائمة للمجلس ونوابهم .

 رت على ما يلي:وحيث إن عملية التصويت أسف

 

السيدة منينة  لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجةمنصب رئيس 

 مودن كما  يلي: 

 عضوا وهم السادة : 27املصوتون بنعم :     -

 

 

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد الحسن الطالبي

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات هللا النجاميعبد 

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة منينة مودن محمد الحبيب نازومي

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

  الهام الساعيدي الوافي خفياف امبارك احسين

 

 أعضاء وهم السادة : 04الرافضون :  -

  سعاد فهدي الشيخ النعمة ماء العينين فاطنة اصواب عزيز طومزين

 

 املمتنعون عن التصويت : ال أحد -

 

 السيد محمد يحضيه بوعيدة  كما يلي : لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجةمنصب نائب رئيسة 

 عضوا وهم السادة : 28املصوتون بنعم :     -

 

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد الحسن الطالبي

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات عبد هللا النجامي

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة منينة مودن مد الحبيب نازوميمح

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

 الشيخ النعمة ماء العينين الهام الساعيدي الوافي خفياف امبارك احسين

 

 أعضاء وهم السادة : 03الرافضون :  -

   سعاد فهدي فاطنة اصواب عزيز طومزين
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 نعون عن التصويت : ال أحداملمت -

 

 منصب رئيس لجنة املرافق العمومية والخدمات السيد موس ى اسبان  كما  يلي : 

 

 عضوا وهم السادة : 28املصوتون بنعم :     -

 

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد الحسن الطالبي

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات هللا النجامي عبد

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة منينة مودن محمد الحبيب نازومي

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

 الشيخ النعمة ماء العينين الهام الساعيدي الوافي خفياف امبارك احسين

 
 أعضاء وهم السادة : 03الرافضون :  -

   سعاد فهدي فاطنة اصواب عزيز طومزين

 

 املمتنعون عن التصويت : ال أحد -

 
 منصب نائبة رئيس لجنة املرافق العمومية والخدمات السيدة زينبو عتام كما يلي :

 

 دة :عضوا وهم السا 26املصوتون بنعم :     -

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد الحسن الطالبي

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات عبد هللا النجامي

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة منينة مودن يمحمد الحبيب نازوم

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

   الوافي خفياف امبارك احسين

 

 أعضاء وهم السادة : 05الرافضون :  -

  الهام الساعيدي سعاد فهدي الشيخ النعمة ماء العينين فاطنة اصواب عزيز طومزين
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 يت : ال أحداملمتنعون عن التصو  -

  ناشط كما يلي:منصب رئيس لجنة التعمير والبيئة واملآثر التاريخية السيد امحمد أبو 

 عضوا وهم السادة : 27    بنعم:املصوتون  -

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد الحسن الطالبي

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات نجاميعبد هللا ال

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة منينة مودن محمد الحبيب نازومي

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

  لساعيديالهام ا الوافي خفياف امبارك احسين

 

 السادة:أعضاء وهم  04الرافضون:  -

  سعاد فهدي الشيخ النعمة ماء العينين فاطنة اصواب عزيز طومزين

 

 ال أحد التصويت:املمتنعون عن  -

 :يليمنصب نائبة رئيس لجنة التعمير والبيئة واملآثر التاريخية السيدة مليكة لعترس ي كما 

 عضوا وهم السادة : 26املصوتون بنعم:     -

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد الحسن الطالبي

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات عبد هللا النجامي

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة نة مودنمني محمد الحبيب نازومي

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

   الوافي خفياف امبارك احسين

 

 أعضاء وهم السادة : 05الرافضون :  -

  الهام الساعيدي سعاد فهدي الشيخ النعمة ماء العينين فاطنة اصواب عزيز طومزين

 

  أحداملمتنعون عن التصويت : ال -

 كما  يلي :  منصب رئيس لجنة الشؤون التربوية واملرأة والطفولة السيدة سعاد جرير 

 عضوا وهم السادة : 27املصوتون بنعم :     -

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد الحسن الطالبي

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام بد الرحمان غياتع عبد هللا النجامي

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة منينة مودن محمد الحبيب نازومي
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 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

  الهام الساعيدي الوافي خفياف امبارك احسين

 

 أعضاء وهم السادة : 04الرافضون :  -

  سعاد فهدي الشيخ النعمة ماء العينين فاطنة اصواب عزيز طومزين

 

