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تـقـــديــم

ربيع  من   22 يف  ال�صادر   2.05.688 رقم  املر�سوم  ملقت�سيات  تفعيال   

الأول1427 )21 اأبريل 2006( واملتعلق باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، 

م�ستوى  على  ملحوظا  حت�سنا  تكت�سب  جعلتها  اأعدادها  من  �سل�سلة  �سدرت  فقد 

�سياغتها واإ�سداراتها.

  

وحتر�ص وزارة الداخلية على اأن تظل اجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية 

�سواء يف �سيغتها املكتوبة اأو الإلكرتونية مرجعا مهما للدار�سني والباحثني وحلقة 

و�سل بني خمتلف الفاعلني والعاملني يف جمال اجلماعات الرتابية وحيزا يخدم 

تبادل اخلربات وتعميم التجارب الناجحة على امتداد الفرتات النتدابية، وهو 

ما مكن بالفعل فئة عري�سة من املنتخبني املحليني من ال�ستئنا�ص باإ�سداراتها اأثناء 

ممار�ستهم ملهامهم النتدابية وكذا م�ساعدتهم على تطوير اأ�ساليب العمل الإداري 

بجماعاتهم خالل ت�سيريهم وتدبريهم اليومي ل�سوؤونها.

جديدا  منعطفا  املحلية  للجماعات  الر�سمية  اجلريدة  من  العدد  هذا  وي�سكل 

الأعمال  من  ملجموعة  ن�رشه  و  ملواده  وانتقائه  اجلديدة  حلته  بف�سل  م�سارها  يف 

والتفاقيات والقرارات التي توؤطر �رشعية العمل اليومي باجلماعات الرتابية.
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ن�صو�ص عامة

مر�سوم رقم 2.10.504 �ســادر يف 24 من جمادى الأولـى

اإعداد  م�سطرة  بتحديد  يتعلق   )2011 اأبريل   28(  1432
املخطط اجلماعي للتنمية....................

مر�سوم رقم 2.11.04 �ســادر يف 24 من جمــادى الأولــى 

1432 )28 ابريل 2011( يتعلق باإحلاق اأو و�سع رهن 
اإ�سارة جمموعة التجمعات احل�رشية املوظفني والأعوان 

التابعني للمرافق املنقولة اإىل املجموعة............

مر�سوم رقـم 2.11.05 �ســادر يف 24 من جمـادى الأولــى

2011( بتحديد  كيفيات ح�رش ح�سة  1432 )28 ابريل 
اإىل  اجلماعات  اخت�سا�سات  بنقل  املتعلقة  التكاليف 

جمموعة التجمعات احل�رشية.................

قرار لوزير الداخليــة رقم 1307.11 �ســادر يف 6 جمــادى

الآخرة 1432 ) 10 مايو 2011 ( بتفوي�ص الإم�ساء..

دورية م�سرتكــة بني وزارة الداخليـــة و وزارة ال�ســــوؤون

اخلارجية والتعاون عدد 3964 بتاريخ 06 ابريل 2011  

ال�سادة  اإلـى  2011  موجهة  اأبريل   12 بتاريخ  و 4879 

وعمالت  والأقاليم  العمالت  وعمال  اجلهات  ولة 

والقن�سليات  الدبلوما�سية  املراكز  روؤ�ساء  و  املقاطعات 

بق�سايا  املتعلقة  املرا�سالت  حول  اململكة  خارج  املغربية 

احلالة املدنية للمغاربة املقيمني باخلارج...........

اتفاقيات وعقود اإدارية

جهة دكالة ــ عبدة

اتفاقية �رشاكة بني اجلماعــة القروية �سيـدي عابــد واملديريــة

العامة للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية.....

اتفاقية �رشاكة بني اجلماعة احل�رشية للجديدة واملديرية العامة 

للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية..........

جهة �صو�ص ــ ما�صة ــ درعة

اتفاقية اإطار بني اجلماعة احل�رشية لأكادير واملديرية العامـة 

للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية..........

جهة طنجة ــ تطوان

اتفاقية �رشاكـة بني اجلماعــة احل�ســرية ملدينة القـ�رش الكبيــر

واملديريـة العامـة للجماعــات املحليـة تتعلــق بامل�ساعــدة 

الق�سائية.............................  

جهة الرباط ــ �سال ــ زمورــ زعري

اتفاقية �رشاكة بـني  اجلماعة احل�رشيــة ل�سيدي اأبي القنــادل

واملديرية العامة للجماعـــات املحلية تتعلـــق بامل�ساعـــدة

الق�سائية..............................

جهة مراك�ش ــ تان�سيفت  ــ احلوز

اتفاقية اإطار بني اجلماعة احل�رشية لل�سويرة واملديرية العامة 

للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية..........

جهة ال�ساوية ــ ورديغة

اتفاقية اإطار بني وزارة الداخلية وبلدية �سيدي رحال ال�ساطئ

 تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية....................

جهة تادلة ــ ازيالل

اتفاقيـة �رشاكة بني املجلــ�ص الإقليمـي لبني مـالل واجلماعــة 

القروية برادية التابعة لإقليم الفقيه بن �سالح بخ�سو�ص 

ال�ستفادة من خدمات النـــقل احلــ�رشي والرابط بـــني

 اجلماعات............................

اتفاقية �رشاكـة بني املجلــ�ص الإقليمـي لبني مالل و اجلماعــة 

�سالح  بن  الفقيه  لإقليم  التابعة  حمادي  �سيدي  القروية 

بخ�ســو�ص ال�ستفـادة من خدمـــات النقـــل احل�ســـري 

والرابط بني اجلماعات.....................

جهة فا�ش ــ بوملان

اتفـاقية �رشاكة لإجناز مدبغة تقليدية بعني النقبي لفائدة الدباغة

امل�ستغلني مبدبغتي عني اأزلينت و�سيدي مو�سى.......

جهة تازة ــ احل�سيمة ــ تاونات

اتفاقية �رشاكة من اأجل ال�ستغالل امل�سرتك خلط النقل احل�رشي 

لتــازة واجلماعــة  اجلماعـة احل�رشيــة  تازة بني  ملدينة 

القروية مكنا�سة الغربية.....................

ن�سو�ش �سادرة عن الإدارة املركزية

قرار لوزير الداخلية رقم 5 بتاريخ 21 فرباير 2011 يق�سي

بامل�سادقة على املقررات ال�سادرة عن املجل�ص اجلماعي 

1431 )08 يوليو2010(  25 من رجب  اأفورار بتاريخ 

ال�سائل  التطهري  مرفق  ت�سيري  تفويت  مبوجبها  واملعهود 

اتفاقية  وعلى  لل�رشب  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  اإىل 

الت�سيري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل..... 

قرار لوزير الداخلية رقم 6 بتاريخ 21 فرباير 2011 يق�سي

بامل�سادقة على املقررات ال�سادرة عن املجل�ص اجلماعي 

 28(  1431 الثانية   13 من جمادى  بتاريخ  عياط   بني 

مرفق  ت�سيري  تفويت  مبوجبها  واملعهود  مايو2010( 

فهـر�ست

�سفحة�سفحة

1583

1584

1584

1585

1585

1587

1587

1589

1590

1591

1592

1593

15941594

1594

1596

1599

1600



عدد 30 ـ 17 جمادى الثانية 1433 )09 ماي 2012( 1580

التطهري ال�سائل اإىل املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب 

وعلى اتفاقية الت�سيري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري 

ال�سائل...............................

قرار لوزير الداخلية رقم 8 بتاريخ 21 مار�ص 2011 يق�سي

اجلماعي  املجل�ص  عن  ال�سادر  املقرر  على  بامل�سادقة 

جمادى   20 بتاريخ  اأزيالل  باإقليم  لواويزغت  القروي 

تدبري  بتفويت  املتعلق    )2010 يونيو   03(  1431 الثانية 

اإىل املكتب الوطني للماء ال�سالح  ال�سائل  مرفق التطهري 

العمومي  للمرفق  املفو�ص  التدبري  باتفاقية  وكذا  لل�رشب 

للتطهري ال�سائل ودفرت التحمالت املرفق بها.........

قرار وزير الداخلية رقم  13 بتاريخ 25 اأكتوبر 2011  يق�سي 

اجلماعي  املجل�ص  عن  ال�سادر  املقرر  على  بامل�سادقة 

 02(  1432 الثانية  جمادى   29 بتاريخ  عبدون  لأولد 

يونيو 2011( املتعلق بتفويت تدبري مرفق التطهري ال�سائل 

باتفاقية  وكذا  لل�رشب  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  اإىل 

التدبري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل.....

قرار وزير الداخلية رقم 14 بتاريخ 25 اأكتوبر 2011  يق�سي 

بامل�سادقة على املقررات ال�سادرة عن املجل�ص اجلماعي 

للق�سيبة بتاريخ 8 �سوال 1430 )17�ستنرب 2010 ( و 21 

جمادى الأول 1432 )25 اأبريل 2011( املتعلقة بتفويت 

للماء  الوطني  املكتب  اإىل  ال�سائل  التطهري  مرفق  تدبري 

للمرفق  املفو�ص  التدبري  باتفاقية  وكذا  لل�رشب  ال�سالح 

العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت التحمالت املرفق بها..

قرار وزير الداخلية  رقم 18 بتاريخ 22 دي�سمرب 2011 يق�ســي 

بامل�سادقة على املقررات ال�سادرة عن املجل�ص اجلماعي 

 30(  1430 القعدة  ذي   12 بتاريخ  اإ�سماعيل  ل�سيدي 

اأكتوبر   29(  1431 القعدة  ذي   20 و  اكتوبر2009( 

2010( املتعلقة بتفويت تدبري مرفق التطهري ال�سائل اإىل 
الوكالة امل�ستقلة اجلماعية لتوزيع املاء والكهرباء باجلديدة 

للتطهري  العمومي  املرفق  تدبري  تفويت  باتفاقية  وكذا 

ال�سائل ودفرت التحمالت املرفق بها.............

قرار وزير الداخلية رقم 19 بتاريخ 29 دي�سمرب 2011 يق�سي

بامل�سادقة على املقررات ال�سادرة عن املجل�ص اجلماعي 

يوليوز   28(  1432 �سعبان   26 بتاريخ  جرير  لبن 

ال�سائل  التطهري  مرفق  تدبري  بتفويت  املتعلقة   )2011
باتفاقية  وكذا  لل�رشب  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  اإىل 

التدبري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت 

التحمالت املرفق بها...................... 

ن�سو�ش �سادرة عن الإدارة الرتابية

جهة الرباط ــ �سال ــ زمور ــ زعري

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

ال�رشطة الإدارية 

قرار بلدي تنظيمي رقم 66 بتاريخ10 دجنرب 2009 يتعلق

تنفيذ  مهمة  بها  تناط  املحلفني  املراقبني  فرقة  باإحداث 

جمال  يف  الرباط  مدينة  بلدية  جمل�ص  رئي�ص  قرارات 

ال�رشطة الإدارية اجلماعية..................

ت�سمية ال�سوارع والأزقة

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سال رقم 04 بتاريخ 10 مايــو

2011 يق�سي باإطالق ت�سمية على �سارع..........
قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سال رقم 05 بتاريخ 10 مايــو

ال�ساحلي  الطريق  على  ت�سمية  باإطالق   يق�سي    2011
مبقاطعة ملري�سة.........................

التفوي�ش

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال رقم 91 بتاريخ 19 مايو

2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإم�ساء.........
قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال رقم 89 بتاريخ 20 مايو

2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإم�ساء.........
قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال رقم 90 بتاريخ 20 مايو 

2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإم�ساء.........
قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال رقم 92 بتاريخ 27 مايو

2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإم�ساء.........
قرار لرئي�ص جمل�ص مقاطعة �سال باب ملري�سة رقم 19 بتاريخ

29 مايو 2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإم�ساء...
قرار لرئي�ص جمل�ص مقاطعة �سال باب ملري�سة رقم 20 بتاريخ

29 مايو 2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإم�ساء...
قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال رقم 93 بتاريخ 31 مايو

2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإم�ساء.........
قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال رقم 97 بتاريخ 8 يونيو 

2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإم�ساء.........

ال�سري واجلولن

قرار جماعي لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال رقم 03 بتاريـخ 

القرار اجلماعي امل�ستمر  ب�ساأن حتيني   2011 07 فرباير 
ال�ســري  تنظـــيم  ب�ساأن   2007 مايو   07 بتاريخ   02 رقم 

واجلولن............................

قرار جماعي لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال رقم 08 بتاريخ 

امل�ستمر  اجلماعي  القرار  حتيني  ب�ساأن   2011 يونيو   29
ال�سري  بتنظيم  املتعلق   2007 مايو   07 بتاريخ   02 رقم 

واجلولن مبدينة �سال......................

جهة الدار البي�ساء الكربى

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف املهام والإم�ساء

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 109 بتاريخ 

2011 يق�سي ب�سحب التفوي�ص يف مهام قطاع  20 مايو 
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جميع  على  اجلماعة  هذه  اخت�سا�ص  يف  الداخل  التعمري 

الرتخي�سات والقرارات....................

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 110  بتاريخ

قطاع  يف  التفوي�ص  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
ال�سوؤون القت�سادية وقطاع اجلبايات اجلماعية......

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 111 بتاريــخ 

20 مايو 2011 يق�سي ب�سحب التفوي�ص يف مرافق املاء، 
الكهرباء، التطهري ال�سائل، الإنارة العمومية، النظافة ، 

املطرح العمومي،املجازر البلدية والنقل احل�رشي....

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 112 بتاريخ

ت�سيري  يف  التفوي�ص  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
ال�سوؤون الثقافية والجتماعية ومنح اجلمعيات واملبادرة 

الوطنية للتنمية الب�رشية والوقاية ال�سحية..........

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 113 بتاريخ

التفوي�ص يف مهام تدبري  2011 يق�سي ب�سحب  20 مايو 
)حظرية  العامة  والو�سائل  اجلماعية  البنايات  قطاع 

ال�سيارات والعتاد(.......................

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 114 بتاريخ

مهام  يف  التفوي�ص  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
الإ�رشاف على التعاون الالمركزي مع منطقتي اأوروبا 

واأمريكا وتتبع امل�ساريع الكربى...............

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 115 بتاريخ 

مهام  يف  التفوي�ص  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
الإ�رشاف على قطاع اأ�سغال الطرق واملناطق اخل�رشاء 

والبيئة باجلماعة.........................

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 116 بتاريخ

ت�سيري  يف  التفوي�ص  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
ال�سوؤون الريا�سية مبا يف ذلك منح اجلمعيات الريا�سية.

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء رقم 117 بتاريخ

20 مايو 2011 يق�سي ب�سحب التفوي�ص يف مهام التعاون 
تطوير  على  والإ�رشاف  اآ�سيا  منطقة  مع  الالمركزي 

نظام املعلوميات مل�سالح اجلماعة..............

قرار لرئي�ص جملـ�ص اجلماعـة احل�رشيـة للدار البي�سـاء رقـم

118 بتاريخ 20 مايو 2011 يق�سي ب�سحب التفوي�ص يف 
مهام تدبري قطاع املوارد املالية اجلماعية..........

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لبو�سكورة رقم 219 بتاريــخ

20 يونيو 2011  يق�سي باإلغاء قرار التفوي�ص يف املهام 
رقم 50 بتاريخ 06 مايو 2010................

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي لدار بوعزة رقم 03 بتاريــخ 

06 يوليو2011   يق�سي بالتفوي�ص يف الإم�ساء .....

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئي�ص جمل�ص مقاطعة عني ال�سبع رقم 49/ 2011 بتاريخ 

الإ�سهاد على  بالتفوي�ص يف  يق�سي   2011 اأغ�سط�ص   18
�سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها..........

التفوي�ش يف جمال احلالة املدنية

قرار لرئي�ص جمل�ص مقاطعة عني ال�سبع رقم 48/ 2011 بتاريخ

18 اأغ�سطــ�ص 2011 يق�سـي بالتفويـ�ص يف جمــال احلالــة 
املدنية...............................

جهة ال�ساوية ــ ورديغة

قرارات �سلطة الو�ساية

قرار لوايل جهة ال�ساوية ورديغة وعامل اإقليم �سطـات رقـم 

باملوافقة  يق�سي   2011 �سبتمرب   22 بتاريخ   2011  /04
على مقرر املجل�ص القروي للخزازرة، ال�سادر بالإذن 

للجماعة يف اقتناء قطعة اأر�سية حمفظة يف ملك اخلوا�ص 

وذلك بهدف تكوين ر�سيد عقاري للجماعة........

قرار لوايل جهة ال�ساوية ورديغة وعامل اإقليم �سطات رقــم 

05 / 2011 بتاريخ 10 اأكتوبر 2011 يق�سي باملوافقة على 
مقرر املجل�ص القروي �سيدي العايدي بالإذن للجماعة يف 

اقتناء قطعة اأر�سيـة حمفظة يف ملك اخلوا�ص مو�سوع 

الر�سم العقاري عدد D/1607 جزء م�سيد فوقها املحجز 

اجلماعي مبركز جماعة �سيدي العايدي ..........

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

املرافق العمومية املحلية

قرار جماعي لرئي�ص املجل�ص اجلماعي للدروة  رقم 13 بتاريخ

 22 اأغ�سط�ص 2011   ينظم ا�ستغالل املحالت التجارية.

جهة العيون ــ بوجدور ــ ال�ساقية احلمراء

قرارات �سلطة الو�ساية

الو�ساية على مقررات املجال�ش اجلماعية

قرار لوايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمـراء عامــل 

باملوافقة  2011يق�سي  مار�ص   07 بتاريخ  العيون  اإقليم 

بالإذن  ال�سادر  للعيون  الإقليمي  املجل�ص  مقرر  على 

للمجل�ص يف تفويت قطعة اأر�سية لفائدة بلدية العيون ق�سد 

تاأهيلها...............................

قرار لوايل جهة العيون – بوجـدور ال�ساقية احلمــراء عامـل

اإقليم العيون رقم  5889  بتاريخ 22 يونيو 2011 يق�سي 

العمومــي  امللك  بتحديــد  املكلفة  الإقليمية  باإحداث جلنــة 

البحري..............................

قرار لوايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمــراء عامـل

اإقليم العيون رقم  5890 بتاريخ 22 يونيو 2011 يق�سي 

باإحداث اللجنة دائمة لتتتبع وتنفيذ اتفاقيات م�ساريع التنمية 

الرتابية..............................
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جهة تادلة ــ اأزيالل

قرارات �سلطة الو�ساية

قرار لوايل جهة تادلة  ازيالل  وعامل اإقليم  بني مالل  رقم 

81 بتاريخ 08 يوليو 2011 يق�سي بالإعالن عن بطالن 
خالل  اغبالة  جماعة  جمل�ص  طرف  من  املتخذ  املقرر 

دورته ال�ستثنائية  املنعقدة بتاريخ 04 يناير 2011....

جهة دكالة ــ عبدة

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف جمال احلالة املدنية

قرار لرئي�ص املجل�ص القروي له�ستوكـة رقم 22 بتاريــخ 13 

يونيو 2011  يق�سي بتفوي�ص مهام �سابط احلالة املدنية.

قرار لرئي�ص املجل�ص القروي جلماعة ه�ستوكة رقم 23 بتاريخ 

13 يونيو 2011  يق�ســي بتفوي�ص مهــام �سابط احلالـة 
املدنيـــة..............................

قرار لرئي�ص املجل�ص القروي جلماعة ه�ستوكة رقم 25 بتاريخ 

13 يونيو 2011  يق�ســي بتفويـ�ص مهام �سابـط احلالــة 
املدنيــة..............................

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور رقم 05/ 2011 

بتاريخ 24 مايو 2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإ�سهاد 

على �سحة الإم�ساء ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها..

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور رقم 01/ 2011 

بتاريـــخ 12 اأبريل 2011 يق�ســـي باإلغـاء التفويــ�ص يف 

املهــام............................... 

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور رقم 02/ 2011 

يف  التفوي�ص  باإلغاء  يق�سي   2011 اأبريل   12 بتاريخ 

املهــام. .............................

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور رقم 03/ 2011 

بتاريـــخ 12 اأبريل 2011 يق�ســي باإلغــاء التفويــ�ص يف 

املهــام...............................

  / قرار لرئي�ص املجل�ص القروي جلماعة اأولد عي�سى رقـم 33

2011 بتاريخ 20 اأبريل 2011 يق�سي  باإلغاء التفوي�ص 
يف مهام قطاع التعمري والبناء................    

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور رقم 04/ 2011 

بتاريــخ 25 اأبريـــل 2011 يق�ســـي باإلغــاء التفويــ�ص يف 

املهــام............................... 

قرار لرئي�ص املجل�ص القروي جلماعة مولي عبـد الله رقــم 

28/ك.م بتاريخ 01 يونيو 2011  يق�سي بالتفوي�ص يف 
املهام...............................

 2011  /21 رقم  للجديدة  احل�رشي  املجل�ص  لرئي�ص  قرار 

جمال  يف  التوقيع  بتفوي�ص  يق�سي   2011 يوليو   22 بتاريخ 

الت�سيري الإداري...........................

جهة �صو�ص ــ ما�صة ــ درعة

قرارات �سلطة الو�ساية

قرار عاملي رقم 01 بتاريخ 06 اأبريل 2011 يق�سي بالإعالن

عن قبول ا�ستقالة م�ست�سار جماعي..............

قرار عاملي  رقم  02 بتاريخ 15 اأبريل 2011 يق�سي باإبطال

العادية  دورته  خالل  اإميول�ص   جماعة  جمل�ص  مقرر 

ل�سهر فرباير 2011.......................

قرار عاملي  بتاريخ 29 اأبريل 2011 يق�سي بالإعالن عــن 

ا�ستالم ا�ستقالة م�ست�سار جماعي................

 قرار عاملي  عدد 08 بتاريخ 2011/11/03 يق�سى  بتمديــد 

الدورة العادية  ل�سهر اأكتوبر2011 .............

قرار عاملي عدد09 بتاريخ 2011/11/22 يق�سى بتمديد الدورة 

العادية ل�سهر اأكتوبر2011  .. .... ...........

بتمديد  يق�سى   2011/11/24 بتاريخ   10 عدد  عاملي  قرار 

الدورة العادية ل�سهر اأكتوبر2011 ................ 

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية
         

التفوي�ش

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساءات ومطابقة الن�سخ لأ�سولها 

قرار لرئي�ص املجل�ص القروي لتيزغران رقم01 بتاريخ 30  يونيو 

�سحة  على  الإ�سهاد  يف  بالتفوي�ص  يق�سي   2011
الإم�ساءات ومطابقة الن�سخ لأ�سولها............

التفوي�ش  يف احلالة املدنية

قرار لرئي�ص املجل�ص القروي لثنني اأداي  رقم 01 بتاريــخ 

03 ماي 2011 يتعلـــق بتفوي�ص مهــام �سابـط احلالــة 
املدنية...............................

قرار لرئي�ص املجل�ص القروي لثنني اداي رقم 03 بتاريخ 03 

مايو 2011 يتعلق بتفوي�ص مهام �سابط احلالة املدنيـــة.

قرار لرئي�ص املجلـ�ص القــروي ل�سيـدي بوعبـد اللـي رقـم 19 

�سابط  مهام  بتفوي�ص  يتعلق   2011 غ�ست   01 بتاريخ 

احلالة املدنية...........................

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لأكدز رقم 27/ 2011 بتاريخ 

24 اأكتوبــــر2011 يق�ســي بتفويــ�ص التوقيــع يف احلالــة  
املدنية...............................
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جهة طنجة ــ تطوان

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

املرافق العمومية اجلماعية

قرار بلدي م�ستمر رقـم 42 بتاريـخ 12 مايــو 2011 القا�سي 

بتعديل القرار البلدي امل�ستمـر رقم 69 بتاريخ 28 ينايـر 

�سـوق اجلملـة للخ�ســر  باإحداث مرفـق  1985 اخلا�ص 
والفواكـه بالق�سـر الكبيــر...................

جهة الغرب ــ ال�رشاردة بني ح�سن 

قرارات �سلطة الو�ساية

قرار عاملي رقم 01 /2011  بتاريخ 08 مار�ص 2011 يق�سي 

الفوارات  قطاع  الب�ساتني  بتجزئة  ومرافقه  م�سجد  ببناء 

القنيطرة تقدمت به �رشكة الكاهي �سكن...........

قرار عاملي رقم 02/ 2011 بتاريخ 30 مار�ص 2011 يق�سي 

التوازيط  و  حمود  اأولد  بدوار  ومرافقه  م�سجد  ببناء 

اجلنوبية باجلماعة القروية عامر ال�سفلية تقدم به املح�سن 

ال�سيد حاج مي�ص بوعزة....................

قرار عاملي رقم 03/ 2011 بتاريخ 22 يونيو 2011 يق�ســي

بتعديل بناء م�سجد الأنوار و مرافقه بتجزئة   ق�سبة مهدية 

تقدم به ال�سيد حممد مو�سى رئي�ص جمعية الإح�سان لبناء 

امل�سجد...............................

قرار عاملي رقم 04/ 2011 بتاريخ 23 يونيو 2011 يق�ســي  

ببناء م�سجد  ومرافقه بالقطعة الأر�سية اجلماعية بدوار 

العيايدة باجلماعة القروية عرباوة تقدم به املح�سن ال�سيد 

�سالم اجلاليل..........................

قرار عاملي رقم 05/ 2011 بتاريخ 01 يوليوز 2011 يق�سي

القطعة  على  ال�سفاري  بدوار  مرافقه  و  م�سجد  ببناء 

العقاري  الر�سم  للم�سجد  مو�سوع  املخ�س�سة  الأر�سية 

عدد 4767/ر باجلماعة القروية عامر ال�سفلية.......

قرار عاملي رقم 06/ 2011 بتاريخ15 يوليوز 2011 يق�سـى

بتهيئة واإ�سالح الطابق الأر�سي مل�سجد الزاوية التجانية 

الكائن بزاوية زنقة 31 عبد الرحمان املخنت الزنقة 98، 

مو�سوع الر�سم العقاري عدد 22460/ر القنيطرة تقدم 

به ال�سيد اإخرازن اأحمد.....................

قرار عاملي رقم 07/ 2011 بتاريخ 22اأغ�سط�ص 2011 يق�سي 

تقدمت  مهدية  بق�سبة  ومرافقه  م�سجد  بناء  واإعادة  بهدم 

به �رشكة اآليان�ص دارنا.....................

قرار عاملي رقم 08/ 2011 بتاريخ 29 اأغ�سط�ص 2011 يق�سي 

ببناء �سكن املوؤذن مب�سجد ال�سنة بـاأولد اأوجيه بلوك ج1 

تقدم به ال�ســادة جـباري حممد بلمكي حممــد وبكــاري 

حممد...............................

قرار عاملي رقم09/2011 بتاريخ15 �ستنرب 2011 يق�سي

 ببناء م�سجد ومرافقه بتجزئة الوئام بلوك A4 مبدينة القنيطرة 

تقدم به ال�سيد حممد حجوط ممثل �رشكة 3�ص للبناء...

قرار عاملي رقم 10/ 2011 بتاريخ 30 �ستنرب 2011 يق�ســـي

ببناء م�سجد ومرافقه بق�سبة مهدية، تقدم به ال�سيد حل�سن 

ال�سيفر رئي�ص جمعية الت�سامح مبهدية............

قرار عاملي رقم 11/ 2011 بتاريخ14 نونرب 2011 يق�ســي

بالرتخي�ص ببناء م�سجد ومرافقه بدوار اأولد اأحممد على 

القروية  باجلماعــة  للم�سجد  املخ�س�سة  الأر�سية  القطعة 

بنمن�سور.............................

قرار عاملي رقم 12 /2011 بتاريخ19 دي�سمرب 2011 يق�سـي 

ببناء م�سجدM3  باإقامات الكولف - على البقعة الأر�سية  

مبدينة   39038/13 عدد  العقاري  الر�سم  مو�سوع 

مباين  ب�رشكة  ال�سحى  جمموعة  به  تقدمت  القنيطــرة، 

زليجة...............................

قرار عاملي رقم 13/ 2011 بتاريخ 03 ينايــر 2012 يق�ســي

ببناء م�سجد ومرافقه على القطعة الأر�سية املخ�س�سة له 

باملجمع ال�سكني وال�سياحي مبهدية...............

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

 التفوي�ش يف جمال احلالة املدنية 

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سيدي الطيبي رقم 11 بتاريخ 

20 يونيــو 2011 يق�ســي بالتفوي�ص يف جمـال احلالــة  
املدنية ..............................

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساءات ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سيدي الطيبي رقم 12 بتاريخ 

20 يونيو 2011 يق�سي بالتفوي�ص يف جمال  الإ�سهاد على 
�سحة  الإم�ساء ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها.....

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي لقرية بنعودة رقم 18 بتاريــخ 

18 يوليو 2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام التوقيع....

جهة  كلميم ــ ال�سمارة

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قــرار لرئي�ص املجلــ�ص احل�رشي لكلميـــم بتاريخ 15 اأبريــل

2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام التوقيع..........

الإ�سهاد على �سحة  الإم�ساء ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي لتويزكي رقم 2/ 2011 بتاريخ
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19 �سبتمرب 2011 يق�سي بالتفوي�ص يف مهام الإ�سهاد على 
�سحة  الإم�ساء ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها.....

قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي جلماعة تويزكي رقم 06/ 2012 

بتاريخ 20 فرباير 2012 يتعلق بتفوي�ص التوقيع بالإ�سهاد 

على �سحة الإم�ساءات ومطابقة الن�سخ لأ�سولها.....

جهة مراك�ش تان�سيفت احلوز

قرارات �سلطة الو�ساية

قرار عاملي رقم 112 بتاريخ 30 مايو 2011 يق�سي ببطالن

 2011 مايو   23 بتاريخ  املنعقدة  ال�ستثنائية  الدورة 

للمجل�ص اجلماعي ملجاط....................

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة رقم 17/ 2011 

قطاع  يف   بالتفوي�ص  يق�سي   2011 مار�ص  بتاريخ09  

النظافة وال�سحة العموميتني وحماية البيئة.........

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة رقم 19/2011 

قطاع  يف   بالتفوي�ص  يق�سي   2011 مار�ص   09 بتاريخ 

ممار�سة املهن التجارية وال�سناعية..............

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة رقم 20/ 2011 

قطاع  يف  بالتفوي�ص  يق�سي   2011 09مار�ص  بتاريخ 

التطهري  واملناطق اخل�رشاء،  العمومية  البلدية  الأ�سغال 

العمومية  والإنارة  الطرق  �سيانة  وال�سائل،  ال�سلب 

واملناطق اخل�رشاء.......................

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة رقم 21/ 2011 

قطاع  يف  بالتفوي�ص  يق�سي   2011 مار�ص   09 بتاريخ 

تدبري امللك العمومي......................

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة رقم 26/ 2011 

قطاع  يف  بالتفوي�ص  يق�سي   2011 مار�ص   18 بتاريخ 

التعمري با�ستثناء التجزئات...................

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة رقم 27/ 2011 

قطاع  يف  بالتفوي�ص  يق�سي   2011 مار�ص   18 بتاريخ 

تنمية املداخيل با�ستثناء تدبري امللك العمومي.........

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة رقم 28/ 2011 

قطاع  يف   بالتفوي�ص  يق�سي   2011 مار�ص   30 بتاريخ 

ال�سوؤون الجتماعية والت�سامن والثقافة والريا�سة....

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة رقم 18/ 2011 

قطاع  يف  بالتفوي�ص  يق�سي   2011 مار�ص   09 بتاريخ 

ومطابقة  الإم�ساء  �سحة  على  والإ�سهاد  املدنية  احلالة 

الن�سخ لأ�سولها.........................

جهة مكنا�ش تافياللت

قرارات �سلطة الو�ساية

قرار عاملي لعامل اإقليم احلاجب رقم 04/ 2011 بتاريخ 14 

ابريل 2011 يعلن مبقت�ساه عن اإبطال مقررات املجل�ص 

اجلماعي لآيت بوبيدمان....................

قرار عاملي لعامل اإقليم الر�سيديـــة رقم 02/ 2011  بتاريــخ   

29 ابريل 2011  يق�سي بالتعوي�ص يف  ع�سوية املجل�ص 
احل�رشي للر�سيدية.......................