 املمتنعون عن التصويت : ال أحد -

 منصب نائبة رئيس لجنة الشؤون التربوية واملرأة والطفولة السيدة عائشة حنانة كما  يلي : 

 عضوا وهم السادة : 27املصوتون بنعم:     -

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد سن الطالبيالح

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات عبد هللا النجامي

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة مودنمنينة  محمد الحبيب نازومي

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

  الهام الساعيدي الوافي خفياف امبارك احسين

 

 أعضاء وهم السادة : 04الرافضون :  -

  سعاد فهدي الشيخ النعمة ماء العينين فاطنة اصواب عزيز طومزين

 

 داملمتنعون عن التصويت : ال أح -

 لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية واملجتمع املدني :

ترشح له كل من السيد الوافي خفياف والسيدة فاطنة أصواب، فقد كانت نتيجة التصويت  العلني كما  يلي ملنصب رئيس هذه اللجنة فبالنسبة 

 : 

 عضوا وهم السادة : 27املصوتون لفائدة السيد الوافي خفياف: -

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد البيالحسن الط

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات عبد هللا النجامي

 موس ى اسبان مليكة لعترس ي أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة ائشة حنانةع منينة مودن محمد الحبيب نازومي

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

  الهام الساعيدي الوافي خفياف امبارك احسين

 

 أعضاء وهم السادة : 04الرافضون :  -

 سعاد فهدي فاطنة اصواب عزيز طومزين الشيخ النعمة ماء العينين

 املمتنعون عن التصويت : ال أحد -
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 أعضاء  04ون لفائدة السيدة فاطنة أصواب: املصوت -

 عضوا  27الرافضون :  -

 املمتنعون عن التصويت : ال أحد -

والذي ترشحت لشغله كل من السيدة السعدية بوهروشان والسيدة فاطنة أصواب ، فقد كانت نتيجة  ملنصب نائب رئيس هذه اللجنةوبالنسبة 

 التصويت العلني  كما يلي :

 عضوا وهم السادة : 27يدة السعدية بوهروشان:املصوتون لفائدة الس

 امبارك الهديلي سعدية بوهروشان لحسن حاميد الحسن الطالبي

 عبد القادر أبوزيد رشيدة ويدا أحمد تامك محمد سالم ملجيدري 

 امحمد أبو ناشط زينبو عتام عبد الرحمان غيات عبد هللا النجامي

 موس ى اسبان لعترس ي مليكة أم العيد طوير عبد الوهاب املديميغ

 محمد يحضيه بوعيدة عائشة حنانة منينة مودن محمد الحبيب نازومي

 ابراهيم حيدرا محمد المين حنانة سعاد جرير سالمة هوين

  الهام الساعيدي امبارك احسين الوافي خفياف

 

 أعضاء وهم السادة : 04الرافضون :  -

 سعاد فهدي وابفاطنة اص عزيز طومزين الشيخ النعمة ماء العينين

    

 املمتنعون عن التصويت : ال أحد -

 وبالتالي فإن املترشح الفائز بمنصب رئيس لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية واملجتمع املدني السيد الوافي خفياف .

  .به املترشحة السعدية بوهروشانكما أن منصب نائبة رئيس لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية واملجتمع املدني فازت  -

 يقرر ما يلي :

 :بناء على ما سبق فقد صادق املجلس باألغلبية املطلقة ألعضائه الحاضرين على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ونوابهم ،  كما يلي 

ــ ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة اللجنة

 محمد يحضيه بوعيدة ودنمنينة م لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة

 زينبو عتام موس ى اسبان لجنة املرافق العمومية والخدمات

 مليكة لعترس ي امحمد أبو ناشط لجنة التعمير والبيئة واملآثر التاريخية

 عائشة حنانة سعاد جرير لجنة الشؤون التربوية واملرأة والطفولة

 السعدية بوهروشان الوافي خفياف ع املدنيلجنة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية واملجتم

  الحسن الطالبي الرئيس : إمضاء
عبد          الكاتب :  إمضاء

 الرحمان غيات
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 الساقية الحمراء – العيون جهة 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

 ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برنامج عمل الجماعة

 