قرار عاملي لعامل اإقليم الر�سيديــة رقم 03/ 2011  بتاريــخ   

10 مايو 2011 يق�سي بالإعالن عن ا�ستقالة اختيارية من 
ع�سوية املجل�ص اجلماعي للري�ساين............

قرار عاملي لعامل اإقليم افران رقم 2 بتاريخ 05 يونيو 2011  

يتعلق باإحداث جلنة  اإقليمية لتتبع وتنفيذ اتفاقيات  وم�ساريع 

التنمية الرتابية..........................

جهة وادي الذهب لكويرة 

       

مذكرة لوايل جهة وادي الذهب لكويرة  و عامل اإقليم وادي

حتدث   2011 غ�ست   19 بتاريخ   1657 رقم  الذهب 

مبوجبها خلية للتنمية اجلماعية.................

اجلهة ال�رشقية

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش يف احلالة املدنية 

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدينة بركان عدد 52 بتاريخ

مهام  يف  التفوي�ص  قرار  باإلغاء  يتعلق  دجنرب2010   27
احلالة املدنية...........................

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي جلماعة بركان رقم 53 بتاريخ 

احلالة  �سابط  مهام  بتفوي�ص  يتعلق   2010 دجنرب   27
املدنية اإىل موظف مر�سم....................

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدينة بركان عدد 55 بتاريـخ 

الإم�ساء  �سحة  على  بالإ�سهاد  يتعلق   2010/12/27
ومطابقة الن�سخ لأ�سولها....................

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدنية بركان عدد 54 بتاريخ

2010/12/27 يتعلق بالتفوي�ص يف الإم�ساء.......

ال�رشطة الإدارية

قرار لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدينة بركان رقم 02 بتاريخ 

12 يناير 2011 يتعلق مبحاربة الكالب ال�سالة......
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مر�سوم رقــم 2.10.504 �سادر يف 24 مــن جمـادى الأولــى 1432 

)28 اأبريل 2011( يتعلق بتحديد م�سطرة اإعداد املخطط اجلماعي 

للتنمية.

      

     الوزير الأول،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه ول �سيما املادة 36 منه؛

     وعلى القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات املحلية 

وجمموعاتها ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 بتاريخ 

22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009(؛
     وعلى الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.75.168 ال�صادر يف 

25 من �سفر 1397 )15 فرباير 1977( املتعلق باخت�سا�سات العامل؛
     وباقرتاح من وزير الداخلية؛

     وبعد درا�سة امل�رشوع يف املجل�ص الوزاري املنعقد يف 27 من ربيع 

الآخر 1423 )فاحت ابريل 2011(،

     ر�سم ما يلي :

املادة الأوىل

اجلماعي  املخطط  اإعداد  م�سطرة  اإىل حتديد  املر�سوم  هذا  يهدف       

 78.00 رقم  املذكور  القانون  من   36 املادة  ملقت�سيات  وفقا  للتنمية، 

املتعلق بامليثاق اجلماعي.

املادة الثانية

     يقرر رئي�ص املجل�ص اجلماعي، خالل ال�سنة الأوىل ملدة النتداب، 

من  املجل�ص  انتهاء  بعد  الدرا�سة  قيد  للتنمية  اجلماعي  املخطط  و�سع 

بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  ملقت�سيات  وفقا  اأجهزته  تكوين 

اجلماعي امل�سار اإليه اأعاله.

اإخباري  القرار بعد اجتماع       ويتخذ رئي�ص املجل�ص اجلماعي هذا 

وت�ساوري ي�ستدعي له اأع�ساء املكتب والأجهزة امل�ساعدة.

بتاريخ  املحلية  الإدارية  ال�سلطة  اجلماعي  املجل�ص  رئي�ص  يخرب       

ومكان عقد الجتماع املذكور اأعاله، وميكن لهذه ال�سلطة اأو ملمثلها 

ح�سور اأ�سغاله.

     كما ميكن لرئي�ص املجل�ص اأن ي�ستدعي لهذا الجتماع كل �سخ�ص اأو 

ممثل لهيئة يعترب خربته مفيدة.

املادة الثالثة

     يعلق مبقر اجلماعة قرار اإعداد درا�سة املخطط اجلماعي للتنمية 

داخل اأجل 15 يوما التالية لالجتماع الإخباري والت�ساوري  امل�سار 

اإليه يف املادة اأعاله، كما يبلغ هذا القرار اإىل الوايل اأو عامل العمالة 

اأو الإقليم داخل نف�ص الآجال.

     يت�سمن هذا القرار خا�سة تاريخ بداية انطالق الدرا�سة الإعدادية 

و�رشوط اجنازها.

املادة الرابعة

     يجب اأن تت�سمن درا�سة املخطط اجلماعي للتنمية العنا�رش التالية:

والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  الإمكانيات  يظهر  ت�سخي�سا  ـ   1  

للجماعة؛

 2 ـ احلاجيات ذات الأولوية املحددة بت�ساور مع ال�ساكنة والإدارات 

والفاعلني املعنيني؛

 3 ـ املوارد والنفقات التقديرية املتعلقة بال�سنوات الثالث الأوىل التي 

مت فيها العمل باملخطط اجلماعي للتنمية.

لوزير  بقرار  املادة  بهذه  الواردة  املقت�سيات  تطبيق  كيفية       حتدد 

الداخلية.

املادة اخلام�سة

الدائمة  اللجان  على  للتنمية  اجلماعي  املخطط  م�رشوع  يعر�ص       

يف  الفر�ص،  وتكافوؤ  امل�ساواة  جلنة  على  وكذا  اجلماعي  للمجل�ص 

اأو  العادية  للدورة  املجل�ص  تاريخ عقد  قبل  الأقل  يوما على   45 اأجل 

ال�ستثنائية التي �ستتم درا�سته خاللها. وتوجه يف نف�ص الأجل، ن�سخة 

من امل�رشوع اإىل الوايل اأو عامل العمالة اأو الإقليم ق�سد الإخبار.

     يعر�ص رئي�ص املجل�ص اجلماعي م�رشوع املخطط اجلماعي للتنمية 

على املجل�ص التداويل قبل نهاية ال�سنة الأوىل من النتداب.

     اإذا مل يتم اإعداد املخطط اجلماعي للتنمية داخل الأجل املحدد اأعاله، 

لأي �سبب من الأ�سباب، ميكن ل�سلطة الو�ساية بقرار معلل اأن متدد 

هذا الأجل مببادرة منها اأو بطلب من رئي�ص املجل�ص.

املادة ال�ساد�سة

     ميكن حتيني املخطط اجلماعي للتنمية طبقا لنف�ص م�سطرة اإعداده.

املادة ال�سابعة

املخطط  م�سطرة  تنفيذ  اأثناء  اجلماعية،  املجال�ص   لروؤ�ساء  ميكن       

امل�سالح اخلارجية  التقنية من  امل�ساعدة   اأن يطلبوا  للتنمية،  اجلماعي 

الإقليم  اأو  العمالة  عامل  اأو  الوايل  يتوىل  الغاية،  ولهذه  للدولة، 

اإليه مبقت�سى  التن�سيق بني هذه امل�سالح، وفقا لالخت�سا�سات امل�سندة 

القوانني و الأنظمة اجلاري بها العمل ويف اإطار جدول زمني يحدده 

لهذا الغر�ص.

     تتمثل امل�ساعدة التقنية املذكورة اأعاله، على اخل�سو�ص فيما يلي:

واملوؤ�س�سات  الدولة  تعتزم  التي  امل�ساريع  حول  املعلومات  تبليغ   -

العمالة  اأو  اجلماعة  تراب  فوق  اجنازها  اخلا�ص  والقطاع  العمومية 

اأو الإقليم التابعة له؛

اجلماعي  املخطط  ال�رشورية لإعداد  املعطيات  اأو  الوثائق  - و�سع 

للتنمية رهن اإ�سارة اجلماعة؛

اإعداد  يف  امل�ساهمة  ميكنها  التي  واملالية  الب�رشية  املوارد  تعبئة   -

للتعاون  اتفاقيات  اإطار  يف  وذلك  للتنمية  اجلماعية  املخططات 

وال�رشاكــــــة.

ن�صو�ص عامة
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   املادة الثامنة

التقنية  امل�ساعدة  على  عالوة  اجلماعي،  املجل�ص  لرئي�ص  ميكن       

امل�سار اإليها يف املادة 7 اأعاله، اللجوء خلدمات الهيئات العمومية اأو 

اتفاقيات،  اأو  عقود  اإطار  يف  احلكومية،  غري  املنظمات  اأو  اخلا�سة 

طبقا للقوانني والأنظمة اجلاري بها العمل.

املادة التا�سعة

     ي�سند اإىل وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم الذي يعمل به ابتداء من 

تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�سمية.

      

وحرر بالرباط يف 24 من جمادى الأوىل 1432)28 ابريل 2011(.

الإم�ساء : عبا�ص الفا�سي

وقعه بالعطف: وزير الداخلية،

الإم�ساء: الطيب ال�رشقاوي.

مر�سوم رقــم 2.11.04 �ســادر يف 24 مــن جمــادى الأولــى 1432 

)28 ابريل 2011( يتعلق باإحلاق اأو و�سع رهن اإ�سارة جمموعة 

للمرافق  التابعني  والأعوان  املوظفني  احل�رشية  التجمعات 

املنقولة اإىل املجموعة.

     

     الوزير الأول، 

     بناء على الد�ستور ول �سيما الف�سل 63 منه؛

     وعلى القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر بتنفيذه 

الظهري ال�سـريـف رقــم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجـــب 1423 )3 

اأكتوبر 2002( كما مت  تغيريه وتتميمه ول �سيما املواد من 1.83 اإىل 

13.83 منه؛
�سعبان   4 يف  ال�صادر   1.58.008 رقم  ال�رشيف  الظهري  وعلى       

1377 )24 فرباير 1958( مبثابة النظام الأ�سا�سي للوظيفة العمومية، 
كما وقع تغيريه وتتميمه؛

     وعلى املر�سوم رقم 2.77.738 ال�صادر يف 13 من �سوال 1397 

)27 �سبتمرب 1977( مبثابة النظام الأ�سا�سي ملوظفي اجلماعات، كما 

مت تغيريه وتتميمه؛

27 من  املجتمع يف  الوزاري  املجل�ص  امل�رشوع يف       وبعد درا�سة 

ربيع الآخر 1432 )فاحت ابريل 2011(،

     ر�سم ما يلي:

املادة الأوىل

     يحدد هذا املر�سوم �رشوط اإحلاق اأو و�سع رهن اإ�سارة املجموعة، 

الأعوان واملوظفني التابعني للمرافق املنقولة يف اإطار الخت�سا�سات 

املنوطة باملجموعة وفقا للقرار املحدث لها.

املادة الثانية

     يعترب يف و�سعية اإحلاق اأو و�سع رهن اإ�سارة جمموعة التجمعات 

احل�رشية، الأعوان واملوظفون الذين ي�ستغلون يف املرفق حلظة نقله 

حما�رش  يف  والأعوان  املوظفني  هوؤلء  لئحة  وحتدد  للمجموعة، 

التجمعات  جمموعة  باإحداث  املتعلقة  اجلماعية  املجال�ص  مداولت 

احل�رشية اأو الن�سمام اإليها.

املادة الثالثة

     حتدد بقرار لوزير الداخلية، �رشوط اإحلاق اأو و�سع رهن اإ�سارة 

�سي�ستغلون  الذين  والأعوان  املوظفني  التجمعات احل�رشية  جمموعة 

يف املرافق التي تدبرها املجموعة بعد اإحداثها.

املادة الرابعة

     ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم، الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية، اإىل وزير 

الداخلية.

وحرر بالرباط يف 24 من جمادى الأوىل 1432)28 ابريل 2011(.

عبا�ص الفا�سي.

وقعه بالعطف: وزير الداخلية.

الإم�ساء: الطيب ال�رشقاوي.

مر�سوم رقـم 2.11.05 �ســادر يف 24 من جـمادى الأولــى 1432

التكاليف  ح�سة  ح�رش  كيفيات  بتحديد    )2011 ابريل   28(

املتعلقة بنقل اخت�سا�سات اجلماعات اإىل جمموعة التجمعات 

احل�رشية

     

     الوزير الأول،
 

     بناء على الد�ستور ول�سيما الف�سل 63 منه؛

     وعلى القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر بتنفيذه 

الظهيــر ال�رشيـف رقـــم 1.02.297 بتاريخ 25 مـن رجــب 1423 

)3 اأكتوبر 2002( كما مت تغيريه وتتميمه ول �سيما املادة 79 واملواد 

من 1.83 اإىل 13.83 منه؛

     وعلى القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات املحلية 

من   22 بتاريخ   1.09.02 رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  وجمموعاتها 

�سفر 1430 )18 فرباير 2009(؛

27 من  املجتمع يف  الوزاري  املجل�ص  امل�رشوع يف       وبعد درا�سة 

ربيع الآخر 1432 )فاحت ابريل 2011(،

     ر�سم ما يلي: 

املادة الأوىل

     يهدف هذا  املر�سوم اإىل حتديد كيفية ح�رش ح�سة التكاليف املتعلقة 

بنقل الخت�سا�ص من اجلماعة اإىل جمموعة التجمعات احل�رشية.

املادة الثانية

اإىل  اجلماعات  من  الخت�سا�ص  بنقل  املتعلقة  بالتكاليف  يق�سد       

هذا  عن  ترتتب  التي  التكاليف  كل  احل�رشية،  التجمعات  جمموعة 

املنوطة بها وفقا  النقل، والالزمة ملمار�سة املجموعة لالخت�سا�سات 

للقرار املحدث لها.
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املادة الثالثة

     حتدد بقرار لوزير الداخلية ، كيفيات ح�رش هذه التكاليف اأو دفعها 

او حتويلها ح�سب كل حالة على حدة.

املادة الرابعة

     ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم، الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية، اإىل وزير 

الداخلية. 

وحرر بالرباط يف 24 من جمادى الأوىل 1432

)28 ابريل 2011(.  

الإم�ساء : عبا�ص الفا�سي

وقعه بالعطف: وزير الداخلية.

الإم�ساء : الطيب ال�رشقاوي

قرار لوزير الداخلية رقم 1307.11 �سادر يف 6 جمادى الآخــرة 

1432 ) 10 مايو 2011 ( بتفوي�ش الإم�ساء.

     وزير الداخلية، 

3 �سوال  1.07.200 ال�صادر يف       بناء على الظهري ال�رشيف رقم 

1428 ) 15 اأكتوبر 2007( بتعيني اأع�ساء احلكومة، كما وقع تغيريه؛
     وعلى املر�سوم رقم 2.05.768 ال�صادر يف 30 من �سوال 1429 

) 30 اأكتوبر 2008( يف �ساأن تفوي�ص اإم�ساء الوزراء وكتاب الدولة 

ونواب كتاب الدولة ول �سيما املادة الأوىل منه ؛

     وعلى القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر بتنفيذه 

الظهـري ال�رشيـف رقــم 1.02.297 بتاريــخ 25 مـن رجـــب 1423 

)3 اأكتوبر 2002( ؛

والأقاليم  العمالت  بتنظيم  املتعلق   79.00 رقم  القانون  وعلى       

من   25 بتاريخ   1.02.269 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

رجب 1423 )3 اأكتوبر 2002( ؛

     وعلى القانون رقم 47.96 املتعلق بتنظيم اجلهات ال�سادر بتنفيذه 

الظهــري ال�رشيــف رقم 1.97.84 بتاريـــخ 23 من ذي القعدة 1417 

) 2 اأبريل 1997 (؛ 

21 من  3.228.74 ال�صادر يف       وعلى قرار الوزير الأول رقم 

و�سع  �رشوط  بتحديد   )  1974 يوليو   12  (  1394 الآخرة  جمادى 

اأوامر القيام مباأموريات يف اخلارج،

     قرر ما يلي : 

املادة الأوىل

عن  نيابة  الإم�ساء  اأ�سماوؤهم  التالية  اجلهات  ولة  اإىل  يفو�ص       

وزير الداخلية على الأوامر ال�سادرة للمنتخبني واملوظفني التابعني 

للجماعات املحلية وهيئاتها للقيام مباأموريات يف اخلارج: 

اجلهات املفو�ش اإليـــهم  

وادي الذهب – لكويرة  حميد �سبار   

العيون – بوجدور – ال�ساقية احلمراء  خليل الدخيل   

كلميم – ال�سمارة  عبدالله عميمي   

�سو�ص ما�سة – درعة  حممد بو�سعيد   

الغرب – ال�رشاردة – بني ح�سن  احمد املو�ساوي   

مراك�ص – تان�سيفت احلوز  حممد مهيدية   

ال�ساوية- ورديغة  حممد اليزيد زلو  

ال�رشق حممد الهمام   

الدار البي�ساء الكربى حممد حلب   

الرباط – �سال- زمور- زعري  ح�سن العمراين   

دكالة – عبدة  عبد الله بندهيبة   

تادلة – ازيالل  حممد دردوري   

مكنا�ص – تافياللت  حممد فوزي   

فا�ص – بوملان  حممد غرابي   

تازة- احل�سيمة – تاونات  حممد احلايف   

طنجة – تطوان  حممد ح�ساد   

املادة الثانية

29 من رم�سان  ال�صادر يف   2597.10 القرار رقم  ين�سخ         

1431 ) 9 �سبتمرب 2010( بتفوي�ص الإم�ساء .

املادة الثالثة

      ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية .

وحرر بالرباط يف 6 جمادى الآخرة 1432 ) 10 مايو 2011 ( 

الإم�ساء : الطيب ال�رشقاوي .

دورية م�سرتكة بني وزارة الداخلية و وزارة ال�سوؤون اخلارجيـة 

 4879 و    2011 ابريل   06 بتاريخ   3964 عدد  والتعاون 

اجلهات  ولة  ال�سادة  اإلـى  موجهة   2011 ابريل   12 بتاريخ 

روؤ�ساء  و  املقاطعات  وعمالت  والأقاليم  العمالت  وعمال 

اململكة  خارج  املغربية  والقن�سليات  الدبلوما�سية  املراكز 

للمغاربة  املدنية  احلالة  بق�سايا  املتعلقة  املرا�سالت  حول 

املقيمني باخلارج.

�سالم تام بوجود مولنا الإمام،

      

امللك  اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامية  املولوية  للتعليمات  فتنفيذا  وبعد،       

حممد ال�ساد�ص ن�رشه الله واأيده، الرامية اإىل اإيالء عناية فائقة لأفراد 

اجلالية املغربية املقيمة باخلارج، من خالل الهتمام بجميع ق�ساياهم 
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لأهميتها  نظرا  املدنية،  باحلالة  املتعلقة  منها  وخا�سة  الإدارية، 

وال�سبغة ال�ستعجالية التي يجب اأن تنجز وتنفذ بها، عملت وزارتي 

اإىل  تعليمات  اإعطاء  على  والتعاون  اخلارجية  وال�سوؤون  الداخلية 

ال�سادة الولة وعمال العمالت والأقاليم باململكة، وروؤ�ساء املراكز 

حل  يف  للم�ساهمة  اململكة،  خارج  املغربية  والقن�سليات  الدبلوما�سية 

طلباتهم  تلبية  يف  التاأخري  واجتناب  باخلارج  جاليتنا  اأفراد  م�ساكل 

حلولهم  عند  �سواء  الإدارية  حاجياتهم  ق�ساء  وت�سهيل  بتي�سري  وذلك 

باململكة اأو تلبية لطلباتهم الواردة عن طريق قن�سلياتنا باخلارج، مما 

كان له �سدى ايجابي داخل اأفراد هذه ال�رشيحة من املجتمع املغربي ، 

خا�سة بالن�سبة للطلبات املقدمة من طرفهم مبا�رشة اإىل ال�سادة �سباط 

احلالة املدنية.

طلباتهم  وتلبية  ملعاجلة  حاليا  املعتمدة  امل�سطرة  اأن  لوحظ  اأنه  اإل       

قد  وقتا طويال،  ت�ستغرق  باخلارج،   قن�سلياتنا  الواردة عن طريق 

للم�سار  نظرا  اأ�سهر ،   )6( �ستة  اأكرث من  الأحيان  بع�ص  يتجاوز يف 

الذي ت�سلكه املرا�سالت املتعلقة بها، وكرثة القنوات الإدارية التي متر 

املواطنني  م�سالح  على   �سلبية  انعكا�سات  ذلك  يخلف  حيث  عربها، 

ويعرقل بالتايل �سري اأعمال املراكز الدبلوما�سية والقن�سليات املغربية 

التابعني  املواطنني  نحو  بواجباتها  قيامها  على  ويوؤثر  اململكة  خارج 

لدائرة نفوذها على اأح�سن وجه.

     لذا، وانطالقا من التعاون امل�سرتك بني كل من وزارة الداخلية 

ووزارة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون، الهادف اإىل حت�سني اخلدمات 

املقدمة لأفراد جاليتنا املقيمني باخلارج، ولتحقيق املزيد من ال�رشعة 

يف تلبية طلباتهم، واإجناز املرا�سالت اخلا�سة بق�ساياهم املتعلقة باحلالة 

املدنية، يف ظروف منا�سبة، مت التفاق على توجيه بع�ص املرا�سالت 

مبا�رشة من خمتلف املراكز الدبلوما�سية وقن�سليات اململكة باخلارج، 

اإىل خمتلف العمالت والأقاليم، والتي يتعني عليها بدورها اأن تعيدها 

مبا�رشة اإىل م�سدرها بنف�ص الطريقة، و يتعلق  الأمر ب : 

ـ طلبات الن�سخ املوجزة والكاملة؛

ـ الطلبات املتعلقة بالدفرت العائلي؛

ـ اإعالنات الزواج وانحالل ميثاق الزوجية وفـق امل�سطرتيــن 

   املحددتني باملواد التالية: 15 و68 و 141 من مدونة الأ�رشة؛

ـ الطلبات املتعلقة ب�سهادة املطابقة لإثبات الهوية املوحدة؛

ـ اإعالنات بيان الوفاة.

وفق  املدنية  احلالة  ملكاتب  دليل  و�سع  �سيتم  الغر�ص،  ولهذا       

املراكز  روؤ�ساء  ال�سادة  اإ�سارة  رهن  للمملكة،  اإداري  تق�سيم  اآخر 

الدبلوما�سية والقنا�سل، لال�ستعانة به يف حتديد اجلهة الإدارية املعنية 

بتنفيذ املرا�سلة. واإذا لوحظ اأي تاأخري يف الرد على بع�ص املرا�سالت 

من طرف �سباط احلالة املدنية داخل اململكة اأو خارجها يتعني على 

ال�سابط املعني اأن يخرب امل�سالح املركزية املخت�سة بوزارة الداخلية، 

املرا�سلة  مبو�سوع  ال�رشيعة،  الت�سال  و�سائل  جميع  با�ستعمال 

وتاريخها وعددها وحتديد اجلهة املعنية باإجنازها، لتخاذ الإجراءات 

الالزمة للجواب عن تلك املرا�سلة.

     لذا، فاملرجو من ال�سادة الولة وعمال العمالت والأقاليم باململكة، 

هذه  فحوى  اإبالغ  والقنا�سل  الدبلوما�سيني  الأعوان  ال�سادة  وكذلك 

اإيالء عناية فائقة  لل�سادة �سباط احلالة املدنية، وحثهم على  الدورية 

تتبع  على  واحلر�ص  هناك،  جاليتنا  باأفراد  تتعلق  التي  للمرا�سالت 

مراحل اإجنازها وتنفيذها من طرف اجلهات املعنية، طبقا للمقت�سيات 

القانونية التي تنظمها . وال�سالم  

وزير الداخلية، الطيب ال�رشقاوي 

وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون،الطيب الفا�سي فهري 
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جهة دكالة عبدة

اتفاقية �رشاكة بني اجلماعة القروية �سيدي عابد واملديرية العامة 

للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية.

بني املوقعني اأدناه:

ال�سيد وزير الداخلية 

واجلماعة القروية �سيدي عابد ممثلة يف �سخ�ص رئي�ص املجل�ص 

مت  كما  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء       

تغيريه وتتميمه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

 1.09.02 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  املحلية وجمموعاتها 

ال�صادر يف 22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009( ول �سيما املواد 

-41-38 42و43؛

     وبناء على قرار ال�سيد وزير الداخلية رقم 3 بتاريخ 13 مار�ص 

2009 املتعلق بامل�ساعد الق�سائي؛
     وبناء على مداولت املجل�ص القروي جلماعة �سيدي عابد خالل 

دورته العادية ل�سهر اأكتوبر 2010،

     اتفق الطرفان على ما يلي :

املادة الأوىل

      يقدم امل�ساعد الق�سائي امل�ساعدة و ال�ست�سارة و اخلربة القانونية 

تفو�ص  ال�سدد  هذا  ويف  منها،  بطلب  عابد  �سيدي  القروية  للجماعة 

الت�رشف  �سالحية  الداخلية،  بوزارة  الق�سائي  للم�ساعد  اجلماعة 

الت�رشيح  منها  الهدف  يكون  التي  الق�سائية،  امل�ساطر  يف  حل�سابها 

كما  عليها،  مدعي  اأو  مدعية  كانت  �سواء  عليها،  ديون  با�ستحقاق 

تفو�سه �سالحية ممار�سة كل الطعون املرتبطة بتلك امل�ساطر الق�سائية 

يف املنازعات التي تهم ال�سفقات العمومية و التدبري املفو�ص للمرافق 

نزع  يتعلق مب�سطرة  ما  با�ستثناء  العقار  ق�سايا  و  اجلماعية  العمومية 

امللكية.

املادة الثانية

      تلتزم اجلماعة القروية �سيدي عابد باأن تخ�س�ص �سمن ميزانيتها 

الق�سائية مبا  املنازعات  لتغطية م�ساريف  اعتمادات تر�سد  ال�سنوية 

و  املحامني  واأتعاب  اخلربة  وم�ساريف  الق�سائية  الر�سوم  ذلك  يف 

الإطار  هذا  يف  مبهمة  املكلفني  املوظفني  و  الأعوان  تنقل  م�ساريف 

تلك  من  الأتعاب  و  امل�ساريف  كل  تغطي  باأن  اجلماعة  تلتزم  كما 

العتمادات .

املادة الثالثة

     توؤدي اجلماعة امل�ساريف والأتعاب املتعلقة باخلدمات امل�سار اإليها 

اأعاله مبا�رشة بعد انتهاء اخلدمة وبعد تاأ�سرية امل�ساعد الق�سائي على 

املذكرات و الفواتري املتعلقة بها، ما عدا اإذا ما مت التفاق على خالف 

ذلك.

املادة الرابعة

      تلتزم اجلماعة مبوافاة امل�ساعد الق�سائي بكل الوثائق و امل�ستندات 

الكافية لتمكينه  املتعلقة مبو�سوع الدعوى �سمن الآجال  ال�رشورية 

من القيام مبهامه.

املادة اخلام�سة

      تربم هذه التفاقية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد، ما عدا يف حالة 

اإنهاء العمل بها ويف هذه احلالة يتعني  اإذا رغب اأحد الطرفني يف  ما 

على الطرف املعني اإبالغ الطرف الثاين داخل اأجل ل يقل عن ثالثة 

اأ�سهر قبل نهاية التفاقية.

     ميكن لوزارة الداخلية ف�سخ هذه التفاقية يف حالة عدم تقيد اجلماعة 

بالتزاماتها.

الإم�ساءات : عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل املدير العام 

للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي.

      رئي�ص اجلماعة القروية �سيدي عابد احممد �سفاري.

      

اتفاقية �رشاكة بني  اجلماعة احل�رشية للجديدة واملديرية العامة 

للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية.

     بني املوقعني اأدناه:

     وزير الداخلية من جهة

و اجلماعة احل�رشية للجديدة ممثلة يف �سخ�ص رئي�ص املجل�ص اجلماعي

 من جهة اأخرى

مت  كما  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء       

تغيريه وتتميمه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

 1.09.02 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  املحلية وجمموعاتها 

ال�صادر يف 22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009( ول �سيما املواد 

42-41-38 و43؛
13مار�ص  بتاريخ   3 الداخلية رقم  ال�سيد وزير       وبناء على قرار 

2009 املتعلق بامل�ساعد الق�سائي؛
دورته  خالل  للجديدة  احل�رشي  املجل�ص  مداولت  على  وبناء       

العادية ل�سهر اأكتوبر2010 املنعقدة بتاريخ 28 اأكتوبر 2010،

     اتفق الطرفان على ما يلي :

املادة الأوىل

القانونية  واخلربة  وال�ست�سارة  امل�ساعدة  الق�سائي  امل�ساعد  يقدم       

اتفاقيات وعقود اإدارية
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للم�ساعد  اجلماعة  تفو�ص  ال�سدد  هذا  ويف  منها.  بطلب  للجماعة 

امل�ساطر  يف  حل�سابها  الت�رشف  �سالحية  الداخلية  بوزارة  الق�سائي 

الق�سائية، التي يكون الهدف منها الت�رشيح با�ستحقاق ديون عليها، 

ممار�سة  �سالحية  تفو�سه  كما  عليها،  مدعى  اأو  مدعية  كانت  �سواء 

كل الطعون املرتبطة بتلك امل�ساطر الق�سائية يف املنازعات التي تهم 

اجلماعية  العمومية  للمرافق  املفو�ص  التدبري  و  العمومية  ال�سفقات 

وق�سايا العقار با�ستثناء ما يتعلق مب�سطرة نزع امللكية .

املادة الثانية

     تلتزم اجلماعة باأن تخ�س�ص �سمن ميزانيتها ال�سنوية اعتمادات 

الر�سوم  الق�سائية، مبا يف ذلك  املنازعات  لتغطية م�ساريف  تر�سد 

تنقل  م�ساريف  و  املحامني  اأتعاب  و  اخلربة  م�ساريف  و  الق�سائية 

الأعوان و املوظفني املكلفني مبهمة يف هذا الإطار. كما تلتزم اجلماعة 

باأن تغطي كل امل�ساريف و الأتعاب من تلك العتمادات.

املادة الثالثة

باخلدمـــات  املتعلقـــة  الأتعاب  و  امل�ســاريف  اجلماعة  تــوؤدي       

امل�ساعد  تاأ�سرية  بعد  و  اخلدمة  انتهاء  بعد  مبا�رشة  اأعاله  اإليها  امل�سار 

الق�سائي على املذكرات و الفواتري املتعلقة بها، ماعدا اإذا ما مت التفاق 

على خالف ذلــــك .

املادة الرابعة

     تلتزم اجلماعة مبوافاة امل�ساعد الق�سائي بكل الوثائق وامل�ستندات 

ال�رشورية املتعلقة  مبو�سوع الدعوى �سمن الآجال الكافية لتمكينه 

من القيام مبهامه.

املادة اخلام�سة

     تربم هذه التفاقية ملدة 3 �سنوات قابلة للتجديد، ما عادا يف حالة 

ما اإذا رغب اأحد الطرفني يف اإنهاء العمل بها، ويف هذه احلالة يتعني 

على الطرف املعني اإبالغ الطرف الثاين داخل اأجل ل يقل عن ثالثة 

اأ�سهر قبل نهاية التفاقية.

     ميكن لوزارة الداخلية ف�سخ هذه التفاقية يف حالة عدم تقيد اجلماعة 

بالتزاماتها.

الإم�ساءات : عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل املدير العام 

للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي للجديدة ، عبد احلكيم �سجدة.
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جهة �صو�ص ما�صة درعة

اتفاقية اإطار بني اجلماعة احل�رشية لأكاديـر واملديريـة العامـة 

للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية.

     بني املوقعني اأدناه:

     ال�سيد وزير الداخلية من جهة
  

املجل�ص  رئي�ص  ممثلها  �سخ�ص  يف  لأكادير  احل�رشية  واجلماعة       

اجلماعي من جهة اأخرى
     

     عرفت النزاعات التي حتال على الق�ساء والتي ت�سكل اجلماعات 

املحلية طرفا فيها ارتفاعا ملحوظا وهو ما يوؤثر �سلبا على ال�سري العادي 

فيها  تكون  التي  النزاعات  تلك  خا�سة  املحلية،  العمومية  للمرافق 

اجلماعة مطالبة باأداء م�سالح مالية مهمة لفائدة الأغيار وهذا ما حدا 

املنا�سبة  احللول  اإيجاد  وحماولة  اجلانب  بهذا  الهتمام  اإىل  بالوزارة 

اأو مدعى  �سواء كمدعية  ق�سائية  لتفادي دخول اجلماعة يف م�ساطر 

عليها ومن احللول التي جاء بها القانون 45-08 املتعلق بالتنظيم املايل 

حددت  الذي  الق�سائي  امل�ساعد  موؤ�س�سة  اإحداث   ، املحلية  للجماعات 

والتقنية  القانونية  املجالت  امل�ساعدة وال�ست�سارة يف  تقدمي  مهمته يف 

لتدبري منازعاتها ب�سكل يجنبها ،اأو يخفف عنها تلك املنازعات؛

مت  كما  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء       

تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 08ـ  17 و ل �سيما املادتني 48 و78 منه؛

     وبناء على القانون رقم 08ـ45 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

 1.09.02 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  املحلية وجمموعاتها 

املواد  �سيما  2009( ول  )18 فرباير   1430 22 من �سفر  �سادر يف 

42-41-38 و 43 منه؛

     وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 3 بتاريخ 13 مار�ص 2009 

الذي مت مبوجبه اإ�سناد مهمة امل�ساعدة الق�سائية للجماعات املحلية اإىل 

باملديرية  والتعاون  والتوثيق  والدرا�سات  القانونية  ال�سوؤون  مدير 

العامة للجماعات املحلية؛

     وبناء على مداول ت املجل�ص اجلماعي ملدينة اأكادير خالل دورته 

العادية ل�سهر فرباير 2010؛ 

     مت و�سع هذه التفاقية الإطار التي تت�سمن مقت�سيات تنظم عالقة 

التعاون ما بني وزارة الداخلية واجلماعة احل�رشية لأكادير وحتدد 

التزامات الطرفني يف هذا املجال كالتايل،

     اتفق الطرفان على ما يلي :

املادة الأوىل

     يتوىل امل�ساعد الق�سائي تقدمي امل�ساعدة القانونية للجماعة احل�رشية 

لأكادير.

     تفو�ص اجلماعة اأعاله امل�ساعد الق�سائي للت�رشف حل�سابها كمدع 

الت�رشيح  منها  الهدف  يكون  التي  الدعاوى  يف  عليه،  مدعى  اأو 

ال�سفقات  تهم  التي  املنازعات  جميع  يف  وكذا  ديون،  با�ستحقاق 

العمومية والتدبري املفو�ص للمرافق العمومية.

املادة الثانية

بالعمل  لأكادير  احل�رشية  اجلماعة  مع  باتفاق  الوزارة  تقوم       

التابعة  الأطر  قدرات  الرفع من  بهدف  برامج م�سرتكة  على و�سع 

ذات  وال�سكايات  املنازعات  ق�سايا  وتتبع  تدبري  جمال  يف  للجماعة 

ال�سلة مبو�سوع هذه التفاقية.

     وتت�سمن هذه الربامج دورات تكوينية وتدابري ميدانية بتن�سيق مع 

امل�سالح املخت�سة للوزارة وموؤ�س�سات التكوين املهتمة بهذا املجال.

املادة الثالثة 

     تلتزم اجلماعة احل�رشية لأكادير باأن تخ�س�ص �سمن ميزانيتها 

الق�سائية،  املنازعات  م�ساريف  لتغطية  تر�سد  اعتمادات  ال�سنوية 

املحامني  واأتعاب  اخلربة  و�سوائر  الق�سائية  امل�ساريف  ذلك  يف  مبا 

الإطار  هذا  يف  مبهمة  املكلفني  واملوظفني  الأعوان  تنقل  وم�ساريف 

بالإ�سافة اإىل م�ساريف برامج التاأهيل وا�ستكمال اخلربة. 

     وتلتزم اجلماعة باأن تدفع كل املبالغ املرتبطة بهذه امل�ساريف التي 

تعترب نفقات اإجبارية طبقا للقانون.

املادة الرابعة

املتعلقة  امل�ساريف والأتعاب  لأكادير  اجلماعة احل�رشية  توؤدي       

اإ�سهاد  وبعد  اخلدمة  انتهاء  بعد  مبا�رشة  اأعاله  اإليها  امل�سار  باخلدمات 

امل�ساعد الق�سائي على املذكرات والفواتري املتعلقة بها.

      املادة اخلام�سة

بكل  الق�سائي  امل�ساعد  تلتزم اجلماعة احل�رشية لأكادير مبوافاة       

�سمن  الدعوى  مبو�سوع  املتعلقة  ال�رشورية  وامل�ستندات  الوثائق 

الآجال الكافية لتمكينه من القيام مبهامه.

     املادة ال�ساد�سة

     تربم هذه التفاقية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد، ما عدا يف حالة 

ما اإذا رغب اأحد الطرفني يف اإنهاء العمل بها، ويف هذه احلالة يتعني 

على الطرف املعني اإبالغ الطرف الثاين داخل اأجل ل يقل عن ثالثة 

اأ�سهر قبل نهاية التفاقية.

            ميكن لوزارة الداخلية ف�سخ هذه التفاقية يف حالة عدم تقيد 

اجلماعة احل�رشية لأكاد ير بالتزاماتها.

الإم�ساءات : عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل املدير العام 

للجماعات املحلية، عالل ال�سكروحي.

      رئي�ص اجلماعة احل�رشية لأكادير،طارق القباج.
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جهة طنجة تطوان

اتفاقيــة �رشاكـة بني  اجلماعــة احل�رشيـة ملدينة الق�سـر الكبيـــر

بامل�ساعـدة  تتعلـق  املحلية  للجماعـات  العامــة  واملديريـة 

الق�سائية.

     بني املوقعني اأدناه:

     ال�سيد وزير الداخلية من جهة  

     واجلماعة احل�رشية ملدينة الق�رش الكبري يف �سخ�ص ممثلها رئي�ص 

املجل�ص احل�رشي من جهة اأخرى

مت  كما  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء       

تغيريه وتتميمه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها ال�سادر بتنفيذه  الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

ال�صادر يف 22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009( ول �سيما املواد 

42-41-38 و 43 منه؛

     وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 3 بتاريخ 13 مار�ص 2009 

اإىل  املحلية  للجماعات  الق�سائي  امل�ساعد  اإ�سناد مهمة  الذي مت مبوجبه 

باملديرية  والتعاون  والتوثيق  والدرا�سات  القانونية  ال�سوؤون  مدير 

العامة للجماعات املحلية؛

رقم  الق�رشالكبري  ملدينة  البلدي  املجلــ�ص  مقــرر  علــى  وبنــاء       

بتاريخ  املنعقدة  يوليو  ل�سهر  العادية  الدورة  خالل  املتخذ   1113  /33
،2010/07/08

     اتفق الطرفان على ما يلي :

املادة الأوىل

     تفو�ص اجلماعة احل�رشية ملدينة الق�رش الكبري للم�ساعد الق�سائي 

�سالحية الت�رشف حل�سابها يف امل�ساطر الق�سائية التي  يكون الهدف 

مدعى  اأو  مدعية  كانت  �سواء  عليها  ديون  با�ستحقاق  الت�رشيح  منها 

بتلك  املرتبطة  الطعون  كل  ممار�سة  �سالحية  تفو�سه  كما   ، عليها 

امل�ساطر الق�سائية يف املنازعات التي تهم ال�سفقات العمومية والتدبري 

يكون  التي  العقار  وق�سايا  اجلماعية  العمومية  للمرافق  املفو�ص 

مو�سوعها املطالبة بدين.

ملدينة  احل�رشية  للجماعة  الق�سائي  امل�ساعد  يقدم  الإطار  هذا  يف       

الق�رش الكبري ال�ست�سارة واخلربة القانونية والتقنية ال�رشورية للقيام 

باملهام امل�سندة اإليه.

املادة الثانية 

     تقوم الوزارة باتفاق مع اجلماعة احل�رشية ملدينة الق�رش الكبري  

الرفع من قدرات الأطر  بالعمل على و�سع برامج م�سرتكة بهدف 

وال�سكايات  املنازعات  ق�سايا  وتتبع  تدبري  للجماعة يف جمال  التابعة 

ذات ال�سلة مبو�سوع هذه التفاقية.

     وتت�سمن هذه الربامج دورات تكوينية وتداريب ميدانية بتن�سيق 

مع امل�سالح املخت�سة للوزارة وموؤ�س�سات التكوين املهتمة بهذا املجال. 

املادة الثالثة

     تلتزم اجلماعة احل�رشية ملدينة الق�رش الكبري باأن تخ�س�ص �سمن 

املنازعات  م�ساريف  لتغطية  تر�سد  اعتمادات  ال�سنوية  ميزانيتها 

الق�سائية، مبا يف ذلك الر�سوم الق�سائية وم�ساريف اخلربة واأتعاب 

املحامني وم�ساريف تنقل الأعوان واملوظفني املكلفني مبهمة يف هذا 

اخلربة.  وا�ستكمال  التاأهيل  برامج  م�ساريف  اإىل  بالإ�سافة  الإطار 

التي  امل�ساريف  بهذه  املرتبطة  املبالغ  كل  تدفع  باأن  اجلماعة  وتلتزم 

تعترب نفقات اإجبارية طبقا للقانون.

املادة الرابعة 

     توؤدي اجلماعة احل�رشية ملدينة الق�رش الكبري امل�ساريف والأتعاب 

انتهاء اخلدمة وبعد  اأعاله مبا�رشة بعد  اإليها  امل�سار  املتعلقة باخلدمات 

اإ�سهاد امل�ساعد الق�سائي على املذكرات والفواتري املتعلقة بها. 

املادة اخلام�سة 

امل�ساعد  مبوافاة  الكبري  الق�رش  ملدينة  احل�رشية  اجلماعة  تلتزم       

مبو�سوع  املتعلقة  ال�رشورية  وامل�ستندات  الوثائق  بكل  الق�سائي 

الدعوى �سمن الآجال الكافية لتمكينه من القيام مبهامه.

املادة ال�ساد�سة

     تربم هذه التفاقية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد، ما عدا يف حالة 

ما اإذا رغب اأحد الطرفني يف اإنهاء العمل بها، ويف هذه احلالة يتعني 

على الطرف املعني اإبالغ الطرف الثاين داخل اأجل ل يقل عن ثالثة 

اأ�سهر قبل نهاية التفاقية.

     ميكن لوزارة الداخلية ف�سخ هذه التفاقية يف حالة عدم تقيد اجلماعة 

بالتزاماتها.

الإم�ساءات : عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل املدير العام 

للجماعات املحلية، عالل ال�سكروحي.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدينة الق�رش الكبري، �سعيد خريون.
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جهة الرباط - �سال – زمور- زعري

اتفاقية �رشاكـة بيـن اجلماعــة احل�رشيــة ل�سيـــدي اأبـي القــنــادل 

واملديرية العامة للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية.

     بني املوقعني اأدناه:

     ال�سيد وزير الداخلية من جهة  

     واجلماعة احل�رشية ل�سيدي اأبي القنادل يف �سخ�ص ممثلها رئي�ص 

املجل�ص احل�رشي من جهة اأخرى

مت  كما  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء       

تغيريه وتتميمه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009( ول �سيما املواد -38

42-41 و 43 منه؛

     وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 3 بتاريخ 13 مار�ص 2009 

اإىل  املحلية  للجماعات  الق�سائي  امل�ساعد  اإ�سناد مهمة  الذي مت مبوجبه 

باملديرية  والتعاون  والتوثيق  والدرا�سات  القانونية  ال�سوؤون  مدير 

العامة للجماعات املحلية؛

القنادل  اأبي  ل�سيدي       وبناء على مقرر جمل�ص اجلماعة احل�رشية 

اإطار  يف  املندرجة  الأوىل  العمومية  اجلل�سة  خالل  عليه  امل�سادق 

الدورة العادية ل�سهر اأكتوبر 2010،

     اتفق الطرفان على ما يلي :

 املادة الأوىل

     تفو�ص اجلماعة احل�رشية ل�سيدي اأبي القنادل للم�ساعد الق�سائي 

�سالحية الت�رشف حل�سابها يف امل�ساطر الق�سائية التي  يكون الهدف 

مدعى  اأو  مدعية  كانت  �سواء  عليها  ديون  با�ستحقاق  الت�رشيح  منها 

بتلك  املرتبطة  الطعون  كل  ممار�سة  �سالحية  تفو�سه  كما  عليها، 

امل�ساطر الق�سائية يف  املنازعات التي تهم ال�سفقات العمومية والتدبري 

يكون  التي  العقار  وق�سايا  اجلماعية  العمومية  للمرافق  املفو�ص 

مو�سوعها املطالبة بدين.

     يف هذا الإطار يقدم امل�ساعد الق�سائي للجماعة احل�رشية ل�سيدي 

للقيام  ال�رشورية  والتقنية  القانونية  ال�ست�سارة واخلربة  القنادل  اأبي 

باملهام امل�سندة اإليه.

املادة الثانية 

     تقوم الوزارة باتفاق مع اجلماعة احل�رشية ل�سيدي اأبي القنادل 

الرفع من قدرات الأطر  بالعمل على و�سع برامج م�سرتكة بهدف 

وال�سكايات  املنازعات  ق�سايا  وتتبع  تدبري  للجماعة يف جمال  التابعة 

ذات ال�سلة مبو�سوع هذه التفاقية.

     وتت�سمن هذه الربامج دورات تكوينية وتداريب ميدانية بتن�سيق 

مع امل�سالح املخت�سة للوزارة وموؤ�س�سات التكوين املهتمة بهذا املجال. 

املادة الثالثة

     تلتزم اجلماعة احل�رشية ل�سيدي اأبي القنادل باأن تخ�س�ص �سمن 

املنازعات  م�ساريف  لتغطية  تر�سد  اعتمادات  ال�سنوية  ميزانيتها 

الق�سائية، مبا يف ذلك الر�سوم الق�سائية وم�ساريف اخلربة واأتعاب 

املحامني وم�ساريف تنقل الأعوان واملوظفني املكلفني مبهمة يف هذا 

اخلربة.  وا�ستكمال  التاأهيل  برامج  م�ساريف  اإىل  بالإ�سافة  الإطار 

التي  امل�ساريف  بهذه  املرتبطة  املبالغ  كل  تدفع  باأن  اجلماعة  وتلتزم 

تعترب نفقات اإجبارية طبقا للقانون.

املادة الرابعة

     توؤدي اجلماعة احل�رشية ل�سيدي اأبي القنادل امل�ساريف والأتعاب 

انتهاء اخلدمة وبعد  اأعاله مبا�رشة بعد  اإليها  امل�سار  املتعلقة باخلدمات 

اإ�سهاد امل�ساعد الق�سائي على املذكرات والفواتري املتعلقة بها. 

املادة اخلام�سة

امل�ساعد  مبوافاة  القنادل  اأبي  ل�سيدي  احل�رشية  اجلماعة  تلتزم       

مبو�سوع  املتعلقة  ال�رشورية  وامل�ستندات  الوثائق  بكل  الق�سائي 

الدعوى �سمن الآجال الكافية لتمكينه من القيام مبهامه.

املادة ال�ساد�سة

      تربم هذه التفاقية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد، ما عدا يف حالة 

ما اإذا رغب اأحد الطرفني يف اإنهاء العمل بها، ويف هذه احلالة يتعني 

على الطرف املعني اإبالغ الطرف الثاين داخل اأجل ل يقل عن ثالثة 

اأ�سهر قبل نهاية التفاقية.

     ميكن لوزارة الداخلية ف�سخ هذه التفاقية يف حالة عدم تقيد اجلماعة 

بالتزاماتها.

الإم�ساءات : عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل املدير العام 

للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي اأبي القنادل، عبد ال�سمد الزمزامي.
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جهة مراك�ش تان�سيفت احلوز

اتفاقية اإطار بني اجلماعة احل�رشية لل�سويرة واملديرية العامة 

للجماعات املحلية تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية.

     بني املوقعني اأدناه:

     ال�سيد وزير الداخلية من جهة  

     واجلماعة احل�رشية لل�سويرة يف �سخ�ص ممثلها رئي�ص املجل�ص من 

جهة اأخرى

          بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت 

تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 08-17 و ل �سيما املادتني 48 و78 منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها ال�سادر بتنفيذه  الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

ال�صادر يف 22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009( ول �سيما املواد 

42-41-38 و 43 منه؛

     وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 3 بتاريخ 13 مار�ص 2009 

اإىل  املحلية  للجماعات  الق�سائي  امل�ساعد  اإ�سناد مهمة  الذي مت مبوجبه 

باملديرية  والتعاون  والتوثيق  والدرا�سات  القانونية  ال�سوؤون  مدير 

العامة للجماعات املحلية؛

     وبناء على مداولت املجل�ص اجلماعي ملدينة ال�سويرة خالل دورته 

العادية ل�سهر ابريل 2010 ) جل�سة يوم اخلمي�ص 29 ابريل 2010 (،

     مت و�سع هذه التفاقية الإطار التي تت�سمن مقت�سيات تنظم عالقة 

التعاون ما بني وزارة الداخلية واجلماعة احل�رشية لل�سويرة وحتدد 

التزامات الطرفني يف هذا املجال كالتايل : 

     اتفق الطرفان على ما يلي : 

املادة الوىل

الق�سائي �سالحية       تفو�ص اجلماعة احل�رشية لل�سويرة للم�ساعد 

منها  الهدف  يكون  التي  الق�سائية  امل�ساطر  يف  حل�سابها  الت�رشف 

مدعى  اأو  مدعية  كانت  �سواء   ، عليها  ديون  با�ستحقاق  الت�رشيح 

بتلك  املرتبطة  الطعون  كل  ممار�سة  �سالحية  تفو�سه  كما  عليها، 

امل�ساطر الق�سائية يف املنازعات التي تهم ال�سفقات العمومية والتدبري 

يكون  التي  العقار  وق�سايا  اجلماعية  العمومية  للمرافق  املفو�ص 

مو�سوعها املطالبة بدين .

     ويف هذا الإطار يقدم امل�ساعد الق�سائي للجماعة احل�رشية لل�سويرة 

للقيام  ال�رشورية  القانونية والتقنية  ال�ست�سارة واخلربة  يف جمالت 

باملهــام امل�سندة اإليـه.

املادة الثانية

بالعمل  لل�سويرة  احل�رشية  اجلماعة  مع  باتفاق  الوزارة  تقوم       

التابعة  الأطر  قدرات  الرفع من  بهدف  برامج م�سرتكة  على و�سع 

ذات  وال�سكايات  املنازعات  ق�سايا  تتبع  و  تدبري  جمال  يف  للجماعة 

ال�سلة مبو�سوع هذه التفاقية .

     وتت�سمن هذه الربامج دورات تكوينية وتداريب ميدانية بتن�سيق 

مع امل�سالح املخت�سة للوزارة وموؤ�س�سات التكوين املهتمة بهذا املجال.

املادة الثالثة

     تلتزم اجلماعة احل�رشية لل�سويرة بان تخ�س�ص �سمن ميزانيتها 

 ، الق�سائية  املنازعات  م�ساريف  لتغطية  تر�سد  اعتمادات  ال�سنوية 

املحامني  واأتعاب  اخلربة  وم�ساريف  الق�سائية  الر�سوم  ذلك  يف  مبا 

الإطار  هذا  يف  مبهمة  املكلفني  واملوظفني  الأعوان  تنقل  وم�ساريف 

بالإ�سافة اإىل م�ساريف برامج التاأهيل وا�ستكمال اخلربة .

     وتلتزم اجلماعة بان تدفع كل املبالغ املرتبطة بهذه امل�ساريف التي 

تعترب نفقات اإجبارية طبقا للقانون.

املادة الرابعة

     توؤدي اجلماعة احل�رشية لل�سويرة امل�ساريف والأتعاب املتعلقة 

اإ�سهاد  وبعد  اخلدمة  انتهاء  بعد  مبا�رشة  اأعاله  اإليها  امل�سار  باخلدمات 

امل�ساعد الق�سائي على املذكرات والفواتري املتعلقة بها .

املادة اخلام�سة

     تلتزم اجلماعة احل�رشية لل�سويرة مبوافاة امل�ساعد الق�سائي بكل 

�سمن  الدعوى  مبو�سوع  املتعلقة  ال�رشورية  وامل�ستندات  الوثائق 

الآجال الكافية لتمكينه من القيام مبهامه .

      املادة ال�ساد�سة

     تربم هذه التفاقية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ، ما عدا يف حالة 

ما اإذا رغب احد الطرفني يف اإنهاء العمل بها ، ويف هذه احلالة يتعني 

على الطرف املعني اإبالغ الطرف الثاين داخل اأجل ل يقل عن ثالثة 

اأ�سهر قبل نهاية التفاقية .

     ميكن لوزارة الداخلية ف�سخ هذه التفاقية يف حالة عدم تقيد اجلماعة 

احل�رشية لل�سويرة بالتزاماتها .

الإم�ساءات : عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل املدير العام 

للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي.

      رئي�ص املجل�ص اجلماعي لل�سويرة ، حمماد الفراع.
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جهة ال�ساوية ورديغة

اتفاقية اإطار بني وزارة الداخلية وبلدية �سيــدي رحـال ال�ساطـئ 

تتعلق بامل�ساعدة الق�سائية.

     بني املوقعني اأدناه:

     ال�سيد وزير الداخلية من جهة  

املجل�ص  رئي�ص  ممثلها  �سخ�ص  يف  ال�ساطئ  رحال  �سيدي  وبلدية       

اجلماعي من جهة اأخرى

     بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغيريه 

وتتميمه ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 ال�صادر يف 

22 من �سفر 1430 ) 18 فرباير 2009( ول �سيما املادتني 48 و78 
منه ؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

 1.09.02 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  املحلية وجمموعاتها 

�سيما  ول   )2009 فرباير   18  (  1430 �سفر  من   22 يف  ال�صادر 

املواد43-42-41-38 منه ؛

     وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 3 بتاريخ 13 مار�ص 2009 

اإىل  املحلية  للجماعات  الق�سائي  امل�ساعد  اإ�سناد مهمة  الذي مت مبوجبه 

باملديرية  والتعاون  والتوثيق  والدرا�سات  القانونية  ال�سوؤون  مدير 

العامة للجماعات املحلية؛

ال�ساطئ   رحال  ل�سيدي  اجلماعي  املجل�ص  مداولت  على  وبناء       

خالل دورته ال�ستثنائية املنعقدة بتاريخ 03 دجنرب 2009  مت و�سع 

التعاون  عالقة  تنظم  مقت�سيات  تت�سمن  التي  الإطار  التفاقية  هذه 

ما بني وزارة الداخلية وبلدية �سيد رحال ال�ساطئ وحتدد التزامات 

الطرفني يف هذا املجال كالتايل : 

     اتفق الطرفان على ما يلي : 

املادة الأوىل

الق�سائي �سالحية  للم�ساعد  ال�ساطئ  �سيدي رحال  بلدية  تفو�ص       

منها  الهدف  يكون  التي  الق�سائية  امل�ساطر  يف  حل�سابها  الت�رشف 

مدعى  اأو  مدعية  كانت  �سواء   ، عليها  ديون  با�ستحقاق  الت�رشيح 

بتلك  املرتبطة  الطعون  كل  ممار�سة  �سالحية  تفو�سه  كما  عليها، 

امل�ساطر الق�سائية يف املنازعات التي تهم ال�سفقات العمومية والتدبري 

يكون  التي  العقار  وق�سايا  اجلماعية  العمومية  للمرافق  املفو�ص 

مو�سوعها املطالبة بدين .

     ويف هذا الإطار يقدم امل�ساعد الق�سائي لبلدية �سيدي رحال ال�ساطئ 

للقيام  ال�رشورية  القانونية والتقنية  ال�ست�سارة واخلربة  يف جمالت 

باملهام امل�سندة اإليه.

املادة الثانية

بالعمل  ال�ساطئ  رحال  �سيدي  بلدية  مع  باتفاق  الوزارة  تقوم       

التابعة  الأطر  قدرات  الرفع من  بهدف  برامج م�سرتكة  على و�سع 

ذات  وال�سكايات  املنازعات  ق�سايا  وتتبع  تدبري  جمال  يف  للجماعة 

ال�سلة مبو�سوع هذه التفاقية .

     وتت�سمن هذه الربامج دورات تكوينية وتداريب ميدانية بتن�سيق 

مع امل�سالح املخت�سة للوزارة وموؤ�س�سات التكوين املهتمة بهذا املجال.

املادة الثالثة

     تلتزم  بلدية �سيدي رحال ال�ساطئ بان تخ�س�ص �سمن ميزانيتها 

الق�سائية،  املنازعات  م�ساريف  لتغطية  تر�سد  اعتمادات  ال�سنوية 

املحامني  واأتعاب  اخلربة  وم�ساريف  الق�سائية  الر�سوم  ذلك  يف  مبا 

الإطار  هذا  يف  مبهمة  املكلفني  واملوظفني  الأعوان  تنقل  وم�ساريف 

بالإ�سافة اإىل م�ساريف برامج التاأهيل وا�ستكمال اخلربة.

     وتلتزم اجلماعة بان تدفع كل املبالغ املرتبطة بهذه امل�ساريف التي 

تعترب نفقات اإجبارية طبقا للقانون.

املادة الرابعة

املتعلقة  ال�ساطئ امل�ساريف والأتعاب  بلدية �سيدي رحال       توؤدي 

اإ�سهاد  وبعد  اخلدمة  انتهاء  بعد  مبا�رشة  اأعاله  اإليها  امل�سار  باخلدمات 

امل�ساعد الق�سائي على املذكرات والفواتري املتعلقة بها .

املادة اخلام�سة

الق�سائي بكل  ال�ساطئ مبوافاة امل�ساعد       تلتزم بلدية �سيدي رحال 

�سمن  الدعوى  مبو�سوع  املتعلقة  ال�رشورية  وامل�ستندات  الوثائق 

الآجال الكافية لتمكينه من القيام مبهامه.

املادة ال�ساد�سة

     تربم هذه التفاقية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ما عدا يف حالة 

ما اإذا رغب اأحد الطرفني يف اإنهاء العمل بها، ويف هذه احلالة يتعني 

على الطرف املعني اإبالغ الطرف الثاين داخل اأجل ل يقل عن ثالثة 

اأ�سهر قبل نهاية التفاقية.

     ميكن لوزارة الداخلية ف�سخ هذه التفاقية يف حالة عدم تقيد بلدية 

�سيدي رحال ال�ساطئ بالتزاماتها.

الإم�ساءات : عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل املدير العام 

للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي رحال ال�ساطئ ، حممد احلا�سني.

تاأ�سرية ال�سيد عامل اإقليم بر�سيد، حممد فنيد.
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جهة تادلة – ازيالل

اتفاقية �رشاكة بني املجل�ش الإقليمي لبني مالل واجلماعة القروية 

برادية التابعة لإقليم الفقيه بن �سالح بخ�سو�ش ال�ستفادة من 

خدمات النقل احل�رشي والرابط بني اجلماعات

مقت�سيات عامة

اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء        

من   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

مبقت�سى  وتغيريه  تتميمه  مت  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(  1423 رجب 

القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فرباير 2009.

العمالت  بتنظيم  املتعلق   79.00 رقم  القانون  على  وبناء        

 25 بتاريخ   1.02.269 ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  وال�سادر  والأقاليم 

من رجب 1423 )3 اأكتوبر 2002(.

وبناء على مقرر املجل�ص الإقليمي لبني مالل املتخذ خالل        

دورته العادية ل�سهر اأكتوبر 2010 بخ�سو�ص اإحداث خطوط جديدة 

للنقل احل�رشي والرابط بني اجلماعات يف اإطار التدبري املفو�ص.

مالل  لبني  الإقليمي  املجل�ص  بني  املربمة  التفاقية  على  بناء  و        

و�رشكة حافالت النقل احل�رشي والقروي “كرمة با�ص”.

القروي  املجل�ص  رئي�ص  اإىل  املوجهة  الر�سالة  على  وبناء        

النقل  خدمات  من  ال�ستفادة  على  املوافقة  اأجل  من  برادية  جلماعة 

احل�رشي والرابط بني اجلماعات باخلط الرابط بني مدينة بني مالل 

وجماعة برادية.

التابعة  برادية  جلماعة  القروي  املجل�ص  مقرر  على  بناء        

لإقليم الفقيه بن �سالح املتخذ خالل دورته العادية ل�سهر اأبريل 2011 

بخ�سو�ص املوافقة على عقد اتفاقية �رشاكة بينها وبني املجل�ص الإقليمي 

لبني مالل لال�ستفادة من خدمات حافالت النقل احل�رشي والرابط 

بني اجلماعات.

     وا�ستجابة لرغبة �سكان هذه املنطقة خا�سة التالميذ والطلبة منهم،

     مت التفاق

     بني املجل�ص الإقليمي لبني مالل

     واجلماعة القروية برادية التابعة لإقليم الفقيه بن �سالح

     على ما يلي:

املادة الأوىل

      اإن املجل�ص القروي جلماعة برادية يوافق على عقد اتفاقية �رشاكة 

مع املجل�ص الإقليمي لبني مالل من اأجل ال�ستفادة من خدمات النقل 

احل�رشي والرابط بني اجلماعات باخلط الرابط بني مدينة بني مالل 

واجلماعة القروية برادية التابعة لإقليم الفقيه بن �سالح.

املادة الثانية

      متتد �سالحية هذه التفاقية ملدة ع�رش �سنوات )10( قابلة للتمديد.

املادة الثالثة

      ي�رشع العمل يف تنفيذ بنود هذه التفاقية ابتداء من تاريخ امل�سادقة 

عليها وعلى التفاقية الأ�سلية املربمة بني املجل�ص الإقليمي لبني مالل 

و�رشكة “كرمة با�ص” من طرف امل�سالح املركزية.

رئي�ص املجل�ص الإقليمي لبني مالل

عبد الغاين مكاوي

 رئي�ص اجلماعة القروية برادية

عبدالهادي ال�رشيكة

وايل جهة تادلة اأزيالل وعامل اإقليم بني مالل 

 حممد دردوري

عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل

 املدير العام للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي.

اتفاقية �رشاكة بني املجل�ش الإقليمي لبني مالل و اجلماعة القروية 

بخ�سو�ش  �سالح  بن  الفقيه  لإقليم  التابعة  حمادي  �سيدي 

ال�ستفادة من خدمات النقل احل�رشي والرابط بني اجلماعات.

مقت�سيات عامة

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

 17.08 قانون  وتغيريه مبقت�سى  تتميمه  كما مت   ،)2002 اأكتوبر   3(

بتاريخ 18 فرباير 2009.

     وبناء على القانون رقم 79.00 املتعلق بتنظيم العمالت والأقاليم 

25 من رجب  1.02.269 بتاريخ  وال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف 

1423 )3 اأكتوبر 2002(.

     وبناء على مقرر املجل�ص الإقليمي لبني مالل املتخذ خالل دورته 

2010 بخ�سو�ص اإحداث خطوط جديدة للنقل  اأكتوبر  العادية ل�سهر 

احل�رشي والرابط بني اجلماعات يف اإطار التدبري املفو�ص.

     وبناء على التفاقية املربمة بني املجل�ص الإقليمي لبني مالل و�رشكة 

حافالت النقل احل�رشي والرابط بني اجلماعات “كرمة با�ص”.

القروي جلماعة  اإىل رئي�ص املجل�ص  الر�سالة املوجهة       وبناء على 

النقل  خدمات  من  ال�ستفادة  على  املوافقة  اأجل  من  حمادي  �سيدي 

احل�رشي والرابط بني اجلماعات باخلط الرابط بني مدينة بني مالل 

وجماعة �سيدي حمادي.

     وبناء على مقرر املجل�ص القروي جلماعة �سيدي حمادي التابعة 

لإقليم الفقيه بن �سالح املتخذ خالل دورته العادية ل�سهر اأبريل 2011 

بخ�سو�ص املوافقة على عقد اتفاقية �رشاكة بينها وبني املجل�ص الإقليمي 
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لبني مالل لال�ستفادة من خدمات حافالت النقل احل�رشي والرابط 

بني اجلماعات.

     وا�ستجابة لرغبة �سكان هذه املنطقة خا�سة التالميذ والطلبة منهم.