 15بتاريخ  08/2022ر عدد نيخفأل رئيس املجلس الجماعي قرار ل

 .نامج عمل الجماعةانطالق عملية إعداد بر  بشأن 2022فبراير 

 ؛ر نيإن رئيس املجلس الجماعي لجماعة أخف

املتعلق بالجماعات  113- 14بناء على القانون التنظيمي رقم 

من  20صادر في  1. 15. 85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

  82إلى  78( والسيما املواد من 2015يوليوز  7) 1436رمضان 

وري املنعقد بالجماعة بتاريخ وبناء على االجتماع اإلخباري والتشا

 2022فبراير  10

 1437رمضان  23الصادر في  2. 16. 301رسوم رقم املبناء على و 

 عمل الجماعة( بتحديد مسطرة إعداد برنامج 2016يونيو  29)

 إلعداده.وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور 

 ما يلي:يقرر 

 املادة األولى

امج عمل الجماعة الترابية أخفنير قيد يوضع مشروع إعداد برن

 2028- 2022الدراسة لسنوات 

 املادة الثانية

تبتدئ الدراسة اإلعدادية لبرنامج عمل الجماعة الترابية 

 حسب الجدول التالي :  2022فبراير 21أخفنير ابتداء من 

 

 

أبريل        مارس فبراير مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة ماي           يونيو          يوليو        

اتخاذ قرار االعداد ونشره وتبليغه  

 للسيد العامل  

                      

 :مرحلة التشخيص 

  جمع املعطيات 

  مشاركة املواطنين

 واملواطنات
 والجمعيات في التشخيص التشاركي 

  تحليل املعطيات 

   

    

    

            

                        مرحلة إحصاء  املشاريع

                        مرحلة  تحديد املشاريع ذات األولوية 

                        تقييم موارد الجماعة 

                        ومنظومة التتبع مشروع  بلورة وثيقة

عرض برنامج العمل على اللجان 

 الدائمة 

                      

 عمل الجماعة املوافقة على برنامج 

 للتأشير عليه . وتوجيهه
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 املادة الثالثة

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد مدير املصالح بالجماعة 

مير واألشغال ومختلف املصالح الجماعية كل في مير ومصلحة التع

 دائرة اختصاصه .

 

 2022فبراير  15في  أخفنيروحرر ب

 .، الطاهر اعبيد الباقية أخفنيررئيس جماعاإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 

فبراير  15بتاريخ  07قرار لرئيس مجلس جماعة أخفنير عدد 

 ع يتعلق بإحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النو  2022

 ؛إن رئيس مجلس جماعة أخفنير 

رمضان  20الصادر في  1. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف 

 113. 14بتنفيذ القانون التنظيمي  (2015يوليو  07هـ ) 1336

 ؛منه 120املتعلق بالجماعات خصوصا املادة 

بناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جماعة أخفنير و 

 ؛81إلى  62في مواده 

لى مقرر مجلس جماعة أخفنير املتخذ في دورته بناء عو 

 ؛ 2022فبراير  10العادية لشهر فبراير املنعقدة بتاريخ 

 يقرر ما يلي: 

 الفصل األول 

تحدث لدى مجلس جماعة  2022فبراير  10ابتداء من 

هيئة املساواة وتكافؤ الفرص : أخفنير هيئة استشارية تدعى 

 ومقاربة النوع .  

 الفصل الثاني

 ل هذه الهيئة كما يلي :تتشك

 الصفة داخل الهيئة االسم الكامل

 رئيس الهيئة السالك اعويسة 

 نائب رئيس الهيئة محمد فاتح 

 مقرر الهيئة مصطفى جيجوب 

 نائبة مقرر الهيئة  فاطيمة األنصاري 

 عضو بالهيئة  حانة اعويسة 

 عضو بالهيئة  أهل الطالب ابراهيم 

 لهيئة عضو با محمد فاضلي   

 عضوة بالهيئة  احمد بالل لخديم 

 عضو بالهيئة  عبد هللا املقراني 

 عضو بالهيئة  ليلى الزهواني 

 عصوة بالهيئة  ابراهيم حداد 

 

 2022فبراير  15في  أخفنيروحرر ب

 ، الطاهر اعبيد الباقيجماعة أخفنير رئيس مجلساإلمضاء: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــ

 فويضقرارات الت

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحالة املدنيةالتفويض في  

 

 13بتاريخ  90لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم  قرار 

تفــويض مهام ضابط الحالة املدنية إلى بيتعلق  2021دجنبر 

 .موظف مرسم

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

 1436رمضان  20في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7هـ )

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 يقــــرر مــا يلــــي:

 فصـــل فريـــــد:

 يفوض للسيد: عبد الهادي بوناكة

مساعد تقني الدرجة األولى مرسم ورئيس مصلحة  صفتـــه:

د بجماعة الحكونية، مهام ضابط الحالة املدنية ليقوم بهذه ر املوا

 املهمة مقامي وباملشاركة معي. 

 2021دجنبر  13 حــرر بالحــكونية، فــــيو 

 .، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــ
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دجنبر  13بتاريخ  92قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفــويض مهام ضابط الحالة املدنية إلى موظف بيتعلق  2021

 متعاقد.

 

 إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

هـ  1436رمضان  20في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14القانون التنظيمي رقم ( بتنفيذ 2015يوليو  7)

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 يقــــرر مــا يلـــي:

 فصـــل فريـــــد:

 فوض للسيد: علي ويراني

صفتـــه: محرر من الدرجة الرابعة ورئيس مصلحة االرشيف 

بجماعة الحكونية، مهام ضابط الحالة املدنية ليقوم بهذه املهمة 

 كة معي. مقامي وباملشار 

 2021دجنبر  13 حــرر بالحــكونية، فــــيو 

 .، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  13بتاريخ  83رقم  رئيس املجلس الجماعي للحكونيةلقرار 

إلشهاد بمطابقة تفويض مهام تصحيح اإلمضاء وايتعلق ب 2021

 .النسخ ألصولها إلى السيد محمد الداه النائب األول للرئيس

  

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

هـ  1436رمضان  20في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7)

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 مــا يلــي:يقــرر 

 فصـــل فريـــــد:

 .يفوض للسيد: محمد الداه -

صفتـــه: النائب األول للرئيس بجماعة الحكونية، مهام  -

توقيع الوثائق املتعلقة بتصحيح اإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة 

 النسخ ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي. 

 2021دجنبر  13 حــرر بالحــكونية، فــــيو 

 .، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  13بتاريخ  84قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة بيتعلق  2021

 النسخ ألصولها 
 

 ؛ماعي للحكونيةإن رئيس املجلس الج

هـ  1436رمضان  20في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7)

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 يقــرر مــا يلــي:

 فصـــل فريـــــد

 .يفوض للسيدة: خديجة لحبيب

اعة الحكونية، مهام : النائبة الثانية للرئيس بجمهاصفتـــ

توقيع الوثائق املتعلقة بتصحيح اإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة 

 قوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي. تالنسخ ل

 2021دجنبر  13 حــرر بالحــكونية، فــــيو 

 .، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ في تفويض ال

 .ألصولها 
 

دجنبر  13بتاريخ  85رقم  رئيس املجلس الجماعي للحكونيةلقرار 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة يتعلق ب 2021

النسخ ألصولها إلى السيد سيدي احمد الفياللي النائب الثالث 

 .ئيس للر 
 

 الجماعي للحكونية رئيس املجلسإن 

هـ  1436رمضان  20في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7)

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 يقـــرر مــا يلــي:

 فصـــل فريـــــد:

  .يفوض للسيد: سيدي احمد الفياللي -

صفتـــه: النائب الثالث للرئيس بجماعة الحكونية، مهام  -

توقيع الوثائق املتعلقة بتصحيح اإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة 

 النسخ ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي. 

 2021دجنبر  13 حــرر بالحــكونية، فــــيو 

 .، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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دجنبر  13بتاريخ  87قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة بيتعلق  2021

 .النسخ ألصولها إلى مـوظف مـــرسم

 

 إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

هـ  1436رمضان  20في  1.15.85 بمقتض ى الظهير الشريف رقم

املتعلق  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7)

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 :يقــــــــرر مــا يلـــــــــي

 فصـــل فريـــــد:

 يفوض للسيد: سيدي محمد الناصري 

صفتـــه: تقني من الدرجة األولى مرسم ورئيس مصلحة املداخيل 

بجماعة الحكونية، مهام توقيع الوثائق املتعلقة بتصحيح 

قوم بهذه املهمة ياإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة النسخ ألصولها ل

 مقامي وباملشاركة معي. 