مت التفاق

بني املجل�ص الإقليمي لبني مالل

و اجلماعة القروية �سيدي حمادي التابعة لإقليم الفقيه بن �سالح

     على ما يلي:

املادة الأوىل

      اإن املجل�ص القروي جلماعة �سيدي حمادي يوافق على عقد اتفاقية 

�رشاكة مع املجل�ص الإقليمي لبني مالل من اأجل ال�ستفادة من خدمات 

مدينة  بني  الرابط  باخلط  اجلماعات  بني  والرابط  احل�رشي  النقل 

بن  الفقيه  لإقليم  التابعة  �سيدي حمادي  القروية  بني مالل واجلماعة 

�سالح.

املادة الثانية

      متتد �سالحية هذه التفاقية ملدة ع�رش �سنوات )10( قابلة للتمديد. 

املادة الثالثة

اأو        اإن اأماكن وقوف احلافالت العاملة بهذا اخلط �سيتم حتديدها 

ت�سم  حملية  جلنة  طرف  من  ذلك  اإىل  ال�رشورة  دعت  اإذا  تغيريها 

جميع الأطراف املعنية. 

املادة الرابعة

      ي�رشع العمل يف تنفيذ بنود هذه التفاقية ابتداء من تاريخ امل�سادقة 

عليها وعلى التفاقية الأ�سلية املربمة بني املجل�ص الإقليمي لبني مالل 

و�رشكة “كرمة با�ص” من طرف امل�سالح املركزية.

رئي�ص املجل�ص الإقليمي لبني مالل

عبد الغاين مكاوي 

رئي�ص اجلماعة القروية �سيدي حمادي 

حممد الرحايل

وايل جهة تادلة اأزيالل وعامل اإقليم بني مالل  

حممد دردوري

عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل

املدير العام للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي
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جهة فا�ش - بوملان

اتفـاقية �رشاكة لإجناز مدبغة تقليدية بعني النقبي لفائدة الدباغة

امل�ستغلني مبدبغتي عني اأزلينت و�سيدي مو�سى.

متهــيــــد

التقليدية  ال�سناعة  قطاع  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  مع  متا�سيا      

امل�سماة روؤية 2015 ؛

    وانطالقا من كون مدبغتي �سيدي مو�سى وعني اأزلينت مهددتني 

بالنهيار؛ 

من   23 يف  ال�صادر   1.97.84 رقم  ال�رشيف  الظهري  على  وبناء      

ذي القعدة 1417)2 ابريل 1997 ( بتنفيذ القانون رقم 47.96 املتعلق 

بتنظيم اجلهات؛

    وبناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 25 رجـــب  بتاريخ   1.02.297 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

1424 ) 24 مار�ص2003 ( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه 
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( ؛

    وبناء على القانون رقم 79.00 املتعلق بتنظيم العمالت والأقاليم، 

25 رجب  بتاريخ   1.02.269 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

1423 )3 اأكتوبر 2002( ؛ 

بالتنظيم املايل للجماعات  املتعلق   45.08 القانون رقم      وبناء على 

 1.09.02 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  املحلية وجمموعاتها 

بتاريخ 22 من �سفر 1430 ) 18 فرباير 2009( ؛

17من حمرم  ال�صادر يف    2.09.441 رقم  املر�سوم  على  وبناء      

للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها ؛

    وبناء على املر�سوم رقم  388 .06. 2 ال�صادر يف 16من حمرم 

اإبرام  واأ�سكال  �رشوط  بتحديد  اخلا�ص   )2007 فرباير   05(  1428
�سفقات الدولة وكذا بع�ص القواعد املتعلقة بتدبريها ومراقبتها؛

واإنعا�ص  ت�سجيع  اإىل  الهادفة  الإ�سرتاتيجية  العتبار  بعني  واأخذا      

وتنمية الأن�سطة املدرة للدخل والتي متكن من خلق منا�سب ال�سغل؛ 

    وم�ساهمة من املجال�ص املحلية امل�سرتكة يف هذه التفاقية  يف التعبئة 

اإقالع  حتقيق  بغية  والب�رشية  والتنظيمية  املالية  املوارد  لكل  ال�ساملة 

حقيقي لقطاع ال�سناعة التقليدية بجهة فا�ص –بوملان ؛

ل�سهر  العادية  دورته  يف  –بوملان  فا�ص  جهة  جمل�ص  ملقرر  وتبعا      

�ستنرب 2010  املنعقدة بتاريخ 27 �ستنرب 2010؛

    وتبعا ملقرر جمل�ص عمالة فا�ص يف دورته العادية ل�سهر يناير 2011 

املنعقدة بتاريخ 31 يناير 2011؛

العادية  دورته  يف  لفا�ص  احل�رشية  اجلماعة  جمل�ص  ملقرر  وتبعا      

ل�سهر اأبريل 2011؛ 

ال�صادر   1.63.194 رقم  ال�رشيف  الظهري  مقت�سيات  على  وبناء      

ال�سناعة  لغرف  الأ�سا�سي  النظام  ب�ساأن   1963 يونيو   28 بتاريخ 

التقليدية وخا�سة الفقرة الرابعة من الف�سل 57، وكذا الف�سل 62 يف 

�سان تاأ�سي�ص جامعة غرف ال�سناعة التقليدية باملغرب؛

    وبناء على القوانني الأ�سا�سية ل�رشكة العمران بفا�ص،

     اتفقت الأطراف التالية:

- ولية جهة فا�ص –بوملان ممثلة يف �سخ�ص ال�سيد وايل اجلهة. 

- جمل�ص جهة فا�ص –بوملان ممثال يف �سخ�ص رئي�سه.

- جمل�ص عمالة فا�ص ممثال يف �سخ�ص رئي�سه.

- املجل�ص اجلماعي لفا�ص ممثال يف �سخ�ص رئي�سه.

- جامعة غرف ال�سناعة التقليدية باملغرب ممثلة يف �سخ�ص رئي�سها.

- غرفة ال�سناعــة التقليديــة جلهة فا�ص-بوملــان ممثلـــة يف �سخــ�ص

    رئي�سها. 

- �رشكة العمران بفا�ص ممثلة يف �سخ�ص مديرها العام.

- جمعية ال�سالم لدار الدبغ عني اأزلينت ممثلة يف �سخ�ص رئي�سها .

- جمعية الت�سامن لدار الدبغ �سيدي مو�سى ممثلة يف �سخ�ص رئي�سها.

               على ما يـلي: 

املادة الأوىل

الإطار العام

    تندرج هذه التفاقية يف �سياق تفعيل الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية 

قطاع ال�سناعة التقليدية امل�سماة روؤية 2015، يف �سقها املتعلق بدعم 

ال�سحة  برنامج  تفعيل  اإطار  يف  وكذا  التقليديني،  لل�سناع  الإنتاج 

وال�سالمة املهنية لف�ساءات الإنتاج.

املادة الثانية

الهدف من التفاقية

    تهدف هذه التفاقية اإىل حتديد ال�رشوط والقواعد املنظمة لل�رشاكة 

بني الأطراف املتعاقدة، وذلك من اأجل اإجناز م�رشوع مدبغة تقليدية 

42 مليون  اإجمايل قدره  النقبي قرب �سوق اجللد بغالف مايل  بعني 

اأزلينت  عني  مبدبغتي  امل�ستغلني  التقليديني  ال�سناع  لإيواء  درهم، 

و�سيدي مو�سى، والبالغ عددهم حوايل 350 �سانعا دباغا، واللتان 

بنايتيهما  به�سا�سة  ترتبط  الهيكلية  امل�ساكل  من  جمموعة  من  تعانيان 

ونق�ص يف دعم الإنتاج، حيث ثم اعتبارهما كف�سائني اآيلني لل�سقوط 

من طرف جلنة اليقظة لفا�ص املدينة منذ �سهر ماي 2010.
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املادة الثالثة

حمتويات امل�رشوع

    يحتوي امل�رشوع على مدبغة تقليدية بعني النقبي قرب �سوق اجللد، 

ويعهد اإىل ال�رشكاء حتت اإ�رشاف الوزارة الو�سية ب�سياغة امل�رشوع 

الذي يجب اأن يحتوي على املرافق ال�رشورية.

املادة الرابعة

الهدف من امل�رشوع

    يهدف امل�رشوع اإلـى : 

مو�سى  و�سيدي  اأزلينت  عني  مبدبغتي  امل�ستغلني  الدباغة  ترحيل      

ب�سبب ه�سا�سة بنايتي هاتني املدبغتني ، 

حت�سني ظروف العمل يف ف�ساء مع�رشن من �ساأنه الرفع من جودة 

املنتوجات ودخل امل�ستفيدين وال�ستثمار والت�سغيل والتحديث.

الف�ساءات  جاذبية  من  الرفع  طريق  عن  ال�سناع  دخل  حت�سني      

ال�سياح  اإلتقاء  م�ساحات  من  الرفع  وكذا  بها  ي�ستغلون  التي  احلرفية 

باملنتوج التقليدي.

    احلفاظ على توازن �سل�سلة الإنتاج داخل احلي احلريف لعني النقبي 

بني املدبغة و�سوق اجللد اجلديد .

احلفاظ على الدباغة النباتية كموروث ثقايف وح�ساري للبالد.

قطبا حرفيا  النقبي  بعني  التقليدية  ال�سناعة  امل�ساهمة يف جعل حي      

لقطاع  فنادق  و3  اإنتاجية  وحدة   235 اإىل  بالإ�سافة  يجمع  بامتياز 

النحا�سيات ، �سوق اجللد اجلديد واملدبغة التقليدية .

املادة اخلام�سة

املـدة

    يتم العمل بهذه التفاقية ملدة 3 �سنوات وتدخل بنودها حيز التنفيذ 

عليها  وامل�سادقة  ال�رشكاء،  قبل  من  عليها  التوقيع  تاريخ  من  ابتداء 

من قبل �سلطة الو�ساية، وت�سمل هذه املدة مرحلة الدرا�سات والبناء 

والتجهيز، ثم مرحلة ترحيل ال�سناع اإىل املدبغة .

املادة ال�ساد�سة

التزامات ال�رشكاء

    حتدد التفاقية امل�ساهمة التي �سرت�سد لإجناز امل�رشوع امل�سار اإليه يف 

املادة الثالثة على النحو الآتـي:

)خم�سة   35 مبلغ  بر�سد  التقليدية  ال�سناعة  غرف  جامعة  تلتزم      

وثالثون( مليون درهم  يتم حتويله لفائدة ميزانية عمالة فا�ص.

)�سبعة(   7 مبلغ  بتخ�سي�ص  يلتزم   : بوملان   – فا�ص  جهة  جمل�ص       

ماليني درهم كم�ساهمة منه يف بناء املدبغة.

املجل�ص اجلماعي لفا�ص: يلتزم بتخ�سي�ص الوعاء العقاري للم�رشوع.

    ولية جهة فا�ص – بوملان : 

واإبرام  بالدرا�سات  املتعلقة  جوانبه  يف  امل�رشوع  باإجناز  تلتزم      

حتويل  بعد  وذلك   ، �سنتني  اأق�ساه  اأجل  يف  املدبغة  وبناء  ال�سفقات 

اعتمادات ال�رشكاء اإىل ميزانية عمالة فا�ص.

واملجاير  والق�ساري  اخلزاين  تخ�سي�ص  عملية  مبواكبة  تلتزم      

بال�سناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  م�سالح  مع  بتعاون  لل�سناع  باملدبغة 

التقليدية .

بامل�ساحبة  تلتزم   : بوملان  فا�ص-  جلهة  التقليدية  ال�سناعة  غرفة      

وتاأطري ال�سناع .

العقاري مو�سوع  الوعاء  بتفويت  تلتزم  بفا�ص:  العمران      �رشكة 

القت�سادية  امل�رشوع  خ�سو�سيات  يراعي  تف�سيلي  بثمن  امل�رشوع 

والجتماعية.

اأزلينت و�سيدي مو�سى:      جمعيتي ال�سالم والت�سامن للدباغة بعني 

تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  الإجناز  يف  وال�رشيك  املخاطب  بدور  تلتزمان 

مرحلة  يف  وامل�ساحبة  الإجناز،  مراحل  وتتبع  احلرفيني،  وتاأطري 

ال�رشورية  املوارد  وتوفري  اجلديدة،  املدبغة  و�سيانة  الرتحيل، 

لتدبريها، اإ�سافة اإىل التكتل يف اإطار اإحتاد للجمعيتني فيما بعد الإجناز 

للتكفل مبهمة ت�سيري املدبغة.

مايل  ك�سند  فا�ص  عمالة  ميزانية  تعتمد   : فا�ص  عمالة  جمل�ص      

اإىل  ال�رشكاء  م�ساهمات  .وحتول  امل�رشوع  هذا  لإجناز  وحما�سباتي 

احل�ساب املفتوح ببنك املغرب لدى اخلازن اجلماعي بفا�ص حتت رقم 

.001270003525150110152827

    وحتدد التكاليف التقديرية للم�رشوع يف مبلغ 42 مليون درهم ، 

الأطراف  فاإن  امل�رشوع  تكاليف  اإذا ح�سلت زيادة يف  ما  ويف حالة 

امل�ساهمة تلتزم بتغطية املبلغ الإ�سايف ال�رشوري لإكمال اإجنازه يف 

اإطار ت�سامني وت�ساركي .

املادة ال�سابعة

جلنة التن�سيق والتتبع باإ�رشاف ولية جهة فا�ص- بوملان

   حتدث جلنة التن�سيق والتتبع حتت رئا�سة ال�سيد الوايل اأو من ينوب 

عنه وت�سم الأع�ساء التاليني: 

- رئي�ص املنطقة احل�رشية لفا�ص املدينة .

- رئي�ص املنطقة احل�رشية ل�سهب الورد.

- ممثال عن كتابة الدولة املكلفة بال�سناعة التقليدية. 

- ممثال عن جهة فا�ص بوملان .

- ممثال عن اجلماعة احل�رشية لفا�ص.

- ممثال عن مقاطعة جنان الورد .

- ممثال عن غرفة ال�سناعة التقليدية جلهة فا�ص بوملان. 

- رئي�سي جمعيتي ال�سالم والت�سامن لعني اأزلينت و�سيدي مو�سى .
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عليها  يتفق  وم�ساطر  برنامج  ح�سب  اأ�سغالها  اللجنة  هذه  وتبا�رش     

م�سبقا، كما ميكن لرئي�ص اللجنة ا�ست�سارة و�سم كل جهة ميكن اأن تفيد 

يف اأعمال اللجنة ال�سالفة الذكر.

   وتعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية وكلما دعت ال�رشورة اإىل ذلك 

على اأن تتكفل املندوبية اجلهوية بفا�ص باإعداد جدول الأعمال ومهام 

الكتابة وكذا بتوجيه ال�ستدعاءات بتن�سيق مع م�سالح ولية جهة فا�ص 

بوملان، حترير املحا�رش وتوزيعها على الأطراف املعنية.

–بوملان مرة كل     جتتمع جلنة للتتبع برئا�سة ال�سيد وايل جهة فا�ص 

�سهر للتاأكد من ح�سن �سري امل�رشوع، وو�سع احللول املمكنة للم�ساكل 

التي قد تعرت�سه واقرتاح الإجراءات التي ت�سهل اإجنازه. 

املادة الثامنة

رفع التقارير 

    تلتزم جلنة التن�سيق والتتبع امل�سار اإليها يف املادة ال�سابعة اأعاله باأن 

تقدم  حول  مف�سال  تقريرا  �سهرين  كل  نهاية  منتظمة   وب�سفة  ترفع 

اإىل املندوبية اجلهوية لل�سناعة  امل�رشوع ، وت�سند مهمة كتابة اللجنة 

التقليدية لفا�ص .

املادة التا�سعة

�سجل تدبري امل�رشوع

املالية  املوارد  تدبري  على  فا�ص  بعمالة  املخت�سة  امل�سالح  تعمل      

خا�ص  �سجل  فتح  على  تعمل  كما   . بامل�رشوع  املتعلقة  وامل�ساريف 

املداخيل وامل�ساريف املرتبطة بامل�رشوع ، ويتعلق  تدون فيه جميع 

الأمر ب:

الدائنات، وت�سجل بها : 

    املوارد امل�سار اإليها يف هذه التفاقية، 

    املدينات وت�سجل بها : 

    امل�ساريف املتعلقة بتنفيذ واإجناز امل�رشوع مو�سوع هذه التفاقية ، 

    جميع امل�ساريف ال�رشورية لإجناز امل�رشوع ، 

املادة العا�رشة

ف�ص  النزاعات 

اأو تنفيذ لهذه التفاقية يحال على جلنة      كل نزاع ناجت عن تاأويل 

واإيجاد  لدرا�سته  بوملان   – فا�ص  ال�سيد وايل جهة  التتبع حتت رئا�سة 

احللول املالئمة له يف اإطار الرتا�سي .

املادة احلادية ع�رشة

مراجعة التفاقية

باقرتاح كتابي  تتم  اأن  اإن مراجعة مقت�سيات هذه التفاقية يجب      

مو�سوع  املراجعة  هذه  وتكون   . عليها  املوقعة  الأطراف  وموافقة 

ملحق التفاقية . 

الإم�ساءات: 

عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه، ال�سيد الوايل املدير العام للجماعات 

املحلية، عالل ال�سكروحي.

ال�سيد وايل جهة فا�ص – بوملان عامل عمالة  فا�ص –بوملان، حممد غرابي.

ال�سيد رئي�ص جمل�ص جهة فا�ص بوملان، حممد الدويري.

ال�سيد رئي�ص جمل�ص عمالة فا�ص،حممد اليماين.

ال�سيد رئي�ص املجل�ص اجلماعي لفا�ص وبتفوي�ص منه النائب الأول للرئي�ص، 

عالل العمروي. 

ال�سيد رئي�ص غرفة ال�سناعة التقليدية جلهة فا�ص – بوملان، ناجي فخاري

ال�سيد رئي�ص جامعة غرف ال�سناعة التقليدية، حممد بوحل�سن .

ال�سيد املدير العام ل�رشكة العمران فا�ص، عبد اخلالق بوحدو.

�سيدي مو�سى، خالد الك�سي.    ال�سيد رئي�ص جمعية الت�سامن لدار الدبغ 

ال�سيد رئي�ص جمعية ال�سالم لدار الدبغ عني اأزلينت، �سبور �سعيد.



1601عدد 30 ـ 17 جمادى الثانية 1433 )09 ماي 2012(

جهة تازة-  احل�سيمة -  تاونات

اتفاقية �رشاكة من اأجل ال�ستغـالل امل�سرتك خلـط النقـل احل�سـري 

ملدينة تازة بني اجلماعة احل�رشية لتازة و اجلماعة القروية 

مكنا�سة الغربية.

 ديباجــة 

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

بتنفـــيذه الظهري ال�رشيـف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

24 مار�ص2003 ( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( ؛

بالتنظيم املايل للجماعات  املتعلق   45.08 القانون رقم      وبناء على 

 1.09.02 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  املحلية وجمموعاتها 

بتاريخ 22 من �سفر 1430 ) 18 فرباير 2009( ؛

  وحتقيقا لالأهداف املتوخاة من نهج �سيا�سة القرب الرامية اإىل تقريب 

وخا�سة  ال�ساكنة  من  عدد  اكرب  لتالم�ص  العمومية  املرافق  خدمات 

القروية منها؛

  و�سعيا لتقريب خدمات النقل احل�رشي من �ساكنة املراكز املجاورة 

للمحيط احل�رشي ملدينة تازة وخا�سة مركز اجلماعة القروية مكنا�سة 

اأ�سبح يعرف منوا دميغرافيا واقت�ساديا متزايدا، مما  الذي  الغربية 

جعل اإحداث هذا املرفق اأمرا �رشوريا للتخفيف من معانات �ساكنته 

يف هذا املجال؛

القروي  واملجل�ص  لتازة  احل�رشي  املجل�ص  مداولت  على  وبناء    

مكنا�سة الغربية،

  مت التفاق على ما يلي:

املادة الأوىل

مو�سوع التفاقية

      تهدف هذه التفاقية اإىل حتديد �رشوط ال�ستغالل امل�سرتك للخط 

اجلماعة  مركز  اإىل  ومتديده  تازة،  ملدينة  احل�رشي  للنقل   8 رقم 

القروية مكنا�سة الغربية.

املادة الثانية

التزامات الأطراف

   تلتزم اجلماعة احل�رشية لتازة باعتبارها مانحة المتياز يف جمال 

 8 بتمديد اخلط رقم  ب�ص” بال�سماح  “فوغال  ل�رشكة  النقل احل�رشي 

اإىل غاية مركز اجلماعة القروية مكنا�سة الغربية.

موقف  وحتديد  بتهيئة  الغربية  مكنا�سة  القروية  اجلماعة  تلتزم     

ال�سالمة  �رشوط  فيه  تتوفر  القروية   اجلماعة  مبركز  للحافالت 

مل�ستعملي حافالت النقل.

املادة الثالثة

مقت�سيات عامة

- ل يحــق للجماعة القروية مكنا�سة الغربية املطالبة باأي م�ستحقـــات 

من مداخيل ا�ستغالل هذا اخلط. وينح�رش دورها يف ال�ستفادة من 

خدمات هذا املرفق دون اأي تعوي�ص مادي.

- تبقى اجلماعة احل�رشية لتازة هي مانحة المتياز، وهي املخاطب 

الوحيد اجتاه ال�رشكة امل�ستغلة ملرفق النقل احل�رشي.

- حتدد تعريفة التذاكر اخلا�سـة بهـذا اخلـط طبقا لقـرار ال�سيـد وزيـر 

الداخلية عدد 290 بتاريخ 28/08/1991.

- اإن تتبع ومراقبة ا�ستغــالل مرفق النقــل احل�ســري، يبقــى مــن 

كنا�ص  من   44 بالف�سل  عليها  املن�سو�ص  الأجهزة  اخت�سا�ص 

التحمالت اخلا�ص با�ستغالل مرفق النقل احل�رشي ملدينة تازة.

املادة الرابعة

مدة ال�ستغالل

      اإن مدة ا�ستغالل اخلط مو�سوع التفاقية تبقى هي املدة املن�سو�ص 

 31 بتاريخ  عليها  امل�سادق   CUT/2001 رقم  التفاقية  يف  عليها 

اأكتوبر 2001 املربمة بني اجلماعة احل�رشية تازة و�رشكة “ فوغال 

ب�ص”.

املادة اخلام�سة

تاريخ �رشيان التفاقية

التنفيذ بعد توقيعها من لدن الأطراف        تدخل هذه التفاقية حيز 

املعنية وامل�سادقة عليها من طرف �سلطة الو�ساية.

املادة ال�ساد�سة

   كل تعديل يف بنود هذه التفاقية يكون حمل ملحق معد لهذه الغاية.

وحرر بتازة يف 28 نونرب 2011.

الإم�ساءات: 

عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه، ال�سيد الوايل املدير العام للجماعات 

املحلية، عالل ال�سكروحي.

رئي�ص اجلماعة احل�رشية تازة ، حممد كو�سكو�ص.

رئي�ص اجلماعة القروية مكنا�سة الغربية فوؤاد الغريب

اطلع عليها وقبلها مدير �رشكة “فوغال ب�ص”
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قرار لوزيــر الداخلية رقم 5 بتاريــخ 21 فبـــراير 2011 يق�ســـي 

اجلماعي  املجل�ش  عن  ال�سادرة  املقررات  على  بامل�سادقة 

 )2010 يوليو   08(  1431 رجب  من   25 بتاريخ  اأفورار 

اإىل  ال�سائل  واملعهود مبوجبها تفويت ت�سيري مرفق التطهري 

املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب وعلى اتفاقية الت�سيري 

املفو�ش للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل.

     وزير الداخلية،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)03 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  القانون  و  مار�ص2003(   24(  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 )18 فرباير 

2009(؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430 )18 فرباير2009(؛

     وبناء على القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية، 

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي 

القعدة 1428) 30 نوفمرب 2007(؛

يتعلق  فيما  انتقالية  اأحكام  ب�سن   39.07 رقم  القانون  على  وبناء       

لفائدة  امل�ستحقة  والأتاوى  وامل�ساهمات  واحلقوق  الر�سوم  ببع�ص 

اجلماعات املحلية، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.209 

بتاريخ 16 من ذي احلجة 1428 )27 دي�سمرب 2007(؛

     وبناء على الظهري ال�رشيف رقم  1.72.203 ال�صادر يف 18 من 

1972( املتعلق باملكتب الوطني للماء ال�سالح  اأبريل   3( 1392 �سفر 

لل�رشب، كما وقع تغيريه بالقانون رقم 31.00 ال�سادر بتنفيذه الظهري 

ال�رشيف رقم 1.00.266 بتاريخ 2 من  جمادى الآخرة 1421 )01 

�سبتمرب 2000( ول �سيما الف�سل 2 منه؛

     وبعد الطالع على مقررات جمل�ص جماعة اأفورار بتاريخ 25 من 

التطهري  بنقل ت�سيري مرفق  1431 )08 يوليو2010( واملتعلقة  رجب 

ال�سائل اإىل املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب واملوافقة على اتفاقية 

الت�سيري املفو�ص للمرفق العام للتطهري ال�سائل،

     قرر ما يلي:

املادة الأوىل

     ي�سادق على املقررات ال�سادرة عن جمل�ص جماعة اأفورار امللحقة 

التطهري  مرفق  ت�سيري  تفويت  مبوجبها  واملعهود   القرار  هذا   باأ�سل 

على  وامل�سادقة  لل�رشب  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  اإىل  ال�سائل 

اتفاقية الت�سيري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل.

املادة الثانية

     ين�رش هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية .

وحرر بالرباط يف 21 فرباير 2011.

اإم�ساء وزير الداخلية، الطيب ال�رشقاوي.

قرار لوزيـر الداخليــة رقم 6 بتاريــخ 21 فبـــراير 2011 يق�ســي

ال�سادرة عن املجل�ش اجلماعي   بامل�سادقة على املقررات 

بني عياط  بتاريخ 13 من جمادى الثانية  1431 )28 مايو 

التطهري  مرفق  ت�سيري  تفويت  مبوجبها  واملعهود   )2010
وعلى  لل�رشب  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  اإىل  ال�سائل 

اتفاقية الت�سيري املفو�ش للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل.

     وزير الداخلية،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)03 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  وبالقانون  مار�ص2003(   2(   1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 )18 فرباير 

2009(؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430 )18 فرباير2009(؛

     وبناء على القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية، 

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي 

القعدة 1428) 30 نوفمرب 2007(؛

يتعلق  فيما  انتقالية  اأحكام  ب�سن   39.07 رقم  القانون  على  وبناء       

لفائدة  امل�ستحقة  والأتاوى  وامل�ساهمات  واحلقوق  الر�سوم  ببع�ص 

اجلماعات املحلية، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.209 

بتاريخ 16 من ذي احلجة 1428 )27 دي�سمرب 2007(؛

     وبناء على الظهري ال�رشيف رقم  1.72.203 ال�صادر يف 18 من 

1972( املتعلق باملكتب الوطني للماء ال�سالح  اأبريل   3( 1392 �سفر 

لل�رشب، كما وقع تغيريه بالقانون رقم 31.00 ال�سادر بتنفيذه الظهري 

ال�رشيف رقم 1.00.266 بتاريخ 2 من  جمادى الآخرة 1421 )01 

�سبتمرب 2000( ول �سيما الف�سل 2 منه؛

     وبعد الطالع على مقررات جمل�ص جماعة بني عياط  بتاريخ 

13 من جمادى الثانية  1431 )28 مايو2010( واملتعلقة بنقل ت�سيري 
لل�رشب  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  اإىل  ال�سائل  التطهري  مرفق 

واملوافقة على اتفاقية الت�سيري املفو�ص للمرفق العام للتطهري ال�سائل،

ن�سو�ش �سادرة عن الإدارة املركزية
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     قـــرر ما يلــــي:

املادة الأوىل

ال�سادرة عن جمل�ص جماعة بني عياط   املقررات       ي�سادق على 

مرفق  ت�سيري  تفويت  مبوجبها  واملعهود   القرار  هذا   باأ�سل  امللحقة 

للماء ال�سالح لل�رشب وامل�سادقة  اإىل املكتب الوطني  ال�سائل  التطهري 

على اتفاقية الت�سيري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل.

املادة الثانية

     ين�رش هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية.

وحرر بالرباط يف 21 فرباير 2011.

اإم�ساء وزير الداخلية، الطيب ال�رشقاوي.

للتطهري  العمومي  للمرفق  املفو�ش  التدبري  اتفاقية  معطيات  اأهم 

ال�سائل جلماعتي اأفورار وبني عياط باإقليم اأزيالل

- مو�سوع التدبري املفو�ص: يعهد املجل�سني القرويني لأفورار و بني 

للتطهري  العمومي  املرفق  تدبري  �سالحية  املفو�سة(  )ال�سلطة  عياط 

ال�سائل للمكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب )املفو�ص له(.

القرويني  املجل�سني  رئي�سا  ال�سيدان  و�سفاتهم:  املتعاقدين  اأ�سماء   -

للماء  الوطني  للمكتب  العام  املدير  ال�سيد  و  عياط  وبني  لأفورار 

ال�سالح لل�رشب.

- املفو�ص له: املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب موؤ�س�سة عمومية 

وال�ستقالل  املدنية  بال�سخ�سية  تتمتع  وجتارية  �سناعية  �سبغة  ذات 

املايل وتو�سع حتت الو�ساية الإدارية للوزير املكلف بالطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة طبقا للقانون رقم 00-31 بتاريخ فاحت �ستنرب 2000؛ 

- مدة العقد: خم�سة ع�رش )15( �سنة ميكن متديدها لنف�ص املدة مبوافقة 

 )10( ع�رش  مرور  بعد  املرفق  ا�سرتداد  وميكن  املفو�سة.  ال�سلطة 

�سنوات ابتداًءا من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ.

- الربنامج ال�ستثماري: يبلغ جمموع الربنامج ال�ستثماري لل�سطر 

 90 اجلماعتني  بكلتي  ال�سائل  التطهري  م�رشوع  اأ�سغال  من  الأول 

مليون درهم �سيتم متويله على ال�سكل التايل:

درهم  مليون   45 يعادل  ما  اأي  الإجمايل  ال�ستثمار  من   50% ـ 

�سيتحملها املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب؛

درهم  مليون   45 يعادل  ما  اأي  الإجمايل  ال�ستثمار  من   50% ـ 

طرف  من  درهم   مليون   30،5( املذكورتني  اجلماعتني  �ستتحملها 

جماعة اأفورار و14،5 مليون درهم من طرف جماعة بني عياط( 

ال�سائل ومعاجلة  للتطهري  الوطني  الربنامج  تعبئتها من خالل  و�ستتم 

املياه العادمة.

- التزام كل من اجلماعتني بتوفري الأرا�سي الالزمة لإجناز م�رشوع 

التطهري ال�سائل.

قرار لوزير الداخليــة رقم 8 بتاريخ 21 مــار�ص 2011 يق�ســـي

بامل�سادقة على املقرر ال�سادر عن املجل�ش اجلماعي القروي 

لواويزغت باإقليم اأزيالل بتاريخ 20 جمادى الثانية 1431 )03 

ال�سائل  2010( املتعلق  بتفويت تدبري مرفق التطهري  يونيو 

باتفاقية  وكذا  لل�رشب  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  اإىل 

ودفرت  ال�سائل  للتطهري  العمومي  للمرفق  املفو�ش  التدبري 

التحمالت املرفق بها.

     وزير الداخلية،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه؛

     وعلى القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات املحلية 

 22 بتاريخ   1.09.02 ال�رشيف رقم  بتنفيذه الظهري  ال�سادر  وهيئاتها 

من �سفر 1430 )18 فرباير 2009(؛

املحلية،  بجبايات اجلماعات  املتعلق   47.06 القانون رقم       وعلى 

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.195 ال�صادر يف 19 من 

ذي القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007(؛

     وعلى القانون رقم 39.07 ب�سن اأحكام انتقالية فيما يتعلق ببع�ص 

اجلماعات  لفائدة  امل�ستحقة  والأتاوى  وامل�ساهمات  الر�سوم واحلقوق 

املحلية، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 

من ذي احلجة 1428 )27 دي�سمرب2007(؛

من   18 يف  ال�صادر   1.72.203 رقم  ال�رشيف  الظهري  وعلى       

1972( املتعلق باملكتب الوطني للماء ال�سالح  اأبريل   3( 1392 �سفر 

بتنفيذه  ال�سادر   31.00 رقم  بالقانون  تغيريه  وقع  كما  لل�رشب، 

 1421 الآخرة  جمادى   2 بتاريخ   1.00.266 رقم  ال�رشيف  الظهري 

)فاحت �سبتمرب 2000( ول �سيما الف�سل 2 منه؛ 

واويزغت  جلماعة  القروي  املجل�ص  مقرر  على  الطالع  وبعد       

ال�سادر بتاريخ 20 جمادى الثانية 1431 )03 يونيو 2010( واملتعلق 

بتفويت تدبري مرفق التطهري ال�سائل اإىل املكتب الوطني للماء ال�سالح 

لل�رشب وكذا باتفاقية التدبري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل 

ودفرت التحمالت املرفق بها.