 2021دجنبر  13فــــي حــرر بالحــكونية، و 

 .، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــ

دجنبر  13بتاريخ  88قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة بيتعلق  2021

 .النسخ ألصولها إلى مـوظف مـــرسم

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

هـ  1436رمضان  20في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7)

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 يقــرر مــا يلــي:

 فصـــل فريـــــد:

 .: عائشة فرحانةيفوض للسيد

: تقنية الدرجة األولى مرسمة ورئيسة مصلحة تصحيح هاصفتـــ

ونية، مهام توقيع اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها بجماعة الحك

الوثائق املتعلقة بتصحيح اإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة النسخ 

 ألصولها لتقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.

 2021دجنبر  13فــــي حــرر بالحــكونية، و 

 .، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

دجنبر  13بتاريخ  89قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة بيتعلق  2021

 .النسخ ألصولها إلى مـوظف مـــرسم

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

هـ  1436رمضان  20في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015ليو يو  7)

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 يقــــــــرر مــا يلـــــــــي:

 فصـــل فريـــــد:

 .يفوض للسيد: عبد الهادي بوناكة

د ر صفتـــه: مساعد تقني الدرجة األولى مرسم ورئيس مصلحة املوا

ثائق املتعلقة بتصحيح بجماعة الحكونية، مهام توقيع الو 

قوم بهذه املهمة ياإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة النسخ ألصولها ل

 مقامي وباملشاركة معي. 

 2021دجنبر  13فــــي حــرر بالحــكونية، و 

 ، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجنبر  13بتاريخ  91رار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم ق

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة بيتعلق  2021

 النسخ ألصولها 

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

هـ  1436رمضان  20في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

املتعلق  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7)

 منه. 102بالجماعات وخاصة املادة 

 :يقــــــــرر مــا يلـــــــــي

 فصـــل فريـــــد:

 .يفوض للسيد: علي ويران

صفتـــه: موظف متعاقد بجماعة الحكونية، مهام توقيع الوثائق 

املتعلقة بتصحيح اإلمضاءات واإلشهاد على مطابقة النسخ 

 قامي وباملشاركة معي. قوم بهذه املهمة ميألصولها ل

 .2021دجنبر  13  حــرر بالحــكونية فــــيو 

 .، املهدي بددالجماعي اإلمضاء: رئيس املجلس

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما السادس و األربعونالعدد                 (2022 أكتوبر 11) 1444 األول ربيع 14                 

97 
 

 وادي الذهب – الداخلةجهة 

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مهام الحالة املدنية

 

يقض ي  2022مارس  7 بتاريخ  36جماعة الداخلة رقم  رار لرئيسق

 .مهام ضابط الحالة املدنيةفي تفويض الب

 رئيس جماعة الداخلة

  من رمضان 20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم  -

 1 13.14القاض ي بتنفيذ القانون رقم  (2015يوليوز  07 ) 1436

  ؛املتعلق بالجماعات

ذي الحجة  3صادر في  1.21.71شريف رقم الير ظهالبناء على  -

املتعلق بالحالة  36.21( بتنفيذ القانون رقم 2021يوليو14) 1442

   .املدنية

 : يلي يقرر ما

 الفصل األول 

 لرئيسلبوزيد بصفتها النائبة السابعة بايفوض للسيدة فاطمة 

 مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب امللحقة اإلدارية السابعة

 .الداخلة بجماعة

 الفصل الثاني

 .يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 

 .2022مارس 07حرر بالداخلة في و 

 .الراغب حرمة هللا، داخلةال جماعةرئيس إمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  2022رس ما 7  بتاريخ 37رار لرئيس جماعة الداخلة رقم ق

النسخ  مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقةفي تفويض الب

 .ألصولها

 ؛رئيس جماعة الداخلة

 من رمضان 20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم  -

 113.14القاض ي بتنفيذ القانون رقم  (2015يوليوز  07 ) 1436

 ؛املتعلق بالجماعات

ذي الحجة  3صادر في  1.21.71رقم شريف الظهير البناء على  -

املتعلق بالحالة  36.21( بتنفيذ القانون رقم 2021يوليو14) 1442

   .املدنية

 

 : يلي ما يقرر 

 الفصل األول 

 لرئيسليفوض للسيدة فاطمة بابوزيد بصفتها النائبة السابعة 

بمكتب  مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

 .رية السابعة بجماعة الداخلةامللحقة اإلدا

 الفصل الثاني

 . يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 2022مارس 07حرر بالداخلة في و 

 .الراغب حرمة هللا، لداخلةا جماعةرئيس إمضاء: 
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