     قرر ما يلي :

      املادة الأوىل

جلماعة  القروي  املجل�ص  عن  ال�سادر  املقرر  على  ي�سادق       

واويزغت باإقليم اأزيالل وامللحق باأ�سل هذا القرار، املتعلق بتفويت 

تدبري مرفق التطهري ال�سائل اإىل املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب 

وكذا باتفاقية التدبري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت 

التحمالت املرفق بها.

      املادة الثانية

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية.

وحرر بالرباط يف 21 مار�ص 2011.

اإم�ساء وزير الداخلية، الطيب ال�رشقاوي. 
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اأهم معطيات اتفاقية التدبري املفو�ش للمرفق العمومي للتطهري

ال�سائل جلماعة واويزغت

ــ  مو�سوع التفاقية : حتدد التفاقية الكيفيات الإدارية والتقنية واملالية 

لتدبري املرفق العمومي للتطهري ال�سائل للجماعات القروية واويزغت 

من طرف املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب، كما حتدد احلقوق 

والواجبات وكذا امل�سوؤوليات واملهام اخلا�سة بكل طرف.

واملكتب  واويزغت  جلماعة  القروي  املجل�ص   : املتفقة  الأطراف  ــ 

الوطني للماء ال�سالح لل�رشب.

ــ املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب: موؤ�س�سة عمومية ذات �سبغة 

�سناعية وجتارية تتمتع بال�سخ�سية املدنية وال�ستقالل املايل وتو�سع 

رقم  للقانون  طبقا  باملاء  املكلفة  للوزارة  الإدارية  الو�ساية  حتت 

ال�صادر يف 18 �سفر 1392 )3 ابريل 1972( كما مت   311.72.103
تعديله بالقانون 31.00 بتاريخ فاحت �ستنرب 2000؛

امل�سادقة  تاريخ  من  ابتداء  �سنة   )15( ع�رش  خم�سة   : التفاقية  مدة  ــ 

عليها من طرف ال�سلطات املخت�سة. وميكن متديد هذه التفاقية لنف�ص 

اأدناه ع�رش  اجل  بعد  املفو�ص  املرفق  ا�سرتداد  للجماعة  املدة. ويحق 

مقابل  التنفيذ  حيز  التفاقية  دخول  تاريخ  من  اعتبارا  �سنوات   )10(

التي  للممتلكات  القيمة احل�سابية  ي�ساوي �سايف  املكتب مببلغ  تعوي�ص 

مولها هذا الأخري عند تاريخ ا�سرتداد ال�ستثمارات الثابتة املنجزة اأو 

يف طور الجناز فيما يخ�ص املمتلكات التي تعاد للجماعة والتي مولها 

املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب.

ــ الربنامج ال�ستثماري : يبلغ جمموع الربنامج ال�ستثماري لل�سطر 

اأربعون )40(  ال�سائل باجلماعة  التطهري  اأ�سغال م�رشوع  الأول من 

مليون درهم. و�سيتم متويل الربنامج ال�ستثماري على ال�سكل التايل:

  %50   من ال�ستثمار الإجمايل اأي ما يعادل ع�رشون )20( 

    مليون درهم �سيتحملها املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب؛

   50 % من ال�ستثمار الإجمايل اأي ما يعادل ع�رشون )20( 

     مليون درهم �ستتحملها اجلماعة املذكورة؛

     كما �ستلتزم اجلماعة بتوفري الأرا�سي ال�رشورية لإجناز جتهيزات 

التطهري ال�سائل.

ــ ا�سرتجاع قيمة التكاليف : يرخ�ص للمكتب يف اإطار القوانني اجلاري 

ي�سمح  التكاليف  ل�سرتجاع  نظام  بو�سع  الأ�سعار،  ب�ساأن  العمل  بها 

والوفاء  وجتديدها  التجهيزات  ل�ستغالل  اجلارية  النفقات  بتغطية 

الغر�ص  لهذا  للمكتب  الأمر ذلك. وي�سمح  اإن تطلب  الديون  بخدمة 

با�ستخال�ص اإتاوة التطهري لدى الزبناء مقابل خدمات التطهري ال�سائل 

من  لل�رشب  ال�سالح  املاء  ا�ستهالك  ن�سبة  اأ�سا�ص  على  ح�سابها  يتم 

جهة، وبتطبيق مقت�سيات تعريفية منا�سبة بر�سم امل�ساهمة يف تكاليف 

التاأ�سي�ص الأويل من جهة اأخرى. وحتدد الن�سب التعرفية لالإتاوة يف 

اإطار القوانني اجلاري بها العمل ب�ساأن الأ�سعار.

قرار وزير الداخليــة رقـم 13 بتاريــخ 25 اأكتوبــر 2011 يق�سـي 

بامل�سادقة على املقرر ال�سادر عن املجل�ش اجلماعي لأولد 

 )2011 1432 )02 يونيو  الثانية  29 جمادى  عبدون بتاريخ 

املكتب  اإىل  ال�سائل  التطهري  مرفق  تدبري  بتفويت  املتعلق 

الوطني للماء ال�سالح لل�رشب وكذا باتفاقية التدبري املفو�ش 

للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل.

     وزير الداخلية،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه؛

     وعلى القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات املحلية 

 22 بتاريخ   1.09.02 ال�رشيف رقم  بتنفيذه الظهري  ال�سادر  وهيئاتها 

من �سفر 1430 )18 فرباير 2009(؛

املحلية  اجلماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  وعلى       

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي 

القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007(؛

     وعلى القانون رقم   39.07ب�سن اأحكام انتقالية فيما يتعلق ببع�ص 

اجلماعات  لفائدة  امل�ستحقة  والأتاوى  وامل�ساهمات  الر�سوم واحلقوق 

املحلية ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.209 �سادر يف 16 

من ذي احلجة 1428 )27 دي�سمرب 2007(؛ 

من   18 يف  ال�صادر   1.72.203 رقم  ال�رشيف  الظهري  وعلى       

1972( املتعلق باملكتب الوطني للماء ال�سالح  اأبريل   3( 1392 �سفر 

بتنفيذه  ال�سادر   31.00 رقم  بالقانون  تغيريه  وقع  كما  لل�رشب، 

 1421 الآخرة  جمادى   2 بتاريخ   1.00.266 رقم  ال�رشيف  الظهري 

)فاحت �سبتمرب 2000( ول�سيما الف�سل 2 منه؛ 

     وبعد الطالع على مقرر املجل�ص القروي جلماعة اأولد عبدون 

ال�سادر بتاريخ 29 جمادى الثانية 1432 )02 يونيو 2011( واملتعلق 

بتفويت تدبري مرفق التطهري ال�سائل اإىل املكتب الوطني للماء ال�سالح 

لل�رشب وكذا باتفاقية التدبري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل 

ودفرت التحمالت املرفق بها.

     قرر ما يلي :

القروي  املجل�ص  عن  ال�سادر  املقرر  على  ي�سادق  الأوىل:  املادة 

القرار،  هذا  باأ�سل  وامللحق  خريبكة  باإقليم  عبدون  اأولد  جلماعة 

املتعلق بتفويت تدبري مرفق التطهري ال�سائل اإىل املكتب الوطني للماء 

العمومي  للمرفق  املفو�ص  التدبري  باتفاقية  وكذا  لل�رشب  ال�سالح 

للتطهري ال�سائل.

املادة الثانية: ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية  للجماعات املحلية.

وحرر بالرباط يف25 اأكتوبر 2011.

الإم�ساء :وزير الداخلية الطيب ال�رشقاوي.     
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اأهم معطيات اتفاقية التدبري املفو�ش للمرفق العمومي للتطهري 

ال�سائل جلماعة اأولد عبدون 

والتقنية  الإدارية  الكيفيات  التفاقية  حتدد  التفاقية:  مو�سوع   -

واملالية لتدبري املرفق العمومي للتطهري ال�سائل للجماعة القروية اأولد 

عبدون من طرف املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب، كما حتدد 

احلقوق والواجبات وكذا امل�سوؤوليات واملهام اخلا�سة بكل طرف.

اأولد عبدون واملكتب  القروي جلماعة  املجل�ص  املتفقة:  - الأطراف 

الوطني للماء ال�سالح لل�رشب.

- املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب: موؤ�س�سة عمومية ذات �سبغة 

�سناعية وجتارية تتمتع بال�سخ�سية املدنية وال�ستقالل املايل وتو�سع 

رقم  للقانون  طبقا  باملاء  املكلفة  للوزارة  الإدارية  الو�ساية  حتت 

1392 )3 اأبريل 1972( كما مت  18 �سفر  311.72.103 ال�صادر يف 
تعديله بالقانون 31.00  بتاريخ  فاحت �ستنرب 2000؛ 

امل�سادقة  تاريخ  من  ابتداء  �سنة   )15( ع�رش  خم�سة  التفاقية:  مدة   -

عليها من طرف ال�سلطات املخت�سة. وميكن متديد هذه التفاقية لنف�ص 

اأدناه ع�رش  اأجل  بعد  املفو�ص  املرفق  ا�سرتداد  للجماعة  املدة. ويحق 

مقابل  التنفيذ  حيز  التفاقية  دخول  تاريخ  من  اعتباًرا  �سنوات   )10(

التي  للممتلكات  القيمة احل�سابية  ي�ساوي �سايف  املكتب مببلغ  تعوي�ص 

مولها هذا الأخري عند تاريخ ا�سرتداد ال�ستثمارات الثابتة املنجزة اأو 

يف طور الجناز فيما يخ�ص املمتلكات التي تعاد للجماعة والتي مولها 

املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب.

- الربنامج ال�ستثماري: يبلغ جمموع الربنامج ال�ستثماري لل�سطر 

مليون   18 باجلماعة  ال�سائل  التطهري  م�رشوع  اأ�سغال  من  الأول 

درهم. و�سيتم متويل الربنامج ال�ستثماري  على ال�سكل التايل:

 %50 من ال�ستثمار الإجمايل اأي ما يعـادل 9 مليــون درهــم

   �سيتحملها  املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب؛

 %50 من ال�ستثمار الإجمايل اأي ما يعادل 9،00 مليون درهم

   �ستتحملها اجلماعة املذكورة؛

- كما �ستلتزم اجلماعة بتوفري الأرا�سي ال�رشورية لإجناز جتهيزات 

التطهري ال�سائل.

القوانني  اإطار  يف  للمكتب  يرخ�ص  التكاليف:  قيمة  ا�سرتجاع   -

التكاليف  ب�ساأن الأ�سعار بو�سع نظام ل�سرتجاع  العمل  اجلاري بها 

وجتديدها  التجهيزات  ل�ستغالل  اجلارية  النفقات  بتغطية  ي�سمح 

لهذا  للمكتب  وي�سمح  ذلك.  الأمر  تطلب  اإن  الديون  بخدمة  والوفاء 

خدمات  مقابل  الزبناء  لدى  التطهري  اإتاوة  با�ستخال�ص  الغر�ص 

ال�سالح  املاء  ا�ستهالك  ن�سبة  اأ�سا�ص  على  ح�سابها  يتم  ال�سائل  التطهري 

لل�رشب من جهة، وبتطبيق مقت�سيات تعريفية منا�سبة بر�سم امل�ساهمة 

يف تكاليف التاأ�سي�ص الأويل من جهة اأخرى. وحتدد الن�سب التعريفية 

لالإتاوة يف اإطار القوانني اجلاري بها العمل ب�ساأن الأ�سعار.  

قرار وزير الداخليــة رقم 14 بتاريــخ 25 اأكتوبــر 2011 يق�ســي

اجلماعي  املجل�ش  عن  ال�سادرة  املقررات  على  بامل�سادقة 

 21 و   )2010 )17�ستنرب   1430 �سوال   8 بتاريخ  للق�سيبة 

جمادى الأول 1432 )25 اأبريل 2011( املتعلقة بتفويت تدبري 

ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  اإىل  ال�سائل  التطهري  مرفق 

العمومي  للمرفق  املفو�ش  التدبري  باتفاقية  وكذا  لل�رشب 

للتطهري ال�سائل ودفرت التحمالت املرفق بها.

     وزير الداخلية،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه؛

     وعلى القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات املحلية 

 22 بتاريخ   1.09.02 ال�رشيف رقم  بتنفيذه الظهري  ال�سادر  وهيئاتها 

من �سفر 1430 )18 فرباير 2009(؛

     وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجباية اجلماعات املحلية ال�سادر 

القعدة  ذي  من   19 بتاريخ   1.07.195 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

1428 )30 نوفمرب 2007(؛

     وعلى القانون رقم   39.07ب�سن اأحكام انتقالية فيما يتعلق ببع�ص 

اجلماعات  لفائدة  امل�ستحقة  والأتاوى  وامل�ساهمات  الر�سوم واحلقوق 

املحلية ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.209 �سادر يف 16 

من ذي احلجة 1428 )27 دي�سمرب 2007(؛ 

من   18 يف  ال�صادر   1.72.203 رقم  ال�رشيف  الظهري  وعلى       

1972( املتعلق باملكتب الوطني للماء ال�سالح  اأبريل   3( 1392 �سفر 

بتنفيذه  ال�سادر   31.00 رقم  بالقانون  تغيريه  وقع  كما  لل�رشب، 

 1421 الآخرة  جمادى   2 بتاريخ   1.00.266 رقم  ال�رشيف  الظهري 

)فاحت �سبتمرب 2000( ول�سيما الف�سل 2 منه؛ 

          وبعد الطالع على مقررات املجل�ص اجلماعي للق�سيبة ال�سادرة 

بتاريخ 8 �سوال 1430 )17�ستنرب 2010 ( و 21 جمادى الأول 1432 

)25 اأبريل 2011( واملتعلقة بتفويت تدبري مرفق التطهري ال�سائل اإىل 

املفو�ص  التدبري  باتفاقية  وكذا  لل�رشب  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب 

للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت التحمالت املرفق بها.

          قرر ما يلي :

املادة الأوىل: ي�سادق على املقررات ال�سادرة عن املجل�ص اجلماعي 

للق�سيبة باإقليم بني مالل املتعلقة بتفويت تدبري مرفق التطهري ال�سائل 

العمومي  للمرفق  املفو�ص  التدبري  باتفاقية  وكذا  الوطني  املكتب  اإىل 

للتطهري ال�سائل ودفرت التحمالت املرفق بها.

     املادة الثانية: ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية  للجماعات املحلية.

وحرر بالرباط يف 25 اأكتوبر 2011.

الإم�ساء :وزير الداخلية الطيب ال�رشقاوي      
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اأهم معطيات اتفاقية التدبري املفو�ش للمرفـق العمومــي للتطهيـر 

ال�سائل جلماعة الق�سيبة. 

- مو�سوع التفاقية: حتدد التفاقية الكيفيات الإدارية والتقنية واملالية 

للق�سيبة  احل�رشية  للجماعة  ال�سائل  للتطهري  العمومي  املرفق  لتدبري 

من طرف املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب، كما حتدد احلقوق 

والواجبات وكذا امل�سوؤوليات واملهام اخلا�سة بكل طرف.

واملكتب  الق�سيبة  جلماعة  احل�رشي  املجل�ص   : املتفقة  الأطراف   -

الوطني للماء ال�سالح لل�رشب.

- املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب: موؤ�س�سة عمومية ذات �سبغة 

�سناعية وجتارية تتمتع بال�سخ�سية املدنية وال�ستقالل املايل وتو�سع 

رقم  للقانون  طبقا  باملاء  املكلفة  للوزارة  الإدارية  الو�ساية  حتت 

ال�صادر يف 18 �سفر 1392 )3 اأبريل 1972( كما مت   311.72.103
تعديله بالقانون 31.00  بتاريخ فاحت �ستنرب 2000؛ 

امل�سادقة  تاريخ  ابتداءا من  �سنة   )15( التفاقية: خم�سة ع�رش  مدة   -

عليها من طرف ال�سلطات املخت�سة. وميكن متديد هذه التفاقية لنف�ص 

اأدناه ع�رش  اأجل  بعد  املفو�ص  املرفق  ا�سرتداد  للجماعة  املدة. ويحق 

مقابل  التنفيذ  حيز  التفاقية  دخول  تاريخ  من  اعتباًرا  �سنوات   )10(

التي  للممتلكات  القيمة احل�سابية  ي�ساوي �سايف  املكتب مببلغ  تعوي�ص 

مولها هذا الأخري عند تاريخ ا�سرتداد ال�ستثمارات الثابتة املنجزة اأو 

يف طور الجناز فيما يخ�ص املمتلكات التي تعاد للجماعة والتي مولها 

املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب.

- الربنامج ال�ستثماري: يبلغ جمموع الربنامج ال�ستثماري لل�سطر 

و�ستون  ثالثة  باجلماعة  ال�سائل  التطهري  م�رشوع  اأ�سغال  من  الأول 

)63( مليون درهم. و�سيتم متويل الربنامج ال�ستثماري  على ال�سكل 

التايل:

  %50 من ال�ستثمار الإجمايل اأي ما يعــادل 31،50 مليــون 

   درهم �سيتحملها املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب؛

 %50 من ال�ستثمـار الإجمايل اأي ما يعــادل 31،50 مليــون 

   درهم �ستتحملها اجلماعة املذكورة ؛

- كما �ستلتزم اجلماعة بتوفري الأرا�سي ال�رشورية لإجناز جتهيزات 

التطهري ال�سائل.

القوانني  اإطار  يف  للمكتب  يرخ�ص  التكاليف:  قيمة  ا�سرتجاع   -

التكاليف  ب�ساأن الأ�سعار بو�سع نظام ل�سرتجاع  العمل  اجلاري بها 

وجتديدها  التجهيزات  ل�ستغالل  اجلارية  النفقات  بتغطية  ي�سمح 

لهذا  للمكتب  وي�سمح  ذلك.  الأمر  تطلب  اإن  الديون  بخدمة  والوفاء 

خدمات  مقابل  الزبناء  لدى  التطهري  اإتاوة  با�ستخال�ص  الغر�ص 

ال�سالح  املاء  ا�ستهالك  ن�سبة  اأ�سا�ص  على  ح�سابها  يتم  ال�سائل  التطهري 

لل�رشب من جهة، وبتطبيق مقت�سيات تعريفية منا�سبة بر�سم امل�ساهمة 

يف تكاليف التاأ�سي�ص الأويل من جهة اأخرى. وحتدد الن�سب التعريفية 

لالإتاوة يف اإطار القوانني اجلاري بها العمل ب�ساأن الأ�سعار.  

قرار وزير الداخلية  رقم 18 بتاريــخ 22 دي�سمبــر 2011 يق�سـي

اجلماعي  املجل�ش  عن  ال�سادرة  املقررات  على  بامل�سادقة 

 30(  1430 القعدة  ذي   12 بتاريخ  ا�سماعيل  ل�سيدي 

 )2010 اكتوبر   29(  1431 القعدة  ذي   20 و  اكتوبر2009( 

الوكالة  اإىل  ال�سائل  التطهري  مرفق  تدبري  بتفويت  املتعلقة 

وكذا  باجلديدة  والكهرباء  املاء  لتوزيع  اجلماعية  امل�ستقلة 

باتفاقية تفويت تدبري املرفق العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت 

التحمالت املرفق بها.

وزير الداخلية،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 ) 3 

اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات املحلية و 

جمموعاتها ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 

من �سفر 1430 )18 فرباير2009(؛

املحلية  اجلماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  وعلى      

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي 

القعدة 1428 )30 نونرب2007(؛

      وعلى القانون رقم 39.07 املتعلق ب�سن اأحكام انتقالية فيما يتعلق 

لفائدة  امل�ستحقة  والأتاوى  وامل�ساهمات  واحلقوق  الر�سوم  ببع�ص 

 1.07.209 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  املحلية  اجلماعات 

�سادر يف 16 من ذي احلجة 1428 )27 دي�سمرب 2007(؛

      وعلى املر�سوم رقم 2.64.394 ال�صادر يف 22 من جمادى الأوىل  

)29 �سبتمرب1964( املتعلق باملكاتب اجلماعية ذات ال�سخ�سية   1384
املدنية وال�ستقالل املايل؛

ا�سماعيل  ل�سيدي  املجل�ص اجلماعي      وبعد الطالع على مقررات 

ال�سادرة بتاريخ 12 ذي القعدة 1430 )30 اأكتوبر 2009( و 20 ذي 

القعدة 1431 )29 اكتوبر 2010( املتعلقة بتفويت تدبري مرفق التطهري 

ال�سائل اإىل الوكالة امل�ستقلة اجلماعية لتوزيع املاء والكهرباء باجلديدة  

وكذا باتفاقية التدبري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت 

التحمالت املرفق بها.

قرر ما يلي : 

املادة الأوىل

ل�سيدي  اجلماعي  املجل�ص  عن  ال�سادرة  املقررات  على  ي�سادق    

ال�سائل  التطهري  تدبري مرفق  بتفويت  املتعلقة  اجلديدة  باإقليم  ا�سماعيل 

وكذا  باجلديدة  والكهرباء  املاء  لتوزيع  اجلماعية  امل�ستقلة  الوكالة  اإىل 

باتفاقية تفويت تدبري املرفق العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت التحمالت 

املرفق بها.

املادة الثانية

   ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية .

وحرر بالرباط يف 22 دي�سمرب 2011.

الإم�ساء: وزير الداخلية

 الطيب ال�رشقاوي
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قرار وزير الداخلية رقـم 19 بتاريــخ 29 دي�سمبــر 2011 يق�ســي

اجلماعي  املجل�ش  عن  ال�سادرة  املقررات  على  بامل�سادقة 

 )2011 يوليوز   28(  1432 �سعبان   26 بتاريخ  جرير  لبن 

املكتب  اإىل  ال�سائل  التطهري  مرفق  تدبري  بتفويت  املتعلقة 

الوطني للماء امل�سالح لل�رشب وكذا باتفاقية التدبري املفو�ش 

املرفق  التحمالت  ودفرت  ال�سائل  للتطهري  العمومي  للمرفق 

بهــــا.

     وزير الداخلية، 

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه؛

     وعلى القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات املحلية 

 22 بتاريخ   1.09.02 ال�رشيف رقم  بتنفيذه الظهري  ال�سادر  وهيئاتها 

من �سفر 1430 )18 فرباير 2009(؛

     وعلى القانون رقم 47.06 املتعلق بجباية اجلماعات املحلية ال�سادر 

القعدة  ذي  من   19 بتاريخ   1.07.195 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

1428 )30 نونرب 2007(؛

     وعلى القانون رقم 39.07 ب�سن اأحكام انتقالية فيما يتعلق ببع�ص 

اجلماعات  لفائدة  امل�ستحقة  والأتاوى  وامل�ساهمات  الر�سوم واحلقوق 

املحلية ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.209 �سادر يف 16 

من ذي احلجة 1428  )27 دي�سمرب 2007(؛

من   18 يف  ال�صادر   1.72.203 رقم  ال�رشيف  الظهري  وعلى       

�سفر 1392 )3 اأبريل 1972 ( املتعلق باملكتب الوطني للماء ال�سالح 

بتنفيذه  ال�سادر   31.00 رقم  بالقانون  تغيريه  وقع  كما  لل�رشب، 

 1421 الآخرة  جمادى   2 بتاريخ   1.00.266 رقم  ال�رشيف  الظهري 

)فاحت �سبتمرب 2000( ول �سيما الف�سل 2 منه؛

جرير  لبن  اجلماعي  املجل�ص  مقررات  على   الطالع  وبعد       

بتفويت  املتعلقة   )2011 يوليوز   28  ( �سعبان   26 بتاريخ  ال�سادرة 

تدبري مرفق التطهري ال�سائل اإىل املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب 

وكذا باتفاقية التدبري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت 

التحمالت املرفق بها،

     قرر ما يلي:

املادة الأوىل

لبن  اجلماعي  املجل�ص  عن  ال�سادرة  املقررات  على  ي�سادق        

بتفويت  املتعلقة  القرار،  هذا  باأ�سل  وامللحقة  الرحامنة  باإقليم  جرير 

تدبري مرفق التطهري ال�سائل اإىل املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب 

وكذا باتفاقية التدبري املفو�ص للمرفق العمومي للتطهري ال�سائل ودفرت 

التحمالت املرفق بها.

املادة الثانية

      ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية.

  . وحرر بالرباط يف29  دي�سمرب 2011

الإم�ساء : وزير الداخلية 

الطيب ال�رشقاوي. 

اأهم معطيات اتفاقية التدبري املفــو�ش للمرفـق العمـومي للتطهيــر

ال�سائل للجماعة احل�رشية ابن جرير.

والتقنية  الإدارية  الكيفيات  التفاقية  حتدد   : التفاقية  مو�سوع   -

احل�رشية  للجماعة  ال�سائل  للتطهري  العمومي  املرفق  لتدبري   واملالية 

كما  لل�رشب،  ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  طرف  من  جرير  لبن 

حتدد احلقوق والواجبات وكذا امل�سوؤوليات واملهام لكل الطرفني.

واملكتب  جرير  ابن  جلماعة  احل�رشي  املجل�ص  املتفقة:  الأطراف   -

الوطني للماء ال�سالح لل�رشب.

- املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب : موؤ�س�سة عمومية ذات �سبغة 

�سناعية وجتارية تتمتع بال�سخ�سية املدنية وال�ستقالل املايل وتو�سع 

رقم  للقانون  طبقا  باملاء  املكلفة  للوزارة  الإدارية  الو�ساية  حتت 

18 �سفر 1392 )3 ابريل 1972( كما مت  103.72.311 ال�صادر يف 
تعديله بالقانون رقم 31.00 بتاريخ )فاحت �ستنرب 2000(،

- مدة التفاقية : خم�سة ع�رش )15( �سنة  ابتداء من تاريخ امل�سادقة 

عليها من طرف ال�سلطات املخت�سة، وميكن متديد هذه التفاقية لنف�ص 

املرفق  تدبري  ا�سرتداد  جرير  لبن  احل�رشية  للجماعة  ويحق  املدة. 

املفو�ص بعد اجل اأدناه ع�رش )10( �سنوات اعتبارا من تاريخ دخول 

ال�سالح  للماء  الوطني  املكتب  تعوي�ص  مقابل  التنفيذ  حيز  التفاقية 

ا�سرتداد  تاريخ  عند  احل�سابية  القيمة  �سايف  ي�ساوي  مببلغ  لل�رشب 

ال�ستثمارات الثابتة املنجزة اأو يف طور الجناز للممتلكات التي تعاد 

للجماعة والتي مولها املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب.

- الربنامج ال�ستثماري: يبلغ جمموع الربنامج ال�ستثماري لل�سطر 

ال�سائل باجلماعة مئة وخم�سون  التطهري  اأ�سغال م�رشوع  الأول من 

على  ال�ستثماري  الربنامج  متويل  و�سيتم  درهم.  مليون   )150(

ال�سكل التايل:

 35 مليون درهم �سيتحملها املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب

   لجناز اأ�سغال ترميم وتو�سيع �سبكة التطهري ال�سائل؛

 15 مليون درهم �سرت�سد يف اإطار الربنامج الوطني للتطهيــر

   ال�سائل،

معاجلة  حمطة  اجناز  بتكاليف  للفو�سفاط  ال�رشيف  املكتب  و�سيتكلف   

املياه العادمة التي تقدر ب 100 مليون درهم وتلتزم اجلماعة بتوفري 

الأرا�سي ال�رشورية لجناز جتهيزات التطهري ال�سائل.

القوانني  اإطار  يف  للمكتب  يرخ�ص   : التكاليف  قيمة  ا�سرتجاع   -

التكاليف  العمل ب�سان الأ�سعار بو�سع نظام ل�سرتجاع  اجلاري بها 

والوفاء  وجتديدها  التجهيزات  ل�ستغالل  اجلارية  النفقات  لتغطية 

بخدمة الديون اإن تطلب الأمر ذلك ، وي�سمح للمكتب الوطني للماء 

ال�سالح لل�رشب لهذا الغر�ص با�ستخال�ص اإتاوة التطهري لدى الزبناء 

مقابل خدمات التطهري ال�سائل يتم ح�سابها على اأ�سا�ص ن�سبة ا�ستهالك 

املاء ال�سالح لل�رشب من جهة وتطبيق مقت�سيات تعريفية منا�سبة بر�سم 

امل�ساهمة يف تكاليف التاأ�سي�ص الأويل من جهة اأخرى. وحتدد الن�سب 

التعريفية لالإتاوة طبقا للقوانني اجلاري بها العمل يف هذا ال�ساأن.
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قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

ال�رشطة الإدارية

قرار بلدي تنظيمــي رقم 66 بتاريــخ 10 دجنبــر 2009 املتعلـــق 

باإحداث فرقة املراقبني املحلفني تناط بها مهمة تنفيذ قرارات 

رئي�ش جمل�ش بلدية مدينة الرباط يف جمال ال�رشطة الإدارية 

اجلماعية.

      رئي�ص جمل�ص بلدية مدينة الرباط،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  

17.08 ال�سادر بتنفيذه  والقانون رقم   )  2003 مار�ص   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛ 

رجب  من   11 بتاريخ   2-78-  157 رقم  املر�سوم  على  وبناء     

1980( بتحديد ال�رشوط التي تنفذ بها تلقائيا التدابري  1400)26 مايو 
الرامية اإىل ا�ستتباب الأمن و�سمان �سالمة املرور وال�سحة واملحافظة 

على ال�سحة العمومية؛

حمرم  من   29 بتاريخ   2-69-  198 املر�سوم رقم         وبناء على 

1390 )06 ابريل 1970( يف �ساأن �رشطة ال�سري واجلولن؛

 12 ال�صادر يف         وبناء على الظهري ال�رشيف رقم 401 -1-58 

الإنذار  ب�ساأن   1958 دجنرب   24 ل  املوافق   1378 الثانية  جمادى 

البلدية  للنظم  املخالفات  بع�ص  زجر  بخ�سو�ص  الأداء  عليه  املرتتب 

املتعلقة باملحافظة على ال�سحة وحماية الأغرا�ص،

  قرر ما يلي:

املادة 1

      حتدث فرقة املراقبني املحلفني لتتبع وتفعيل قرارات رئي�ص املجل�ص 

الوقاية  الإدارية اجلماعية يف ميادين  ال�رشطة  اجلماعي يف جمالت 

ال�سحية والنظافة وال�سكينة العمومية و�سالمة املرور.

بلديني  وحرا�ص  حم�رش  واأعوان  ماأمورين  مبثابة  اأفرادها  ويعترب   

حملفني؛ املعتمدين تبعا للم�ساطري والقوانني املعمول بها.

املادة 2

ممار�سة  على  املحلفني  املراقبني  فرقة  تدخل  جمال  يقت�رش         

الخت�سا�سات املتعلقة بقرارات رئي�ص املجل�ص اجلماعي التي ل يعود 

اخت�سا�سها لأية جهة حكومية اأخرى.

املادة 3

       ل متار�ص فرقة املراقبني املحلفني اأي اخت�سا�ص من اخت�سا�سات 

لها  املوكول  الأخرى  احلكومية  الأجهزة  اأو  العمومي  الأمن  قوات 

مهمة ممار�سة بع�ص اأنواع ال�رشطة الإدارية اخلا�سة.

املادة 4

        تتكون فرقة املراقبني املحلفني بجماعة الرباط من ثالثة اأ�سناف:

ال�سنف الأول :

      وي�سم الأعوان املراقبني، تناط بهم مهمة املعاينة امليدانية اليومية 

وتدوين تقارير اأولية حول املخالفات امل�سجلة بخ�سو�ص عدم تطبيق 

جمال  يف  اجلماعي  املجل�ص  لرئي�ص  التنظيمية  القرارات  مقت�سيات 

اخت�سا�ساته املرتبطة مبجال ال�رشطة الإدارية اجلماعية.

ال�سنف الثاين :

      وي�سم مراقبني خمت�سني مهمتهم اإعداد تقارير مدققة بناءا على 

تقاريرهم  يف  دونوها  اأن  املراقبني  لالأعوان  �سبق  ميدانية  معاينة 

الأولية، ويتم اإعداد تقرير مف�سل يوجه اإىل �سنف الأطر املخت�سة.

ال�سنف الثالث :

النهائية  التقارير  مهمة �سياغة  بها  تناط  اأطرًا خمت�سة  وي�سم         

املعطيات  وحتليل  درا�سة  وكذا  اجلماعي  املجل�ص  لرئي�ص  توجه  التي 

الإدارية  ال�رشطة  جمال  يف  للمراقبة  عام  اإطار  وو�سع  الإح�سائية 

تتبع  الفرقة  من  ال�سنف  بهذا  يناط  كما  ترابها،  مبجموع  اجلماعية 

تاأثري تطبيق القرارات التنظيمية لرئي�ص املجل�ص اجلماعي على حركة 

العمومية  ال�سكينة  وال�سحة،  والنظافة  الوقاية  واجلولن،  ال�سري 

و�سالمة املرور، ويتم اإعداد تقرير ن�سف �سنوي يقدم لرئي�ص املجل�ص 

القرارات  واتخاذ  النتائج  ا�ستخال�ص  من  ميكنه  الذي  اجلماعي، 

واإخبار املجل�ص اجلماعي.

املادة 5

   تتكون فرقة املراقبني املحلفني من اأطر وموظفي واأعوان اجلماعة 

احل�رشية للرباط املتوفرين على ال�رشوط التالية: 

- بالن�سبة لل�سنف الأول: كل عون اأو موظف تابع للجماعة، مر�سم، 

ل يقل م�ستواه الدرا�سي عن التا�سعة اإعدادي وله اأقدمية اأربع �سنوات 

من اخلدمة الفعلية.

- بالن�سبة لل�سنف الثاين: كل موظف باجلماعة ل يقل م�ستواه الدرا�سي 

عن م�ستوى الباكلوريا اأو حا�سل على �سهادة تقني معرتف بها اأوما 

يعادلها، وله اأقدميه �سنتني على الأقل من اخلدمة الفعلية.

العليا  الأطر  من  ال�سنف  هذا  يتكون  الثالث:  لل�سنف  بالن�سبة   -   

اأقدميه �سنة على الأقل من  املخت�سة العاملة باجلماعة واملتوفرة على 

اخلدمة الفعلية.

ن�سو�ش �سادرة عن الإدارة الرتابية

جهة الرباط ــ �سال ــ زمور ــ زعري
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املادة 6

وفقا  للق�سم  اأدائهم  بعد  املحلفني،  املراقبني  فرقة  اأفراد  يخ�سع         

للقوانني املعمول بها، لتكوين ح�سب احلاجيات، يحدد رئي�ص املجل�ص 

اجلماعي مدته ومكانه، بعد ال�ست�سارة مع اجلهات املخت�سة.

املادة 7

       يحدد قرار لرئي�ص املجل�ص اجلماعي، بتن�سيق مع م�سالح ال�سيد 

يتعلق  فيما  املحلفني،  املراقبني  فرقة  عنا�رش  ا�ستغال  كيفية  الوايل 

باأماكن النت�سار واملداومة والتوقيت.

املادة 8

املراقبة،  املعاينة،   : املحلفني  املراقبني  فرقة  اخت�سا�ص  ي�سمل      

اإثبات املخالفات طبقا للقوانني وامل�ساطري املعمول بها والتدخل بقرار 

ال�سيد رئي�ص املجل�ص اجلماعي وبتن�سيق مع امل�سالح املخت�سة يف  من 

امليادين التالية:

1 ـ الوقاية ال�سحية والنظافة والبيئة 

- نظافة امل�ساكن والطرق وحالة قنوات ال�رشف ال�سحي.

- املوؤ�س�سات امل�رشة اأو املزعجة اأو اخلطرية.

- نظافة جماري املياه واملاء ال�سالح لل�ســرب ومراقبة نقط املــاء 

    املخ�س�سة لال�ستهالك العمومي ومياه ال�سباحة.

- جودة املواد الغذائية وامل�رشوبات والتوابل املعرو�سة للبيــع اأو

    ال�ستهالك العمومي.

- الأن�سطة التجارية واملهنية غــري املنظمة وبتن�سيق مــع امل�سالح

    املخت�سة.

- حمالت بيع العقاقري والبقالة وحمالت احلالقة وبيــع العطــور 

وكل الأماكن التي ميكن اأن ت�سنع اأو تخزن اأو تباع فيها مواد 

خطرية.

- الو�سائــل الالزمــة للوقاية من احلريق والآفـات والفي�سانــات

    وجميع الكوارث العمومية.

- الو�سائل الالزمة لتنظـيم ا�ستعمال النــار من اأجــل الوقاية مــن

    احلريق.

- الو�سائــل الالزمة ملحاربــة انت�ســار الأمـــرا�ص الوبائيـــة اأو 

    اخلطرية.

- الو�سائــل الالزمة حلماية الأغرا�ص والنباتـات من الطفيليـــات 

    والبهائم طبقا للقوانني والأنظمة اجلاري بها العمل.

2 ـ التعمري واحلفاظ على املاآثر التاريخية والأمالك العقارية

- املواقع الطبيعية والرتاث التاريخي والثقايف.

- ال�سهر على احرتام القرارات املتعلقة بالتعمري.

- �سوابــط البنـــاء )التجزئة، التق�سيـم، رخ�ص البنـاء و�سهــادة

   املطابقة واحتالل امللك العمومي لغر�ص البناء(.

- �سبط البنايات املهملة اأو املهجورة اأو الآيلة لل�سقوط.

- ال�سهر على احلفاظ على امللك العمومي.

- رخ�ص احتالل امللك العمومي بدون اإقامة بناء.

- ا�ستغالل املقالع يف حــدود املقت�سيــات الت�رشيعيــة والتنظيميــة

   املعمول بها.

3 ـ مراقبة �سبط كل ما يخل بال�سكينة العمومية

- للحــفــاظ علــى ال�سكينــة العموميــة يف اأمــاكـــن جتمــهــر النــــا�ص : 

امليادين  الألعاب،  اأو  امل�ساهد  حمالت  الأ�سواق،  كاملوا�سم، 

الريا�سية،املقاهي، امل�سابح، ال�سواطئ والأحياء ال�سكنية طبقا 

للقوانني والأنظمة اجلاري بها العمل.

- �سبط الت�رشفات املخلة بال�سكينة العمومية )الأ�سوات ال�ساخبة

عن  ال�سادرة  الإزعاجات  الليل،  من  متاأخرة  اأوقات  يف 

املت�رشدين واملخمورين ومدمني املخدرات(

- بخ�سو�ص الإجراءات املتخذة لتفـادي �سـرود البهــائم املوؤذيــة 

وامل�رشة، مراقبة احليوانات الأليفة، الكالب ال�سالة ومكافحة 

فورا  املجل�ص  ورئي�ص  املحلية  ال�سلطات  واإعالم  ال�سعار،  داء 

بكل حالة داء لل�سعر وكذا اإخبار املكتب اجلماعي حلفظ ال�سحة 

ق�سد اتخاذ الإجراءات ال�رشورية ملواجهة احلالة.

4 ـ اجلنائز واملقابر

- نظافة املقابر، وتقدمي تقارير لل�سلطات املحلية وللرئــي�ص حـول

من  حلمايتها  بها  القيام  الواجب  الإجراءات  واقرتاح  و�سعها 

املمار�سات املخلة بالحرتام الواجب للموتى.

5 ـ الطرق والت�سوير والإنارة العمومية

- بخ�ســو�ص املحطات الطرقـيــة وحمطــات وقــوف حافــالت

امل�سافرين وحافالت النقل العمومي و�سيارات الأجرة وعربات 

نقل الب�سائع، وكذا جميع حمطات وقوف العربات.

- معاينة نظافة واإنارة الطرق العمومية، ورفع معرقالت ال�سري

    عنـهـــــا.

املادة 9

     يف حالة الإخالل بالأمن العام، يقوم اأفراد فرقة املراقبني املحلفني، 

على الفور، باإخبار �سلطات الأمن العام ورئي�ص املجل�ص اجلماعي. 

ول يحق لهم ممار�سة اأي اإجراء اأو اخت�سا�ص تعود ممار�سته لأفراد 

الأمن الوطني اأو الدرك امللكي اأو القوات امل�ساعدة.

املادة 10

والتعوي�سات  التاأمني  من  املحلفني  املراقبني  فرقة  اأفراد  ي�ستفيد        

املعدية  الأمرا�ص  �سد  والتلقيح  الطبية  الفحو�سات  ال�سالمة،  عن 

والتعوي�سات عن الأعمال ال�ساقة اأو امللوثة وعن ال�ساعات الإ�سافية.

املادة 11

     يلتزم اأفراد فرقة املراقبني املحلفني باحلفاظ على اأناقة الهندام ب�سكله 
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العام وبحمل البطاقة املهنية اأثناء مزاولة مهامهم وتقدميها كلما طلب 

منهم ذلك.

املادة 12

     يرتدي اأفراد فرقة املراقبني املحلفني زيا موحدا حتدد موا�سفاته 

مبقرر املجل�ص اجلماعي للرباط، بعد موافقة ال�سيد الوايل ول ميكن 

الوطني  الأمن  اأفراد  لزي  مماثال  اأو  مت�سابها  الزي  هذا  يكون  اأن 

والدرك امللكي والقوات امل�ساعدة.

املادة 13

املعطيــات  ا�ستعمــال  املحلفني  املراقبني  فرقـــة  اأفراد       مينع على 

الإح�سائية املح�سل عليها اأو اأي معلومات متعلقة مبجال اخت�سا�سهم 

لأغرا�ص �سخ�سية اأو لفائدة الغري.

املادة 14

     توجه ن�سخ من املعطيات الإح�سائية والتقارير ن�سف ال�سنوية اإىل 

�سلطة الو�ساية حتت اإ�رشاف ال�سلطة املحلية وذلك ق�سد ا�ستغاللها يف 

توجيه واإر�ساد اجلماعة يف جمال ال�رشطة الإدارية اجلماعية.

املادة 15

طبقا  خمالفة  يرتكب  املحلفني  املراقبني  فرقة  اأفراد  من  فرد  كل      

ما  غري  يف  �سفة  ا�ستغالل  فيها  مبا  القانونية  اأو  الإدارية  للمقت�سيات 

املجل�ص  رئي�ص  يتخذها  اإدارية  لعقوبات  يتعر�ص  اأجله،  من  اأقرت 

والأنظمة  القوانني  وفق  متابعته  اإغفال  دون  حقه،  يف  اجلماعي 

املعمول بها يف حالة ارتكابه خمالفات يعاقب عليها القانون.

املادة 16

الوايل عامل  ال�سيد  اإ�رشاف  املحلفني حتت  املراقبني  فرقة  تو�سع      

عمالة الرباط ق�سد ال�ستعانة بها يف جمالت اخت�سا�ساته كلما دعت 

ال�رشورة اإىل ذلك بتن�سيق مع رئي�ص املجل�ص اجلماعي.

املادة 17

      يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مبجرد التاأ�سري عليه من طرف �سلطة 

الو�ساية.

وحرر  بالربـاط يف  10 دجنرب2009.

 الإم�ساء: رئي�ص جمل�ص بلدية مدينة الرباط ، فتح الله ولعلو.

تاأ�سرية ال�سيد الوايل :  وايل جهة الرباط –�سال-زمور-زعري

عامل عمالة الرباط، ح�سن العمراين

ت�سمية ال�سوارع والأزقة

قــرار لرئيـ�ش املجل�ش اجلماعي ل�ســال رقم 04 بتاريخ 10 مايـو

2011 يق�سي باإطالق ت�سمية على �سارع.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سال،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  بالقانون  و  مار�ص2003(   24(  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( ؛

نونرب   20 املوؤرخ يف    231 رقم  الوزاري  املن�سور  على  وبناء       

1985 املتعلق بت�سمية ال�سوارع والأزقة وال�ساحات العمومية؛

     وبناء على مداولت املجل�ص اجلماعي ل�سال خالل دورته العادية 

ل�سهر ابريل 2010، يف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 14 مايو 2010،

     قـرر مــا يلي:

الف�سل الأول

ال�سارع  ال�ساد�ص على  بالله حممد  املن�سور  �سيدنا  ت�سمية  اإطالق       

�سيدي حممد،  العهد  �سارع ويل  الفداء مرورا عرب  املمتد من مدار 

فطريق القنيطرة اإىل حدود املدار احل�رشي.

الف�سل الثاين

الق�سم  للجماعة ورئي�ص  العام  الكاتب  اإىل  القرار  بتنفيذ هذا       يعهد 

التقني باجلماعة كل فيما يخ�سه.

�سادق عليه : عن وزير الداخلية وبتفوي�ص منه الوايل املدير العام 

للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي. 

وحرر ب�سال يف 10 مايو 2011.

 الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سال،

نور الدين الأزرق. 

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي ل�ســال رقــم 05 بتاريـخ 10 مايـــو

2011 يق�سي باإطالق  ت�سمية على الطريق ال�ساحلي مبقاطعة 
ملري�ســة. 

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سال،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

  1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( ؛

     وبناء على املن�سور الوزاري رقم 231 املوؤرخ يف 20 نونرب 1985 

املتعلق بت�سمية ال�سوارع والأزقة وال�ساحات العمومية،

     وبناء على مداولت املجل�ص اجلماعي ل�سال خالل دورته العادية 

ل�سهر اأكتوبر 2009، يف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 09 نونرب 2009،
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     قرر ما يلي:

الف�سل الأول

ا�سم املجاهد الدكتور عبد الكرمي  اخلطيب على الطريق  اإطالق       

ال�ساحلي مبقاطعة ملري�سة. 

الف�سل الثاين

      يعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل الكاتب العام للجماعة ورئي�ص الق�سم 

التقني باجلماعة كل فيما يخ�سه.  

العام  املدير  الوايل  منه  الداخلية وبتفوي�ص  �سادق عليه: عن وزير 

للجماعات املحلية ، عالل ال�سكروحي. 

وحرر ب�سال يف 10 مايو 2011.

 الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سال، نور الدين الأزرق. 

التــــفـــويـــــ�ش

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئي�ش املجلــ�ش احل�رشي ل�سـال رقم 91 بتاريــخ 19 مايــو

 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإم�ساء.

      

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،

      

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

1424 ) 24 مار�ص2003 ( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه 
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة 55 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه،

     قـرر مـا يلـي :

الف�سل الأول

املجل�ص  لرئي�ص  الثامن  النائب  الدويبي،  ر�سيد  لل�سيد  تفو�ص       

احل�رشي ل�سال،مهام التوقيع لينوب عني وذلك خالل الفرتة املمتدة 

من 23 مايو 2011 اإىل غاية 25 مايو 2011.

الف�سل الثاين

     يلتزم املفو�ص له باحرتام املقت�سيات الواردة يف هذا التفوي�ص.

الف�سل الثالث

     يعترب هذا القرار �ساري املفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

الف�سل الرابع

     يعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل كل من املفو�ص له وال�سيد الكاتب العام 

للجماعة كل يف جمال اخت�سا�ساته.

وحرر ب�سال يف 19 مايو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال، نور الدين الأزرق.

قرار لرئي�ش املجلــ�ش احل�رشي ل�ســال رقم 89 بتاريــخ 20 مايــو 

2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإم�ساء.
      

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقــم 1.02.297 بتاريــخ 25 رجــب 1423 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة 55 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

يوليو 2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص   16
املجل�ص اإىل نوابه،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

املجل�ص  لرئي�ص  الأول  ،النائب  املعت�سم  جامع  لل�سيد  يفو�ص       

احل�رشي ل�سال مهمة الت�سيري والإ�رشاف على ق�سم التعمري.

الف�سل الثاين

املجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  املعت�سم،  جامع  لل�سيد  يفو�ص       

احل�رشي ل�سال مهمة التوقيع على الوثائق ال�سادرة عن هذا الق�سم، 

ما عدا تلك املتعلقة ب�رشف العتمادات.

الف�سل الثالث

التفوي�ص  الواردة يف هذا  املقت�سيات  باحرتام  له  املفو�ص  يلتزم       

وتلك الواردة يف دورية وزير الداخلية امل�سار اإليها اأعاله.

الف�سل الرابع

عنه،  ال�سادرة  التوقيعات  عن  م�سوؤول  يبقى  له  املفو�ص  اإن       

النائب يف  التفوي�ص من  ولرئي�ص املجل�ص ال�سالحية يف �سحب قرار 

حال جتاوزه لل�سالحيات املخولة له مبوجبه، اأو ل�ستغالله يف اأمور 

ل تخدم م�سالح اجلماعة.

الف�سل اخلام�ص

     يف حال تعذر على املفو�ص له ممار�سة التفوي�ص املمنوح له ل�سبب 
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من الأ�سباب، يتوىل ال�سيد رئي�ص املجل�ص مهمة القيام بذلك.

الف�سل ال�ساد�ص

     يعترب هذا القرار �ساري املفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

الف�سل ال�سابع

للجماعة  العام  الكاتب  ال�سيد  من  كل  اإىل  القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد       

قوته  يكت�سي  اخت�سا�ساته.كما  جمال  يف  كل  املعني  الق�سم  ورئي�ص 

القانونية جتاه الغري.

وحرر ب�سال يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال، نور الدين الأزرق.

      

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�رشي ل�ســال رقــم 90 بتاريــخ 20 مايــو 

2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإم�ساء.
      

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،
     

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

)3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة 55 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

يوليو 2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص   16
املجل�ص اإىل نوابه،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

املجل�ص  ال�سابع لرئي�ص  النائب  ال�سيد اجلياليل �سني،  اإىل       يفو�ص 

امل�ستودع  ق�سم   على  والإ�رشاف  الت�سيري  مهمة  ل�سال  احل�رشي 

وال�سيانة.

الف�سل الثاين

ال�سيد اجلياليل �سني التوقيع على الوثائق ال�سادرة  اإىل        يفو�ص 

عن هذا الق�سم.

الف�سل الثالث

التفوي�ص  الواردة يف هذا  املقت�سيات  باحرتام  له  املفو�ص  يلتزم       

وتلك الواردة يف دورية ال�سيد وزير الداخلية امل�سار اإليها اأعاله.

الف�سل الرابع

عنه،  ال�سادرة  التوقيعات  عن  م�سوؤول  يبقى  له  املفو�ص  اإن        

النائب يف  التفوي�ص من  ولرئي�ص املجل�ص ال�سالحية يف �سحب قرار 

حال جتاوزه لل�سالحيات املخولة له مبوجبه ، اأو ل�ستغالله يف اأمور 

ل تخدم م�سالح اجلماعة.

الف�سل اخلام�ص

     يف حال تعذر على املفو�ص له ممار�سة التفوي�ص املمنوح له ل�سبب 

من الأ�سباب، يتوىل رئي�ص املجل�ص مهمة القيام بذلك.

الف�سل ال�ساد�ص

      يعترب هذا القرار �ساري املفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

الف�سل ال�سابع

للجماعة  العام  الكاتب  ال�سيد  اإىل كل من  القرار  بتنفيذ هذا        يعهد 

قوته  يكت�سي  كما  اخت�سا�سه،  جمال  يف  كل  املعني  الق�سم  ورئي�ص 

القانونية جتاه الغري.

وحرر ب�سال يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،

نور الدين الأزرق.

قرار لرئي�ش املجلـ�ش احل�ســري ل�سـال رقـم 92 بتاريـخ 27 مايـو

 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإم�ساء.

      

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 25 رجب  بتاريـخ   1.02.297 ال�رشيــف رقم  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة 55 منه،

          قـرر ما يلي :

الف�سل الأول

     يفو�ص لل�سيد جعفر اجلابري رئي�ص ق�سم تنمية املوارد املالية مهام 

توقيع بع�ص الوثائق ال�سادرة عن الق�سم واملتمثلة يف:

      - الإ�سعارات

      - قوائم الإ�سدارات

      - قوائم احل�سابات

      - قوائم الدفع

      - طلبات التزويد بتقاطيع الإ�ستخال�ص

      - الأوامر باملداخيل
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الف�سل الثاين

     يلتزم املفو�ص له باحرتام املقت�سيات الواردة يف هذا التفوي�ص، 

وميكن اإعفاوؤه كلما دعت ال�رشورة لذلك.

الف�سل الثالث

     يعترب هذا القرار �ساري املفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، 

ويعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل كل من الكاتب العام للجماعة  احل�رشية 

ل�سال ، املعني بالأمر، والقاب�ص البلدي ،كل يف جمال اخت�سا�ساته.

وحرر ب�سال يف 27 مايو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال، نور الدين الأزرق.

 

قرار لرئي�ش جمل�ش مقاطعة �سال باب ملري�سة رقم 19 بتاريخ 29 

مايو 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإم�ساء.

     رئي�ص جمل�ص مقاطعة �سال باب ملري�سة ،

     

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

  1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  مار�ص2003 ( و   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادتني 55 و108 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

     قــرر مـا يلي :

الف�سل الأول

لرئي�ص جمل�ص  الثاين  النائب  لوريكة   ال�سالم  لل�سيد عبد  يفو�ص       

بقطاع  املتعلقة  الوثائق  بتتبع وتوقيع جميع  باب ملري�سة  مقاطعة �سال 

الإنارة العمومية التابع للمقاطعة ، وذلك بعد تاأ�سرية رئي�ص امل�سلحة.

الف�سل الثاين

      يعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل كل من الكاتب العام ورئي�ص م�سلحة 

الأ�سغال كل ح�سب اخت�سا�سه.

     وحرر ب�سال يف 29 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص جمل�ص مقاطعة �سال باب ملري�سة، عزيز بنرباهيم.

قرار لرئي�ش جمل�ش مقاطعة �سال باب ملري�سة رقم 20 بتاريخ 29 

مايو 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإم�ساء.

     رئي�ص جمل�ص مقاطعة �سال باب ملري�سة ،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتــاريخ 25 رجــب 1423 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادتني 55 و108 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه،

     قرر ما يلـي :

الف�سل الأول

لرئي�ص جمل�ص  الثاين  النائب  لوريكة   ال�سالم  لل�سيد عبد  يفو�ص       

مقاطعة �سال باب ملري�سة بتتبع وتوقيع جميع وثائق م�سلحة التن�سيط 

املحلي ، وذلك بعد تاأ�سرية رئي�ص امل�سلحة .

الف�سل الثاين

      يعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل كل من الكاتب العام ورئي�ص م�سلحة 

الأ�سغال كل ح�سب اخت�سا�سه.

     وحرر ب�سال يف 29 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص جمل�ص مقاطعة �سال باب ملري�سة، عزيز بنرباهيم.

قرار لرئيــ�ش املجل�ش احل�ســري ل�سال رقم 93 بتاريــخ 31 مايــو 

2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإم�ساء.

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،

     

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

)3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  ( و  24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة 55 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

     قـرر ما يلي :

الف�سل الأول

لرئي�ص  الرابع  النائب  اأزكري،  العزيز  عبد  ال�سيد  اإىل  يفو�ص       

املجل�ص احل�رشي ل�سال مهمة الت�سيري والإ�رشاف على ق�سم ال�سوؤون 

القت�سادية.
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الف�سل الثاين

الوثائق  على  التوقيع  اأزكري  العزيز  عبد  ال�سيد  اإىل  يفو�ص       

ال�سادرة عن هذا الق�سم، ما عدا تلك املتعلقة ب�رشف العتمادات.

الف�سل الثالث

      يلتزم املفو�ص له باحرتام املقت�سيات الواردة يف هذا التفوي�ص 

وتلك الواردة يف دورية ال�سيد وزير الداخلية امل�سار اإليها اأعاله.

الف�سل الرابع

عنه،  ال�سادرة  التوقيعات  عن  م�سوؤول  يبقى  له  املفو�ص  اإن        

النائب يف  التفوي�ص من  ولرئي�ص املجل�ص ال�سالحية يف �سحب قرار 

حال جتاوزه لل�سالحيات املخولة له مبوجبه، او ل�ستغالله يف اأمور 

ل تخدم م�سالح اجلماعة.

الف�سل اخلام�ص

     يف حال تعذر عن املفو�ص له ممار�سة التفوي�ص املمنوح له ل�سبب 

من الأ�سباب، يتوىل ال�سيد رئي�ص املجل�ص مهمة القيام بذلك.

الف�سل ال�ساد�ص

     يعترب هذا القرار �ساري املفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

الف�سل ال�سابع

للجماعة  العام  الكاتب  ال�سيد  اإىل كل من  القرار  بتنفيذ هذا        يعهد 

قوته  يكت�سي  كما  اخت�سا�سه،  جمال  يف  كل  املعني  الق�سم  ورئي�ص 

القانونية جتاه الغري.

وحرر ب�سال يف 31 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال، نور الدين الأزرق.

قرار لرئيــ�ش املجل�ش احل�ســري ل�ســال رقم 97 بتاريخ 8 يونيــو

 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإم�ساء.

      

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،
     

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

24 مار�ص2003 ( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة 55 منه؛

والقا�سي  �ستنرب2010   16 بتاريخ   57 رقم  القرار  على  وبناء       

بتعيني ال�سيد ال�سعيد بيدة مت�رشف ال�سلم11 رئي�سا لق�سم تنمية املوارد 

الب�رشية،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

     يفو�ص لل�سيد �سعيد بيدة مت�رشف ال�سلم11 رئي�ص ق�سم تنمية املوارد 

والقرارات  الوثائق  جميع  على  التوقيع  مهمة  للجماعة،  الب�رشية 

و�سعيتهم  وت�سوية  املوظفني  �سوؤون  ملفات  بتدبري  اخلا�سة  الإدارية 

الإدارية واملالية با�ستثناء:

  القرارات املتعلقة بالتوظيف؛

  القـرارات املتعلقــة بالت�سطيــب من الأ�سـالك الإدارية ب�سبــب

    العقوبات التاأديبية؛

  القرارات املتعلقة بالإحلاقات؛ 

  القرارات املتعلقة بال�ستيداع؛

  احلوالت؛ 

  اقرتاح اللتزام بالنفقات ؛

  بطاقة التداول؛ 

  التعيينات بالأق�سام واملقاطعات.

الف�سل الثاين

هذا  يف  الــواردة  املقت�سيات  باحتــرام  له  املفــو�ص  يلتــزم       

التفوي�ص. 

الف�سل الثالث

التوقيع  تاريخ  من  ابتداء  املفعول  �ساري  القرار  هذا  يعترب       

عليه. 

الف�سل الرابع

     اإن مقت�سيات القرار رقم 58 بتاريخ 17 �ستنرب 2010 املتعلقة ب�سان 

تفوي�ص الإم�ساء للمعني بالأمر تبقى �سارية املفعول. 

الف�سل اخلام�ص

     يعهد بتنفيذ مقت�سيات هذا القرار اإىل ال�سيد الكاتب العام للجماعة 

وروؤ�ساء  البلدي  القاب�ص  وال�سيد  بالأمر  املعني  الق�سم  رئي�ص  وال�سيد 

القانونية  قوته  يكت�سي  كما  اخت�سا�سه،  املعنية كل يف جمال  الأق�سام 

جتاه الغري.

وحرر ب�سال يف 8 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،نور الدين الأزرق.

      

ال�سري واجلولن

      

قرار جماعـي لرئي�ش املجلــ�ش احل�ســري ل�سال رقم 03 بتاريـــخ

 07 فرباير 2011 ب�ساأن حتيني القرار اجلماعي امل�ستمر رقم 02 

بتاريخ 07 مايو 2007 ب�ساأن تنظيم ال�سري واجلولن.

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)03 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 
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حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

24 مار�ص2003 ( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛

       وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 19 من ربيع الأول 1337 

)24 دجنرب 1918( واملوؤ�س�ص للعقوبات العامة على خمالفة قرارات 

البا�سوات والقواد والظهائر املتممة واملعدلة له.

من   23 يف  ال�صادر   1.69.89 رقم  ال�رشيف  الظهري  على  وبناء      

الطرق  على  باملحافظة  املتعلق   )1970 يناير   31(  1389 القعدة  ذي 

العمومية و�رشطة ال�سري واجلولن؛

26 من  1 �سادر يف   .10. 07     وبناء على الظهري ال�رشيف رقم 

�سفر 1431 )11 فرباير 2010 ( بتنفيذ القانون رقم  05 . 52 املتعلق 

مبدونة ال�سري على الطرق.

      وبنــاء على مر�سوم رقم 2.69.198 بتاريخ 29 من حمرم 1390 

) 16 ابريل 1970( يف �ساأن �رشطة ال�سري واجلولن؛

الأوىل  جمادى   8 بتاريخ  ال�سادر  الوزاري  القرار  على  وبناء      

1372 )24 يناير 1953( املتعلق ب�رشطة ال�سري واجلولن؛

     وبناء على قرار ال�سيد وزير الداخلية رقم 1508.05 بتاريخ 29 

القرارت  على  امل�سادقة  اخت�سا�ص  بتفوي�ص  املتعلق   2005 يوليو 

جمالت  يف  املتخذة  اجلماعية  الإدارية  بال�رشطة  املتعلقة  التنظيمية 

وعمال  اجلهات  ولة  لل�سادة  العمومية  وال�سكينة  والنظافة  ال�سحة 

عمالت واأقاليم اململكة؛

11 من رجب  2.78.157 ال�صادر يف       و بناء على املر�سوم رقم 

التي تنفد بها تلقائيا التدابري  ال�رشوط  بتحديد  مايو1980(   26(1400
على  واملحافظة  املرور  �سالمة  و�سمان  الأمن  ا�ستتباب  اإىل  الرامية 

ال�سحة العمومية؛

     وبناء على القرار الوزاري امل�ستـــرك رقم 61.291  ال�صــادر 

بتاريخ 18 مايو 1961 املتعلق باإ�سارات الطرق؛                                                 

     وبناء على مداولت املجل�ص اجلماعي ل�سال خالل دورته العادية 

ل�سهر يوليو 2010، يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 02 �ستنرب 2010 ،

     قرر مايلي:

الف�سل الأول

     تعميم جميع عالمات الت�سوير الواردة يف القرار اجلماعي امل�ستمر 

ب�ساأن تنظيم ال�سري واجلولن مبدينة �سال حتت رقم 02 موؤرخ يف 07 

مايو 2007 وذلك على �سعيد نفوذ تراب اجلماعة.

الف�سل الثاين

املدارات  جميع  على  الأ�سبقية”  حق  لكم  “لي�ص  عالمة  تعميم       

املتواجدة برتاب اجلماعة.

الف�سل الثالث

     و�سع عالمة “ عدم تغيري الجتاه” يف مدارة الفداء، ملنع تغيري 

الجتاه من الطريق الآتية من عني احلوالة عك�سيا نحو الوجلة.

الف�سل الرابع

     و�سع عالمة منع الوقوف على م�سافة 100 مرت قبل وبعد الإ�سارة 

طالب  اأبي  ابن  علي  �سارع  مع  “دال”  �سارع  تقاطع  عند  ال�سوئية 

بحي الرحمة مبقاطعة تابريكت.

الف�سل اخلام�ص

     تعديل الفقرة الأوىل من املادة املخ�س�سة ملقاطعة ملري�سة فيما يتعلق 

مبنع الوقوف الوارد يف الف�سل التا�سع والع�رشون لكي ت�سبح على 

ال�سكل التايل :

- �سارع مولي علي ال�رشيف واحل�سن الأول على اجلهة الي�رشى 

ابتدءا من �ساحة الها�سمي عواد اإىل باب �سعفة.

- تعديل الفقرة الثالثة من هذه املادة لت�سبح كما يلي :

- �سارع بن خلدون على اجلهة اليمنى من ال�سطر الثاين اإىل ملتقى 

�سارع 2 مار�ص

- تعديل الفقرة الأخرية من هذه املادة لت�سبح كما يلي :

- �سارع الأيوبي اأمام ري�سال من جهة اإقامة اأم هاين.

الف�سل ال�ساد�ص

     اإ�سافة عبارة “منع الوقوف يف الطرق والأماكن التالية” يف املادة 

اخلا�سة مبقاطعة لعيايدة يف الف�سل التا�سع والع�رشين.

الف�سل ال�سابع

“حمركها”  كلمة  بتغيري  وذلك  والثالثون  الواحد  الف�سل  ت�سحيح 

الواردة يف الف�سل بكلمة”عجالتها”

الف�سل الثامن

اح�سني  مقاطعة  يف  واحد  اجتاه  يف  املرور  ملنع  عالمتني  اإ�سافة 

والوارد يف الف�سل التا�سع والثالثني وذلك يف املوقعني التاليني:

اإىل  الله  عبد  بن  حممد  �سيدي  �سارع  من  ابتدءا  الريا�ص  �سارع   -

�سارع العلويني.

الله يف  ابتدءا من �سارع �سيدي حممد بن عبد  - �سارع عني زهرة 

اجتاه �سارع العلويني.

الف�سل التا�سع

     و�سع عالمات الت�سوير “انتباه اأطفال املدر�سة” مبحيط املوؤ�س�سات 

التعليمية مبقاطعة تابريكت وذلك على ال�سكل التايل:

املوقع ال�سلك   

مدر�سة الريحاين البتدائي  

مدر�سة ابو احل�سن القاب�سي البتدائي  

مدر�سة ذات النطاقني البتدائي  

مدر�سة مو�سى بن ن�سري البتدائي  

مدر�سة لالمرمي  البتدائي  

مدر�سة واد الذهب  البتدائي  
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مدر�سة  رابعة العدوية  البتدائي  

مدر�سة �سعد بن ابي وقا�ص البتدائي  

مدر�سة املدين ال�سفار  البتدائي  

مدر�سة  العيا�سي  البتدائي  

مدر�سة اأبي هريرة  البتدائي  

مدر�سة ابن املقفع البتدائي  

مدر�سة ابن زيدون  البتدائي  

مدر�سة ادري�ص الزهر  البتدائي  

مدر�سة الرا�سي ال�سالوي  البتدائي  

مدر�سة ح�سان ابن ثابت البتدائي  

مدر�سة  حممد  بلكبري  البتدائي  

مدر�سة ابي عنان املريني البتدائي  

مدر�سة الفقيه عبد ال�سالم الزهراوي البتدائي  

مدر�سة احلاج احمد ال�ساملي البتدائي  

مدر�سة طه ح�سني البتدائي  

مدر�سة الزلقة  البتدائي  

مدر�سة بالل بن رباح  البتدائي  

مدر�سة 11 يناير  البتدائي  

مدر�سة امل�سرية  البتدائي  

مدر�سة ابن الرومي البتدائي  

مدر�سة  الن�رش  البتدائي  

مدر�سة حممد ح�سار  البتدائي  

مدر�سة عبد الرحمان الكتاين  البتدائي  

مدر�سة  مولي علي ال�رشيف  البتدائي  

مدر�سة حي النبعاث 3 البتدائي  

مدر�سة اأبي در الغفاري  البتدائي  

مدر�سة بدر  البتدائي  

مدر�سة عبد املومن املوحدي  البتدائي  

مدر�سة العهد اجلديد  البتدائي  

مدر�سة املرينيني  البتدائي  

مدر�سة حممد ولد علي املكنا�سي  البتدائي  

مدر�سة املختار ال�سو�سي  البتدائي  

اإعدادية يو�سف بن تا�سفني  الإعدادي  

اإعدادية معاد بن جبل  الإعدادي   

اإعدادية  احمد النا�رشي  الإعدادي   

اإعدادية  عبد املالك ال�سعدي  الإعدادي  

ملحقة ال�سمارة) اخلن�ساء(  الإعدادي  

اإعدادية  ال�سهيد احل�سني بن علي  الإعدادي  

اإعدادية  ابن الهيثم  الإعدادي  

اإعدادية  تابريكت  الإعدادي  

اإعدادية اخلوارزمي الإعدادي  

اإعدادية الوحدة  الإعدادي  

اإعدادية  واد املخازن  الإعدادي  

ثانوية  تابريكت  الثانوي  

ثانوية ابن  اخلطيب الثانوي   

ثانوية م�سطفى العقاد  الثانوي   

ثانوية املغرب العربي  الثانوي   

ثانوية العالمة حممد ال�سبيحي  الثانوي   

الف�سل العا�رش

اإبعاد حمطة وقوف �سيارات الأجرة الكبرية املتواجدة ب�سارع عبد   

الكرمي اخلطابي ب�ستة اأمتار من اأمام بنك م�رشف املغرب، مع و�سع 

عالمة، “منع الوقوف خا�ص ب�سيارات اإيداع الأموال”.

الف�سل احلادي ع�رش

بطريقة  املتواجدة  الكبرية  الأجرة  �سيارات  وقوف  حمطة  حتويل 

غري قانونية بجانب اإقامة باب �سبتة ب�سارع احل�سن الثاين، ومبحاداة 

مقر مقاطعة بطانة، اىل �سارع عبد اخلالق الطري�ص مبحاذاة املحطة 

الطرقية للم�سافرين ب�سال.

الف�سل الثاين ع�رش

يف  كيلومرت   60 عو�ص  ال�ساعة  يف  كيلوميرت   80 يف  ال�رشعة  حتديد 

ال�ساعة يف الجتاهني، وذلك يف طريق مكنا�ص، مع الحتفاظ بعالمة 

حتديد ال�رشعة يف 60 كيلومرت يف ال�ساعة من مدارة حي ال�سالم اىل 

جممع خزان املياه.

الف�سل الثالث ع�رش

فتح الطريق املوؤدي اإىل �سارع �سعيد العلوي، وذلك قدوما من باب 

اخلمي�ص بالنعراج على الي�سار يف اجتاه باب �سبتة.

الف�سل الرابع ع�رش

وامل�سالح  املحلية  ال�سلطة  اإىل  القرار  هذا  مقت�سيات  بتنفيذ  يعهد       

اجلماعية املخت�سة وم�سالح الأمن الوطني، كل يف دائرة اخت�سا�سه.

وحرر ب�سال يف 21 يناير 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ب�سال، نور الدين الأزرق.

اأ�رش عليه ال�سيد عامل عمالة �سال،  العلمي الزبادي. 
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قرار جماعي لرئي�ش املجل�ش احل�رشي ل�سال رقم 08 بتاريـخ 29 

رقم  امل�ستمر  اجلماعي  القرار  حتيني  ب�ساأن   2011 يونيو 

ال�سري واجلولن  بتنظيم  2007 املتعلق  07 مايو  بتاريخ   02
مبدينة �سال.

   

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجــب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  ( و  24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( ؛

       وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 19 من ربيع الأول 1337 

)24 دجنرب 1918( واملوؤ�س�ص للعقوبات العامة على خمالفة قرارات 

البا�سوات والقواد والظهائر املتممة واملعدلة له.

من   23 يف  ال�صادر   1.69.89 رقم  ال�رشيف  الظهري  على  وبناء      

الطريق  باملحافظة على  املتعلق   )1970 يناير   31( 1389 القعدة  ذي 

العمومية و�رشطة ال�سري واجلولن . 

     و بناء على القانون رقم 52.05 املتعلق مبدونة ال�سري على الطرق 

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم01.10.07 بتاريخ 26 من �سفر 

1431 )11 فرباير 2010( ؛

     وبناء على املر�سوم رقم 2.69.198 بتاريخ 29 من حمــرم 1390 

) 16 ابريل 1970( يف �ساأن �رشطة ال�سري واجلولن؛

     وبناء على القرار الوزاري ال�سادر بتاريخ 8 من جمادى الأوىل 

1372 )24 يناير 1953( املتعلق ب�رشطة ال�سري واجلولن؛

     وبناء على قرار ال�سيد وزير الداخلية رقم 1508.05 بتاريخ 29 

القرارت  على  امل�سادقة  اخت�سا�ص  بتفوي�ص  املتعلق   2005 يوليو 

جمالت  يف  املتخذة  اجلماعية  الإدارية  بال�رشطة  املتعلقة  التنظيمية 

وعمال  اجلهات  ولة  لل�سادة  العمومية  وال�سكينة  والنظافة  ال�سحة 

عمالت واأقاليم اململكة؛

11 من رجب  ال�صادر يف   2.78.157 املر�سوم رقم       وبناء على 

التدابري  بتحديد ال�رشوط التي تنفذ بها تلقائيا  مايو1980(   26(1400
على  واملحافظة  املرور  �سالمة  و�سمان  الأمن  ا�ستتباب  اإىل  الرامية 

ال�سحة العمومية؛

ال�صادر    61.291 رقم  امل�سرتك  الوزاري  القرار  على  وبناء       

بتاريخ 18 مايو 1961 املتعلق باإ�سارات الطرق؛ 

     وبناء على مداولت املجل�ص اجلماعي ل�سال خالل دورته العادية 

ل�سهر ابريل 2011، يف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 09 مايو 2011،

      قرر ما يلي:

الف�سل الأول

املتواجدة بزنقة  املنازل  الوقوف بجانب        و�سع عالمة  ممنوع 

لفالتور للمدينة العتيقة ب�سال.

الف�سل الثاين

      ن�سب عالمة ممنوع املرور باأحد الجتاهني بكل من �سارع الفقيه 

الدكايل و�سارع العروبة ب�سال اجلديدة.

الف�سل الثالث

املمر  من  بكل  اجلانبني  احد  الوقوف على  ملنع        و�سع عالمتني 

بحي  مارينا  ملقهى  املحادي  واملمر  بال�ص  اوليفيا  ملقهى  املحادي 

الأندل�ص.

الف�سل الرابع

على  ال�ساعة  يف  كيلومرت   60 يف  ال�رشعة  حتديد  عالمة  و�سع        

طول طريق اوطى اح�سني املوؤدية اإىل �سال اجلديدة، مع ن�سب هذه 

العالمة على بعد 40 مرت من اإقامة رحاب من كال اجلهتني.

الف�سل اخلام�ص

     تعميم عالمة “انتباه اأطفال املدر�سة” اأمام جميع املوؤ�س�سات التعليمية 

وو�سع  ل�سال،  احل�رشية  اجلماعة  تراب  �سعيد  على  اجلهتني  من 

حمدودبات تخفيف ال�رشعة من اجلهتني اأمام هذه املوؤ�س�سات، وذلك 

وفق املعايري واملوا�سفات التقنية اجلاري بها العمل.

الف�سل ال�ساد�ص

      اإحداث حمطات لوقوف �سيارات الأجرة برتاب مقاطعة اح�سني 

وذلك يف الأماكن التالية:

 بالن�سبة ل�سال اجلديدة:

- �ساحة الربيد ب�سارع حممد اخلام�ص 

-  حمام الزهرة مبلتقى �سارع حممد اخلام�ص و�سارع الأطل�ص

 بالن�سبة للقرية:

- �سارع  مولي ر�سيد وراء حي الكفاح قرب حي الن�رش

-  اأمام مدر�سة عامر ال�سفلى

- حمطة الرباط مع التفكري يف جتهيزها وتو�سيعها.

الف�سل ال�سابع

     اإحداث حمطة لوقوف �سيارات الأجرة بحي الأمل برتاب مقاطعة 

ملري�سة.

الف�سل الثامن

      و�سع عالنات الت�سوير مبلتقى �سارعي ال�سهداء والأطل�ص الكبري 

وذلك على ال�سكل التايل:

1 ـ و�سع عالمة ممنوع املرور يف اجتاه واحد نحو �سارع ال�سهداء، 
الأطل�ص  �سارع  عرب  املرور  اإجبارية  تفيد  بجانبها  عالمة  و�سع  مع 

بعني  الكائن  امل�سجد  قرب  ال�سارعني  التقاء  نقطة  عند  وذلك  الكبري، 

املكان.

ـ و�سع عالمة منع تغيري الجتاه على الي�سار من �سارع الأطل�ص   2
الكبري

موؤ�س�سة  بجانب  ال�سهداء  ب�سارع  املرور  ممنوع  عالمة  و�سع  ـ   3
ال�سفاء.
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4 ـ و�سع عالمة ممنوع  النعراج على الي�سار على م�ستوى �سارع 
الأطل�ص الكبري.

الف�سل التا�سع

     حتويل عالمة منع املرور املتواجدة ب�سارع الأمري �سيدي حممد 

مبقاطعة اح�سني )القرية( من الجتاه املتواجدة فيه حاليا اإىل الجتاه 

الآخر لل�سارع.

الف�سل العا�رش

وامل�سالح  املحلية  ال�سلطة  اإىل  القرار  هذا  مقت�سيات  بتنفيذ  يعهد       

اجلماعية املخت�سة وم�سالح الأمن الوطني، كل يف دائرة اخت�سا�سه.

وحرر ب�سال بتاريخ يف 29 يونيو 2011. 

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سال، نور الدين الأزرق.

تاأ�سرية ال�سيد عامل عمالة �سال،العلمي الزبادي.
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قرارات �سادرة عن روؤ�ساء املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف املهام والإم�ساء

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي للدار البي�ساء  رقم 109 بتاريخ 20 

التعمري  قطاع  مهام  التفوي�ش يف  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو 

الرتخي�سات  جميع  على  اجلماعة  هذه  اخت�سا�ش  يف  الداخل 

والقرارات.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجــب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

بتنفيذه  ال�سادر  بالتعمري  املتعلق   12.90 القانون رقم       وبناء على 

الظهري ال�رشيف رقم 31-92-1 يف 15 من ذي احلجة 1412 )17 

يونيو 1992 ( ؛

و  العقارية  بالتجزئات  25.90املتعلق  رقم   القانون  على  وبناء       

الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  العقارات،  تق�سيم  و  ال�سكنية  املجموعات 

يونيو   17(  1412 15 من ذي احلجة  بتاريخ   1.92.7 ال�رشيف رقم 

1992( ؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

     وبناء على املر�سوم رقم 2.09.441 �سادر يف 17من حمرم 1431 

املحلية  للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (

وجمموعاتها؛

     وبناء على القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية، 

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.195 ال�صادر يف 19 من 

ذي القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007(؛

مايو   02 بتاريخ   2008/01 رقم  اجلبائي  القرار  على  بناء  و       

2008؛ 

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه؛

 15 بتاريخ   80 املهام حتت رقم  التفوي�ص يف  بناء على قرار       و 

فرباير 2010 ، 

     قرر مايلي: 

الف�سل الأول

     ي�سحب من ال�سيدة اأمينة لثنني ، النائبة الرابعة لل�سيد رئي�ص جمل�ص 

يف  الداخل  التعمري  قطاع  مهام  البي�ساء  للدار  احل�رشية  اجلماعة 

الرتخي�سات  جميع  على  بالتوقيع  املتعلق  اجلماعة  هذه  اخت�سا�ص 

والقرارات.

الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.  

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي للدار البي�ساء رقم 110 بتاريخ 20 

ال�سوؤون  قطاع  يف  التفوي�ش  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو 

القت�سادية وقطاع اجلبايات اجلماعية.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،

   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 25 رجــب  بتاريـخ   1.02.297 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

     وبناء على القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية، 

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.195 ال�صادر يف 19 من 

ذي القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007(؛

17من حمرم  ال�صادر يف   2.09.441 رقم  املر�سوم  على  وبناء       

للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  ب�سن نظام   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه؛

     و بناء على القرار اجلبائي رقم 01/ 2008 بتاريخ02 مايو 2008 ؛

 جهة الدار البي�ساء الكربى
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 09 72 بتاريخ   التفوي�ص يف املهام حتت رقم       و بناء على قرار 

دي�سمرب 2009 ؛

     وبناء على قرار التفوي�ص يف املهام  حتت رقم 106/2010 بتاريخ 

09 دي�سمرب 2010 ؛

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر مايلي: 

      الف�سل الأول

     ي�سحب من ال�سيد حممد بورحيم ، النائب العا�رش لل�سيد رئي�ص جمل�ص 

القت�سادية  ال�سوؤون  قطاع  مهام  البي�ساء  للدار  احل�رشية  اجلماعة 

وا�ستغالل  املرتبة  والغري  املرتبة  واملوؤ�س�سات  التجارية  )الرخ�ص 

امللك العمومي والأ�سواق البلدية( وقطاع اجلبايات اجلماعية )جميع 

الإنذارات،  بالتح�سيل  الأوامر  واملحا�سباتية  الإدارية  الوثائق 

والتح�سيل  بالوعاء  املرتبطة  املرا�سالت  وخمتلف  الإ�سعارات 

والقرارات املرتبطة بالإلغاءات وال�سرتجاعات والتخفي�سات(.

      الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

      الف�سل الثالث

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي للـدار البي�ســاء رقم 111 بتاريــخ 

املاء،  مرافق  التفوي�ش يف  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
النظافة،  العمومية،  الإنارة  ال�سائل،  التطهري  الكهرباء، 

املطرح العمومي، املجازر البلدية والنقل احل�رشي.

      

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،

   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

)3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

17من حمرم  ال�صادر يف   2.09.441 رقم  املر�سوم  على  وبناء       

للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه؛

     و بناء على قرار التفوي�ص يف املهام حتت رقم 75 بتاريخ 15 يناير 

2010 ؛

 102/2010 الإم�ساء حتت رقم  التفوي�ص يف  قرار  وبناء على       

بتاريخ 10 يونيو 2010؛

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر مايلي:  

الف�سل الأول

التا�سع لرئي�ص جمل�ص  النائب  ال�سديق �ساكر،  ال�سيد       ي�سحب من 

اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء التفوي�ص يف املهام والإم�ساء لتدبري 

مرافق املاء والكهرباء والتطهري ال�سائل والإنارة العمومية والنظافة  

واملطرح العمومي واملجازر البلدية والنقل احل�رشي.

الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

حرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي للدار البي�ساء رقم 112 بتاريخ 20 

ال�سوؤون  ت�سيري  يف  التفوي�ش  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو 

الوطنية  واملبادرة  اجلمعيات  ومنح  والجتماعية  الثقافية 

للتنمية الب�رشية والوقاية ال�سحية.

      

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

)3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛
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17من حمرم  ال�صادر يف   2.09.441 رقم  املر�سوم  على  وبناء       

العمومية للجماعات  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه؛

     وبناء على قرار التفوي�ص يف املهام حتت رقم 76 بتاريخ 15 يناير 

2010 ؛

 2010  /100 الإم�ساء حتت رقم  التفوي�ص يف  قرار  وبناء على       

بتاريخ 10 يونيو 2010؛

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر ما يلي: 

الف�سل الأول

     ي�سحب من ال�سيد �سوفيان القرطاوي، النائب الثامن لرئي�ص جمل�ص 

اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء التفوي�ص يف املهام والإم�ساء لت�سيري 

الوطنية  واملبادرة  اجلمعيات  ومنح  والجتماعية  الثقافية  ال�سوؤون 

للتنمية الب�رشية والوقاية ال�سحية.

الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعـي لـلدار البي�سـاء رقم 113 بتاريـخ 

تدبري  مهام  يف  التفوي�ش  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
قطاع البنايات اجلماعية والو�سائل العامة )حظرية ال�سيارات 

والعتاد(.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،

   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

)3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

ال�سادر بتنفيذه   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

17من حمرم  ال�صادر يف   2.09.441 رقم  املر�سوم  على  وبناء       

للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  ب�سن نظام   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه ؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه؛

 16 103 بتاريخ  التفوي�ص يف املهام حتت رقم       وبناء على قرار 

يونيو 2010 ؛ 

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

جمل�ص  لرئي�ص  ال�سابع  النائب  جودار،  حممد  ال�سيد  من  ي�سحب       

قطاع  تدبري  مهام  يف  التفوي�ص  البي�ساء  للدار  احل�رشية  اجلماعة 

البنايات اجلماعية والو�سائل العامة )حظرية ال�سيارات والعتاد(

الف�سل الثاين

      يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعـي للدار البي�ســاء رقم 114 بتاريــخ

الإ�رشاف  التفوي�ش يف مهام  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
على التعاون الالمركزي مع منطقتي اأوروبا واأمريكا وتتبع 

امل�ساريع الكربى.

      رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،

   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  القانون  و  مار�ص2003(   24(  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 )18 فرباير 

2009( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 



عدد 30 ـ 17 جمادى الثانية 1433 )09 ماي 2012( 1622

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

17من حمرم  ال�صادر يف    2.09.441 املر�سوم رقم       وبناء على 

للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه ؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه؛

     وبناء على قرار التفوي�ص يف املهام حتت رقم 74 بتاريخ 16 يونيو 

2010 ؛

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

     ي�سحب من ال�سيد عمر فرخاين، النائب ال�ساد�ص لرئي�ص جمل�ص 

الإ�رشاف على  التفوي�ص يف مهام  البي�ساء  للدار  اجلماعة احل�رشية 

امل�ساريع  وتتبع  واأمريكا  اأوروبا  منطقتي  مع  الالمركزي  التعاون 

الكربى.

الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث 

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي للدار البي�ساء رقم 115 بتاريخ 20 

مايو 2011 يق�سي ب�سحب التفوي�ش يف مهام الإ�رشاف على 

قطاع اأ�سغال الطرق واملناطق اخل�رشاء والبيئة باجلماعة.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،
   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

  1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

17من حمرم  ال�صادر يف    2.09.441 املر�سوم رقم       وبناء على 

العمومية للجماعات  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه ؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه؛

 25 بتاريخ   81 رقم  حتت  املهام  يف  التفوي�ص  قرار  على  وبناء       

فرباير 2010 ؛

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر مايلي:

الف�سل الأول

     ي�سحب من ال�سيد م�سطفى احليا، النائب اخلام�ص لرئي�ص جمل�ص 

الإ�رشاف على  التفوي�ص يف مهام  البي�ساء  للدار  اجلماعة احل�رشية 

قطاع اأ�سغال الطرق واملناطق اخل�رشاء والبيئة باجلماعة.

الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلمـاعي للـدار البي�سـاء رقـم 116 بتاريـخ 

ال�سوؤون  ت�سيري  التفوي�ش يف  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو   20
الريا�سية مبا يف ذلك منح اجلمعيات الريا�سية.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،

   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 25 رجـب  بتاريـخ   1.02.297 ال�رشيف رقـم  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  رقم  القانون  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛
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17من حمرم  ال�صادر يف    2.09.441 املر�سوم رقم       وبناء على 

للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه ؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه؛

 03 بتاريخ   77 املهام حتت رقم  التفوي�ص يف  بناء على قرار       و 

فرباير 2010 ؛

 101/2010 الإم�ساء حتت رقم  التفوي�ص يف  قرار  وبناء على       

بتاريخ 10 يونيو 2010 ؛

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

لرئي�ص  الثالث  النائب  بن جلون،  علي  ال�سيد حممد  من  ي�سحب       

جمل�ص اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء التفوي�ص يف املهام والإم�ساء 

لت�سيري ال�سوؤون الريا�سية مبا يف ذلك منح اجلمعيات الريا�سية.

الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي للدار البي�ساء رقم 117 بتاريخ 20 

التعاون  مهام  يف  التفوي�ش  ب�سحب  يق�سي   2011 مايو 

نظام  تطوير  على  والإ�رشاف  اآ�سيا  منطقة  مع  الالمركزي 

املعلوميات مل�سالح اجلماعة.

      رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،   

     

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجــب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

     وبناء على املر�سوم رقم 2.09.441 �سادر يف 17من حمرم 1431 

املحلية  للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (

وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه؛

 03 بتاريخ   78 املهام حتت رقم  التفوي�ص يف  بناء على قرار       و 

فرباير 2010 ؛ 

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

     ي�سحب من ال�سيد عبد الرحيم وطا�ص، النائب الثاين  لرئي�ص جمل�ص 

اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء التفوي�ص يف مهام التفوي�ص يف مهام 

نظام  تطوير  على  والإ�رشاف  اآ�سيا  منطقة  مع  الالمركزي  التعاون 

املعلوميات مل�سالح اجلماعة.

الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث

     ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء، حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش جمل�ش اجلماعــة احل�رشية للدار البي�ســاء رقم 118 

بتاريخ 20 مايو 2011 يق�سي ب�سحب التفوي�ش يف مهام تدبري 

قطاع املوارد املالية اجلماعية.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،

   

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريــخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  القانون  و  مار�ص2003(   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛
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حمرم  17من  يف   �سادر   2.09.441 رقم  املر�سوم  على  وبناء       

للجماعات  العمومية  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه ؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه؛

     و بناء على قرار التفوي�ص يف املهام حتت رقم 104 بتاريخ 16 

يونيو 2010 ؛

     وبهدف توافق التفوي�سات امل�ستقبلية مع الهيكلة الإدارية اجلديدة 

لالإدارة اجلماعية،

     قرر مايلي: 

الف�سل الأول

جمل�ص  لرئي�ص  الأول   النائب  بريجة،  اأحمد  ال�سيد  من  ي�سحب       

املوارد  قطاع  مهام  يف  التفوي�ص  البي�ساء  للدار  احل�رشية  اجلماعة 

املالية اجلماعية )الوعاء – التح�سيل- النزاعات املتعلقة بهذا القطاع(.

الف�سل الثاين

     يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه، ويبلغ اإىل كافة 

اجلهات املعنية ق�سد الإخبار ولكل غاية مفيدة.

الف�سل الثالث

     ين�رش هذ القرار باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية، كما يعلق 

ويبلغ للعموم بجميع الو�سائل الالزمة. 

وحرر بالدار البي�ساء يف 20 مايو 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدار البي�ساء،حممد �ساجد.

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�رشي لبو�سكــورة رقم 219 بتاريــخ 20 

يونيو 2011 يق�سي باإلغاء قرار التفوي�ش يف املهام رقم 50 

بتاريخ 06 مايو 2010.

    رئي�ص املجل�ص احل�رشي لبو�سكورة،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

)3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه،

     قــرر مـا يلي :

الف�سل الأول

 2010 مايو   06 بتاريخ   50 عدد  املهام  يف  التفوي�ص  قرار  يلغي    

ال�سادر يف ا�سم ال�سيد اأحمد ماهر النائب الثاين للرئي�ص واملتعلق مبهام 

قطاع الكهربة القروية مبجموع تراب اجلماعة )التوقيع على الوثائق 

املتعلقة برخ�ص الربط الكهربائي يف اإطار الربنامج اجلماعي للكهربة 

القروية(.

الف�سل الثاين

     يبداأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

وحرر ببو�سكورة بتاريخ  20 يونيو 2011. 

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي لبو�سكورة ،بو�سعيب طه. 

 

قرار لرئيـ�ش املجل�ش اجلماعي لدار بوعـزة رقـم 03 بتاريـخ 06 

يوليو2011 يق�سي بالتفوي�ش يف الإم�ساء .

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي لدار بوعزة ،

 

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجــب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  رقم  القانون  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادتني 55 و56  منه؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

حمرم  17من  يف   �سادر   2.09.441 رقم  املر�سوم  على  وبناء       

العمومية للجماعات  للمحا�سبة  نظام  ب�سن   )2010 يناير   03  (  1431
املحلية وجمموعاتها وخا�سة الف�سل 6 و7 منه ؛

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225 ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

     قرر ما يلي :  

الف�سل الأول

دار  بلدية  لرئي�ص  الأول  النائب  بوزمان  امل�سطفى  لل�سيد  يفو�ص    

على  والتوقيع  واملالية  الإدارية  املهام  جميع  يف  عني  للنيابة  بوعزة 

املداخيل  اأوامر  اإ�سدار  �سفقات،  �سندات،  من  املالية  الوثائق 

املفتوحة  بالعتمادات  املرتبطة  املحا�سبة  وثائق  وكل  والأداءات، 

 13 تاريخ  ابتداء من  له  املفو�سة  باملهام  املرتبطة  بامليزانية اجلماعية 

يوليو 2011 اإىل غاية 27 يوليوز 2011.

الف�سل الثاين

     يعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل املعني بالأمر وم�سالح بلدية دار بوعزة 

وال�سيد اخلازن اجلماعي للدار البي�ساء كل يف دائرة اخت�سا�سه.
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الف�سل الثالث 

يبلغ  كما  املحلية  للجماعات  الر�سمية  باجلريدة  القرار  هذا  ين�رش       

للعموم بجميع الو�سائل الالزمة.

وحرر بدار بوعزة يف 06 يوليو 2011 .

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص اجلماعي لدار بوعزة،عبد الكرمي فكري.

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئي�ش جمل�ش مقاطعة عني ال�سبع رقم 49/ 2011 بتاريخ 18 

اأغ�سط�ش 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء 

ومطابقة الن�سخ لأ�سولها.

     رئي�ص جمل�ص مقاطعة عني ال�سبع،

  

ال�سادر  املدنية،  باحلالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  على  بناء       

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

) 03 اأكتوبر 2002( وخا�سة املادة 5 منه؛

 9(1423 �سعبان   2 ال�صادر يف   2.99.665 املر�سوم       وبناء على 

اأكتوبر 2002( بتطبيق القانون رقم 99 .37 املتعلق باحلالة املدنية ؛

     و بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه وخا�ســة الف�سلـني 51 

و 105 منه،

     قرر مايلي:

  ف�سل فريد

     يعني ال�سيد عبد ال�سمد حتفي، مت�رشف م�ساعد واملزداد بتاريخ 

الإم�ساء  الإ�سهاد على �سحة  ليقوم مبهام  بالبي�ساء،   1973 مايو   4
بامللحقة  الإم�ساءات  ت�سحيح  مبكتب  لأ�سولها  الن�سخ  ومطابقة 

الإدارية  44ويتوىل هذه املهمة مقامي وبامل�ساركة معي. 

  وحرر بالدار البي�ساء يف 18 اأغ�سط�ص 2011.

  الإم�ساء: رئي�ص جمل�ص مقاطعة عني ال�سبع،ح�سن بن عمر.

 

التفوي�ش يف جمال احلالة املدنية

قرار لرئي�ش جمل�ش مقاطعة عني ال�سبع رقم 48/ 2011 بتاريخ 18 

اأغ�سط�ش 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف جمال احلالة املدنية.

     رئي�ص جمل�ص مقاطعة عني ال�سبع، 

 

ال�سادر  املدنية،  باحلالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  على  بناء       

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

) 03 اأكتوبر 2002( وخا�سة املادة 5 منه؛

 9(1423 �سعبان   2 ال�صادر يف   2.99.665 املر�سوم       وبناء على 

اأكتوبر 2002( بتطبيق القانون رقم 99 .37 املتعلق باحلالة املدنية؛

     و بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه وخا�سة الف�سلني 51 و 

105 منه،

     قرر مايلي:

  ف�سل فريد

     يعني ال�سيد عبد ال�سمد حتفي، مت�رشف م�ساعد واملزداد بتاريخ 

املدنية  احلالة  املدنية مبكتب  للحالة  �سابطا  بالبي�ساء،   1973 مايو   4
بامللحقة الإدارية 44 ليقوم بهذه املهمة مقامي وبامل�ساركة معي. 

  وحرر بالدار البي�ساء يف 18 اأغ�سط�ص 2011.

  الإم�ساء: رئي�ص جمل�ص مقاطعة عني ال�سبع،ح�سن بن عمر.
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قرارات �سلطة الو�ساية

قرار لوايل جهـة ال�ساوية ورديغة وعامـــل اإقليـم �سطــات رقـــم 

على  باملوافقة  يق�سي   2011 �سبتمرب   22 بتاريخ   2011/ 04
للجماعة  بالإذن  ال�سادر  للخزازرة،  القروي  املجل�ش  مقرر 

يف اقتناء قطعة اأر�سية حمفظة يف ملك اخلوا�ش وذلك بهدف 

تكوين ر�سيد عقاري للجماعة.

     وايل جهة ال�ساوية ورديغة وعامل عمالة اإقليم �سطات،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 والقانون رقم   )  2003 24 مار�ص   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛ 

     وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 26 من �سوال 1373 )28 

تغيريه  وقع  كما  القروية  اجلماعات  اأمالك  �ساأن  يف   )1954 يونيو 

جمادى  من   14 بتاريخ   1.58.244 رقم  ال�رشيف  بالظهري  وتتميمه 

الأوىل 1378 )25 يونيو 1958(؛

25 من رجب       وبناء على املر�سوم رقم 2.58.1341 ال�صادر يف 

1378 )4 فرباير 1959( بتحديد كيفية تدبري �سوؤون اأمالك اجلماعات 
القروية كما مت تغيريه وتتميمه؛

     وبناء على املر�سوم رقم 2.02.139 ال�صادر يف 20 من ذي احلجة 

1422 ) 5 مار�ص 2002 ( املتعلق بامل�سادقة على مداولت املجال�ص 
القروية املتعلقة مبلكها اخلا�ص والعام؛

يناير   21 بتاريخ  املنعقدة  اخلربة  جلنة  حم�رش  على  وبناء       

2011؛ 

القروي  املجل�ص  طرف  من  املتخذ  املقرر  على  الإطالع  وبعد       

2011 وخالل اجلل�سة  اأبريل  العادية ل�سهر  للخزازرة بر�سم دورته 

املنعقدة بتاريخ 3 جمادى الأوىل 1432 )07/04/2011(؛

الوكالة احل�رشية ل�سطات املوؤرخ يف       وبعد الإطالع على راأي 

2011/08/18 حتت عدد 4050، 

     قرر ما يلي :

املادة الأوىل

 03 يف  ال�سادر  للخزازرة  القروي  املجل�ص  مقرر  على  يوافق       

جمادى الأوىل 1432 هـ 2010/04/07، بالإذن للجماعة يف اقتناء 

 ،) هـ   1( واحد  هكتار  م�ساحتها  اخلوا�ص  ملك  يف  اأر�سية  قطعة 

15/41175 وذلك بهدف تكوين  ت�ستخرج من الر�سم العقاري عدد 

ر�سيد عقاري للجماعة .

املذكورة عالوة على ذلك  الأر�سية  القطعة       وقد ر�سمت حدود 

بو�سوح يف الت�سميم امل�ساف اإىل اأ�سل هذا القرار.

املادة الثانية

     ينجز القتناء املوافق عليه مبوجب هذا القرار بثمن اإجمايل قدره: 

اأ�سا�ص  اأي على  األف درهم )280.000،00 درهم(  مئتان وثمانون 

ثمانية وع�رشون درهما للمرت املربع الواحد )28،00 درهم /م 2 (.

املادة الثالثة

      يحرر عقد البيع ا�ستنادا اإىل هذا القرار.

املادة الربعة

      ي�سند اإىل رئي�ص املجل�ص القروي للخزازرة تنفيذ ما جاء يف هذا 

القرار.

وحرر ب�سطات يف  22 �سبتمرب 2011.

الإم�ساء:  وايل جهة ال�ساوية ورديغة وعامل عمالة اإقليم �سطات،

حممد اليزيد زلو.

 

قرار لوالــي جهـة ال�ساويــة ورديغة وعامــل اإقليم �سطــات رقــم 

على  باملوافقة  يق�سي   2011 اأكتوبر   10 بتاريخ   2011 /05
يف  للجماعة  بالإذن  العايدي  �سيدي  القروي  املجل�ش  مقرر 

اقتناء قطعة اأر�سية حمفظة يف ملك اخلوا�ش مو�سوع الر�سم 

اجلماعي  املحجز  فوقها  م�سيد  D/1607 جزء  العقاري عدد 

مبركز جماعة �سيدي العايدي .

     وايل جهة ال�ساوية ورديغة وعامل عمالة اإقليم �سطات،

     

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 والقانون رقم   )  2003 24 مار�ص   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛ 

 1373 �سوال  من   26 يف  ال�سادر  ال�رشيف  الظهري  على  وبناء       

)28 يونيو 1954( يف �ساأن اأمالك اجلماعات القروية كما وقع تغيريه 

جمادى  من   14 بتاريخ   1.58.244 رقم  ال�رشيف  بالظهري  وتتميمه 

الأوىل 1378 )25 يونيو 1958(؛

     وبناء على املر�سوم رقم 2.58.1341 ال�صادر يف 25 من رجب 

1378 )4 فرباير 1959( بتحديد كيفية تدبري �سوؤون اأمالك اجلماعات 
القروية كما مت تغيريه وتتميمه؛

     وبناء على املر�سوم رقم 2.02.139 ال�صادر يف 20 من ذي احلجة 

1422 ) 5 مار�ص 2002 ( املتعلق بامل�سادقة على مداولت املجال�ص 

جهة ال�ساوية ورديغة
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القروية املتعلقة مبلكها اخلا�ص والعام ؛

مار�ص   03 بتاريخ  املنعقدة  اخلربة  جلنة  حم�رش  على  وبناء      

2011؛ 

    وبعد الإطالع على املقرر املتخذ من طرف املجل�ص القروي ل�سيدي 

العايدي بر�سم دورته الإ�سثثنائية املنعقدة بتاريخ 20 من رجب  1432 

) 2011/06/22(؛

     قرر ما يلي :

املادة الأوىل

    يوافق على مقرر املجل�ص القروي �سيدي العايدي ال�سادر يف 20 

من رجب  1432 |) 22/06/2011(، بالإذن للجماعة يف اقتناء قطعة 

مو�سوع   ، م2   3301 م�ساحتها  اخلوا�ص  ملك  يف  حمفظة  اأر�سية 

الر�سم العقاري عدد D/1607  )جزء( م�سيد فوقها املحجز اجلماعي 

مبركز جماعة �سيدي العايدي.

املذكورة عالوة على ذلك  الأر�سية  القطعة       وقد ر�سمت حدود 

بو�سوح يف الت�سميم امل�ساف اإىل اأ�سل هذا القرار.

املادة الثانية

    ينجز القتناء املوافق عليه مبوجب هذا القرار بثمن اإجمايل قدره : 

مائتان واأربعة و�ستون األف درهم )264.000،00 درهم ( اأي على 

اأ�سا�ص ثمانون درهما للمرت املربع الواحد )80،00 درهم /م 2 (.

املادة الثالثة

     يحرر عقد البيع ا�ستنادا اإىل هذا القرار.

املادة الربعة

     ي�سند اإىل رئي�ص املجل�ص القروي ل�سيدي العايدي تنفيذ ما جاء يف 

هذا القرار.

                                            وحرر ب�سطات يف  10 اأكتوبر 2011.

الإم�ساء:  وايل جهة ال�ساوية ورديغة وعامل عمالة اإقليم �سطات،

حممد اليزيد زلو.

      

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

املرافق العمومية املحلية

قرار جماعي لرئي�ش املجل�ش اجلماعي للدروة رقم 13 بتاريــخ 

22 اأغ�سط�ش 2011  ينظم ا�ستغالل املحالت التجارية

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدروة،

     

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق       بناء على القانون رقم 78.00 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  

ال�سادر بتنفيذه   17.08 والقانون رقم   )  2003 مار�ص   24  (  1424

الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛

     وبناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

املحلية وجمموعاتها، ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

 1332 �سوال  03 من  ال�سادر يف  ال�رشيف  الظهري  وبناء على        

)25 غ�ست 1914( املنظم للموؤ�س�سات امل�رشة واملزعجة و اخلطرية، 

ح�سبما مت تتميمه وتعديله بالظهري ال�رشيف املوؤرخ يف 22 من جمادى 

الثانية 1352) 13 اأكتوبر 1933(؛

 08(  1334 حمرم   30 املوؤرخ يف  ال�رشيف  الظهري  على  وبناء       

ال�سحة  اأجل حماية  ال�سحية من  بالإجراءات  املتعلق   )1915 دجنرب 

العمومية والوقاية باملدن ح�سبما مت تعديه وتتميمه؛

     وبناء على الظهري ال�رشيف الظهري ال�رشيف ال�سادر  يف 19 من 

العامة  للعقوبات  واملوؤ�س�ص   )1918 دجنرب   24(  1337 الأول  ربيع 

على خمالفة قرارات البا�ساوات والقواد والظهائر املتممة واملعدلة له؛

 1336 �سوال  21 من  ال�سادر يف  ال�رشيف  الظهري  وبناء على        

)30 يوليو 1918( املخول للبا�ساوات والقواد �سلطات خا�سة ل�سمان 

حماية ال�سحة و ال�سالمة العامة يف الظروف التي ت�ستلزم فيها احلالة 

ال�سحية تدخالت �رشيعة لل�سلطات العمومية؛

     وبناء على املر�سوم رقم 157ـ78ـ2 بتاريخ 11 من رجب 1400 

بتحديد ال�رشوط التي تنفذ بها تلقائيا التدابري الرامية اإىل ا�ستتباب الأمن 

و�سمان �سالمة املرور وال�سحة واملحافظة على ال�سحة العمومية؛ 

الثانية  22 من جمادى  ال�سادر يف  القرار الوزيري       وبناء على 

واملزعجة  امل�رشة  للموؤ�س�سات  املرتب   )1933 اأكتوبر   13(  1352
واخلطرية كما مت تغيريه؛

 22 ال�صادر يف   05.1508      وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 

من جمادى الثانية 1426 )29 يوليو 2005( بتفوي�ص الخت�سا�ص؛

     وبعد درا�سة م�رشوع القرار من طرف املجل�ص احل�رشي للدروة 

خالل دورة يوليو العادية بتاريخ 26 يوليو 2011،

     قرر مايلي :

الباب الأول

مقت�سيات عــــــامة

الف�سل الأول

     ل يجوز ممار�سة اأي ن�ساط جتاري او حريف اأو خدماتي اإل بعد 

امل�سالح  من  الت�رشيح(  و�سل  او  )الرتخي�ص  الإذن  على  احل�سول 

اجلماعية املخت�سة .

الف�سل الثاين

ا�ستغالله  بق�سد  حمل  فتح  يف  يرغب  �سخ�ص  كل  على  يتوجب       

ملمار�سة ن�ساط جتاري اأو حريف اأو خدماتي م�سنف يف اإحدى القوائم 

الواردة يف الف�سل اخلام�ص من هذا القرار اأن يقدم اإىل امل�سلحة املعنية 

باجلماعة ت�رشيحا اأو طلبا يف ا�سمه اخلا�ص م�سحح الإم�ساء، ي�سم 

البيانات التالية :
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ــ الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي: .........................

ــ رقم بطاقة التعريف الوطنية: ...................... 

ــ عنوان ال�سكنى: ...............................

ــ عنوان املحل مو�سوع الطلب: ......................

ــ الوثائق املرفقة مع الطلب : .........................

ــ ن�سخة م�سادق عليهـا من �سهــادة امللكية اأو عقد كـــراء مع موافقــة 

   �ساحب امللك م�سادق عليه.

ــ  ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية م�سادق عليها.

ــ �سورتان فوتوغرافيتان ل�ساحب الطلب.

ــ  ن�سخة من ت�سميم املحل مرخ�ص.

ــ رخ�سة ال�سكن اأو �سهادة املطابقة.

ــ  ن�سخة من ال�سهادة املهنية اأو �سهادة الكفاءة املهنية م�سلمة من مراكز

التكوين املهني بالن�سبة للحرف املن�سو�ص عليها بالظهري ال�رشيف 

رقم 1.88.173 اخلا�ص بتنفيذ القانون رقم 1.87.16 بتاريخ يوليو 

التكوين  لت�سجيع خريجي موؤ�س�سات  تدابري  باتخاذ  واملتعلق   1988
املهني.

ــ  امللف القانوين لل�رشكة يف حالة وجودها.

الف�سل الثالث

     ي�سلم رئي�ص املجل�ص احل�رشي اأو من ينوب عنه و�سال با�ستالم 

الت�رشيح اأو الطلب للمعني بالأمر من امل�سلحة اجلماعية املخت�سة.

الباب الثاين:

حتديد ال�رشوط وم�سطرة اإجراء املعاينة والبحث عن املنافعوامل�سار

اجلزء الأول

حتديد ال�رشوط

الف�سل الرابع 

     يتعني على كل �سخ�ص اأن يتقدم بطلبه اأو ت�رشيحه اإىل امل�سالح 

اجلماعية وان يطلع على القواعد وال�سوابط القانونية املنظمة لل�رشطة 

ال�سحة  على  واملحافظة  بالتعمري  منها  يتعلق  ما  وخا�سة  الإدارية 

والنظافة العموميتني وعلى �سالمة املواطنني والقواعد العامة املنظمة 

لل�سري واجلولن وكذا القرارات التنظيمية اجلماعية ال�سادرة يف هذا 

ال�ساأن.

الف�سل اخلام�ص

     با�ستثناء املهن واملوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية املنظمة بن�سو�ص 

املمار�سة  واخلدماتية  واحلرفية  التجارية  الأن�سطة  باقي  فاإن  خا�سة 

مو�سوعها  ح�سب  قائمتني  اإىل  ت�سنف  للدروة  احل�رشية  باجلماعة 

ونوعيتها وما متثله من خماطر على ال�سحة والنظافة وال�سكينة العامة 

وذلك على ال�سكل التايل:

اإطار املوؤ�س�سات املرتبة والتي  “اأ” الأن�سطة التي تدخل يف       قائمة 

تتطلب اإجراء بحث حول املنافع وامل�سار.

اأمثلـــة

  احلمامات 

 املخبزات والأفرنة

 امل�سبنات

 وحدات اخلراطة

 وحدات اخلياطة

 وحدات احلدادة والنجارة بالآلة الخ...

 وحدات �سناعية �سغرى او متو�سطة

 �سنع وبيع املثلجات 

 تنظيف املقاعد الداخلية لل�سيارات 

 قاعات الألعاب

 اإ�سالح الفرنة احلديدية

 اإ�سالح العجالت 

 اإ�سالح هياكل ال�سيارات و�سباغتها

 كهرباء ال�سيارات 

 ميكانيك ال�سيارات 

 ميكانيك الآلت الفالحية

ملحوظة : يتم ن�رش البحث حول املنافع وامل�سار من طرف امل�سلحة 

املخت�سة باجلماعة م�سبقا قبل اإقامة امل�رشوع.

قائمة “ب” : الأن�سطة التجارية واحلرفية احلرة والتي تخ�سع حاليا 

مل�ساطر الت�رشيح لدى امل�سالح اجلماعية املخت�سة .

ال�سنف “اأ”

ممار�سة التجارة الع�رشية            كهرباء املباين

ممار�سة مهنة اخلياطة التقليدية للرجال          ممار�سة مهنة اخلياطة التقليدية للن�ساء

ممار�سة مهنة اخلياطة الع�رشية للرجال بدون اآلت   ممار�سة مهنة اخلياطة الع�رشية للن�ساء بدون اآلت

بيع مواد التنظيف              بيع العجالت

بيع الأع�ساب              بيع الفرنة احلديدية

اإ�سالح اآلت الكتابة واأجهزة احلوا�سيب         بيع لوازم الإعالميات

بيع الفواكه اجلافة              بيع املواد الغدائية

بيع النب                                    بيع التوابل

بيع اخل�رش والفواكه الطرية              بيع البي�ص

بيع املثلجات                بيع ال�ساعات 

بيع القطاين                بيع  املواد اخلزفية 

بيع الأثواب               بيع الورود الإ�سطناعية

بيع  التاأثيث املنزيل                بيع لوازم املكاتب

بيع مواد التجميل والعطور               بيع مواد املكاتب

بيع  الأواين البال�ستيكية               بيع مواد الرت�سي�ص
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بيع النباتات   بيع املالب�ص اجلاهزة    

بيع ال�سور واللوحات ا�ستغالل  م�سواة   

بيع اأجهزة الطاقة ال�سم�سية بيع الفطائر    

بيع الإ�سفنج بيع  املالب�ص واملعدات الريا�سية   

اإ�سالح اأجهزة التربيد والتكييف  بيع  الفحم    

بيع لوازم اخلياطة  بيع الأحذية واملالب�ص التقليدية  

بيع الآلت واملعدات الفالحية  بيع  وخياطة الفر�سة    

بيع وكراء معدات احلفالت  بيع الألب�سة اجللدية    

بيع وكراء الآلت املو�سيقية  بيع  الزرابي والأغطية    

ا�ستغالل وراقة  بيع  لوازم املالب�ص    

ا�ستغالل مكتبة بيع  الزجاج    

ا�ستغالل اآلت ن�سخ الأوراق فوطوكوبي  بيع  العقاقري    

بيع الذهب واملجوهرات  ممار�سة  مهنة احلالقة للرجال    

ممار�سة مهنة احلالقة للن�ساء بيع قطاع غيار ال�سيارات   

بيع قطع الغيار للدراجات العادية والنارية  ممار�سة مهنة الت�سوير    

بيع لوازم واإ�سالح الراديو والتلفاز  ممار�سة مهنة اإ�سالح املفاتيح العادية  

بيع اأحوا�ص ال�سمك الزجاجية  ممار�سة مهنة اإ�سالح الأحذية التقليدية  

ممار�سة مهنة اإ�سالح الهواتف ممار�سة مهنة اإ�سالح ال�ساعات   

بيع لوازم الهاتف القار واملحمول بيع الكتب القدمية    

بيع لوازم ال�سكاف  بيع مواد الإعالميات اللكرتونية   

ممار�سة مهنة اآلت الت�سوير  ممار�سة مهنة الغزل والن�سيج التقليدي  

ممار�سة مهنة تغليف املقاعد  ممار�سة مهنة اخلراطة والنق�ص على اخل�سب بدون اآلة  

ممار�سة مهنة اإ�سالح الزجاج واملرايا ا�ستغالل خمادع الهاتف العمومي  

بيع اللحوم  بيع ال�سقط     

بيع ال�سمك بيع حلم الدجاج اخلا�سع للمراقبة البيطرية 

اإ�سالح الأجهزة اللكرتونية اإ�سالح اآلت اخلياطة   

بيع اجهزة الراديو والتلفاز ممار�سة مهنة النجارة التقليدية بدون اآلة 

بيع العقاقري وال�سانتري

ال�سنف “ب”

   املطاعم

   املقاهي

   الفنادق

 بيع املاأكولت اخلفيفة

 املحلبات 

 بيع اللحوم الخ...

الف�سل ال�ساد�ص

الأن�سطة  تنظيم  مبجال  املتعلقة  التنظيمية  الإجراءات  اإطار  يف       

التجارية واحلرفية واخلدماتية، ي�سرتط  يف ا�ستغالل بع�ص الأن�سطة 

باجلماعة  املخت�سة  امل�سالح  من  �سحبه  يتم  التحمالت  بدفرت  التقيد 

اأن  اخلدماتية  اأو  احلرفية  او  التجارية  املحالت  بع�ص  يف  وي�سرتط 

تكون متوفرة على املرافق ال�سحية التالية:

- املاء والكهرباء

- مرافق �سحية مع ربطها ب�سبكة ال�رشف ال�سحـي وتاأمني و�سائــل

    التهوية املطلوبة 

الف�سل ال�سابع

     مينع على اأ�سحاب املحالت التجارية اأو احلرفية او اخلدماتية :

- ا�ستغــالل امللــك العمومـــي اجلماعي لعر�ص الب�سائــع اأو و�ســع

    الكرا�سي وغريها بدون ترخي�ص خا�ص بالحتالل املوؤقت.

- اإقامة  اأي بناء اأو حت�سني على امللك العمومي اجلماعي الواقع اأمــام 

املحل التجاري اأو احلريف اأو اخلدماتي اإل برتخي�ص من امل�سالح 

اجلماعية املخت�سة وم�سادقة �سلطة الو�ساية.

- ا�ستعمال الآلت املحدثة لل�سو�ساء وال�سجيج خارج اأوقات العمل

- �سب القاذورات وو�سع الزبال والنفايات يف غري اأماكنها 

- ا�ستغالل املحل التجاري اأو احلريف اأو اخلدماتي كم�سكن اأو مرقــد

 اأو لأي غر�ص اآخر غري الغر�ص املخ�س�ص له.

اجلزء الثاين

م�سطرة اإجراء معاينة املحالت والبحث عن املنافع وامل�سار

     يودع مبقر اجلماعة ملف البحث حول املنافع وامل�سار طبقا للقوانني 

اجلاري بها العمل.

الف�سل الثامن

باللجنة  القرار تدعى        حتدث جلنة جماعية خمتلطة مبوجب هذا 

ال�ست�سارية املحلية املكلفة بدرا�سة طلبات الفتح وت�سم :

 رئي�ص املجل�ص احل�رشي او من ينوب عنه

 ممثل عن ال�سلطة املحلية

 ممثل عن امل�سلحة املعنية للجماعة 

 ممثل عن املكتب اجلماعي حلفظ ال�سحة

 ممثل عن الوقاية املدنية عند القت�ساء

 ممثل عن امل�سلحة املخت�سة بالتعمري 

 ممثل عن العمالة

     وميكن اأن ي�ستدعى اإىل ح�سور اأ�سغالها كل م�سلحة يعنيها الأمر 

اأو ميكنها اأن تفيد يف اأعمالها.

     و يف حالة تغيب احد الأع�ساء فلباقي اأع�ساء اللجنة �سالحية القيام 

باملعاينة والبث.

الف�سل التا�سع

     يعهد اإىل هذه اللجنة معاينة املحالت مو�سوع الطلبات املقدمة من 
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طرف الأفراد الراغبني يف فتح وا�ستغالل املحالت لأغرا�ص جتارية 

اأو حرفية اأو خدماتية.

     كما ت�سند اإليها مهمة اإعداد تقارير ب�ساأنها وفق القوانني والأنظمة 

على  بناء  وامل�سار  املنافع  بحث  نتائج  ودرا�سة  العمل  بها  اجلاري 

ال�سجل املفتوح باجلماعة.

الف�سل العا�رش

بالبث يف غ�سون  القرار  اإليها يف هذا  امل�سار  اللجنة املحلية       تقوم 

اجلماعية  بامل�سالح  املذكور  الطلب  اإيداع  لتاريخ  املوالية  يوما   60
املخت�سة.

     يعلق الإعالن حول البحث عن املنافع وامل�سار بامل�سالح اجلماعية 

ومبقر البا�سوية وعلى واجهة املحل املراد ا�ستغالله يخرب فيه العموم 

بنوع الن�ساط التجاري اأو احلريف اأو اخلدماتي املرغوب يف مزاولته.

يدلوا  ان  ا�ستغالله  املراد  للمحل  املجاورين  لل�سكان  وميكن       

بال�سجل  تعر�ساتهم  وت�سجل  اجلماعية  امل�سالح  لدى  مبالحظاتهم 

بعني  توؤخد  ول  يوما   15 اجل  داخل  وذلك  الغر�ص  لهذا  املم�سوك 

ال�سحة  نطاق  عن  اخلارجية  والتعر�سات  الت�رشيحات  العتبار 

الإدارية  ال�رشطة  ومقت�سيات  العامة  وال�سكينة  وال�سالمة  والنظافة 

اجلماعية املطبقة يف هذا ال�ساأن.

الف�سل احلادي ع�رش

جلميع  امل�رشوع  �ساحب  احرتام  من  والتاأكد  اللجنة  معاينة  بعد       

املعايري املطلوبة يتم :

ــ بالن�سبة للموؤ�س�سات املرتبة :

     ت�سليم  الرتخي�ص مبزاولة الن�ساط من طرف رئي�ص اجلماعة اأو من 

ينوب عنه بناء على بحث املنافع وامل�سار وحم�رش اللجنة التي عاينت 

املحل ويتم توجيه الرتخي�ص لل�سلطة الإقليمية ق�سد التاأ�سري عليه.

ــ بالن�سبة لالأن�سطة التجارية واخلدماتية واحلرفية :

من  اأو  اجلماعة  رئي�ص  طرف  من  موقع  الت�رشيح  و�سل  ت�سليم      

اإخبار  ويتم  املحل  عاينت  التي  اللجنة  حم�رش  على  بناء  عنه  ينوب 

م�سالح العمالة بذلك.

الف�سل الثاين ع�رش

اللجنة  تقرير  على  اعتمادا  اجلماعي  املجل�ص  رئي�ص  ي�سدر       

نوع  احل�رش  �سبيل  وعلى  �رشيحة  ب�سفة  يحدد  قرارا  ال�ست�سارية 

يف  اإجراءها  بالأمر  املعني  على  يجب  التي  والأ�سغال  التح�سينات 

وال�سكينة  ال�سالمة  يهدد  ما  وكل  ال�سحية  لالأخطار  دفعا  معني  اجل 

�سخ�سيا  بالأمر  املعني  اإىل  اأعاله  اإليه  امل�سار  القرار  ويبلغ  العامة، 

اأو بوا�سطة ر�سالة م�سمونة ويعتمد احت�ساب الأجل امل�رشوب على 

التاريخ امل�سمن بال�سجل اأو اخلتم الربيدي واإذا مل ينفذ املعني بالأمر 

مبثابة  ذلك  اعترب  القرار  مو�سوع  الأ�سغال  له  املحدد  الأجل  داخل 

�سحب �سمني منه للطلب الذي تقدم به يف �سان فتح وا�ستغالل حمله 

التجاري اأو احلريف اأو اأخلدماتي.

الف�سل الثالث ع�رش

اأو  حرفية  اأو  جتارية  لأغرا�ص  وا�ستغالله  فتحه  مت  حمل  كل       

اأو ملقت�سيات  العمل  القانونية اجلاري بها  للمقت�سيات  خدماتية خالفا 

هذا القرار يتم اإغالقه اإما موؤقتا اأو ب�سورة نهائية وذلك بقرار ي�سدره 

رئي�ص املجل�ص اجلماعي بعد اأن يرفع اإليه تقريرا كتابيا يف املو�سوع 

من طرف اللجنة املخت�سة.

ا�ستثنــــاء

 1 ـ ال�سماح با�ستغالل املرائب لأغرا�ص جتارية:

     اعتبارا للظروف الجتماعية واملادية لبع�ص فئات �ساكنة مدينة 

الدروة وت�سجيعا خللق فر�ص ال�سغل وحماربة البطالة ويف اإطار تنمية 

اجلماعي  املجل�ص  رئي�ص  ي�سمح  للجماعة  الذاتية  املحلية  املالية  املوارد 

للدروة عند القت�ساء با�ستغالل مرائب ال�سيارات لأغرا�ص جتارية 

والتي ل تدخل يف اإطار املوؤ�س�سات املرتبة.

2  ـ منح رخ�ص وكالة الأمالك العقارية:

البـاب الثالـث

مقت�سيــات خمتلفــة

 الف�سل الرابع ع�رش

     يتعني على التاجر اأو احلريف اأو مقدم اخلدمات جتديد الطلب يف 

احلالت التالية:

 اإذا مل يقم با�ستغالل املحل التجاري اأو احلريف بعد مرور اأكرث

  من �سنة على اإيداع الت�رشيح.

 اإذا توقف عن ممار�سة الن�ساط التجاري اأو احلريف او اخلدماتي

   باملحل مو�سوع الطلب ملدة تزيد عن �سنة.

  تغيري الن�ساط التجاري اأو احلريف اأو اخلدماتي.

 بيع اأو تولية كراء

الف�سل اخلام�ص ع�رش

الرخ�ص  على  احل�سول  من  احلريف  اأو  التاجر  طلب  يعفى  ل       

اجلماعي  امللك  �سغل  يف  رغب  اإذا  القانون،  يف  عليها  املن�سو�ص 

اأو  اأو حريف  ن�ساط جتاري  تتعلق مبزاولة  املجاور لأغرا�ص  العام 

خدماتي.

الف�سل ال�ساد�ص ع�رش

     على التاجر اأو احلريف اأن يف�سح املجال اأمام جميع اأجهزة املراقبة 

املوؤهلة قانونيا لذلك للقيام باملهام التفتي�سية املنوط بها، ويقدم الوثائق 

والبيانات التي من �سانها ت�سهيل ماأموريتها.

الف�سل ال�سابع ع�رش

     ميار�ص �ساحب املحل الن�ساط التجاري اأو احلريف اأو اخلدماتي 

حتت م�سوؤوليته وي�سال عن جودة املواد اأو اخلدمات والأثمان املطبقة 

وذلك طبقا للقوانني والتنظيمات املعمول بها.

الف�سل الثامن ع�رش

     تعتمد اللجنة على القيا�ص عند الرغبة يف فتح حمل ملمار�سة ن�ساط 

جتاري اأو حريف اأو خدماتي مل يرد �سمن القوائم املذكورة اأعاله.

الف�سل التا�سع ع�رش

ال�سلطات  طرف  من  عليه  امل�سادقة  بعد  القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد       

العليا اىل ال�سلطة املحلية ورئي�ص املجل�ص احل�رشي وكذا الكاتب العام 

للجماعة كل يف دائرة اخت�سا�سه.

اأ�رش عليه  ال�سيد عامل اإقليم بر�سيد،حممد فنيد يف 22 اأغ�سط�ص 2011.

  وحرر بالدروة يف  28 اأغ�سط�ص 2011.

الإم�ساء :رئي�ص املجل�ص اجلماعي للدروة، ر�سوان دروي�ص.
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الو�ساية على مقررات املجال�ش اجلماعية

قرار لوايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء عامل اإقليــم 

العيون بتاريخ 07 مار�ص 2011 يق�سي باملوافقة على مقرر 

املجل�ش الإقليمي للعيون ال�سادر بالإذن للمجل�ش يف تفويت 

قطعة اأر�سية لفائدة بلدية العيون ق�سد تاأهيلها.

     وايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء عامل اإقليم العيون،

79.00 املتعلق بتنظيم العمالت والأقاليم       بناء على القانون رقم 

ال�سادر بتنفيذه  الظهري ال�رشيف رقم 1.02.296 ال�سادر بتاريخ 25 

رجب  1423 )03 اأكتوبر 2002( ؛

     وبناء على قرار ال�سيد وزير الداخلية رقم 366.02 ال�صادر يف 20 

من ذي احلجة 1422 )5 مار�ص 2002 ( بتفوي�ص ال�سلطة اإىل ولة 

اجلهات؛

خالل  للعيون  الإقليمي  املجل�ص  مقرر  على  الإطالع  وبعد       

بتاريخ  املنعقدة  اجلل�سة  ويف   2008 اأكتوبر  ل�سهر  العادية  دورته 

،2008.10.28

     قرر ما يلي :

املـادة الأوىل

     يوافق على مقرر املجل�ص الإقليمي للعيون ال�سادر يف 28 اأكتوبر 

2008 بالإذن للمجل�ص يف تفويت قطعة اأر�سية ت�سكل اجلزء ال�رشقي 
املتبقي من الوعاء العقاري لتجزئة الراحة ذات الر�سم العقاري عدد 

3147/17 م�ساحتها حوايل 94 اأر و50 �ص ق�سد تاأهيلها.

املذكورة عالوة على ذلك  الأر�سية  القطعة       وقد ر�سمت حدود 

بو�سوح يف الت�سميم امل�ساف اإىل هذا القرار.

املادة الثانية

باملجان وبدون  القرار  هذا  املوافق عليه مبوجب  التفويت  ينجز       

مقابل 

املادة الثالثة

     ي�سند اإىل وايل جهة العيون بوجدور ال�ساقية احلمراء تنفيذ ما جاء 

يف هذا القرار.

وحرر بالعيون يف 7 مار�ص 2011. 

الإم�ساء: وايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء عامل اإقليم العيون،

خليل الدخيل.

قرار لوايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء عامل اإقليــم

العيون رقم  5889  بتاريخ 22 يونيو 2011 يق�سي باإحداث 

اللجنة الإقليمية املكلفة بتحديد امللك العمومي البحري.

     وايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء وعامل اإقليم العيون،

 1.75.168 قانون رقم  املعترب مبثابة  ال�رشيف  الظهري  بناء على       

املتعلق  فرباير1977(   15(  1397 �سفر  من   25 يف  ال�صادر 

باخت�سا�سات العامل كما مت تعديله وتتميمه بالظهري ال�رشيف املعترب 

مبثابة قانون رقم 1.93.293 ال�صادر يف 19 من ربيع الآخر 1414 

)6 اأكتوبر 1993(؛ 

     وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 7 من �سعبان 1332 )فاحت 

يوليو 1914( ب�ساأن امللك العام ح�سبما وقع تغيريه وتتميمه؛

     وبناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  

17.08 ال�سادر بتنفيذه  والقانون رقم   )  2003 مار�ص   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛ 

ووزارة  الداخلية  وزارة  بني  امل�سرتكة  الدورية  على  وبناء       

التجهيز والنقل رقم 6205 بتاريخ 16 مايو 2011 املتعلقة بتحديد امللك 

العمومي البحري،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

      حتدث مبوجب هذا القرار على م�ستوى عمالة اإقليم العيون جلنة 

ال�سيد وايل جهة  رئا�سة  البحري حتت  العمومي  امللك  لتحديد  اإقليمية 

اأو من ينوب  اإقليم العيون  ال�ساقية احلمراء وعامل  العيون بوجدور 

عنه.

الف�سل الثاين

     تت�سكل هذه اللجنة من الأع�ساء ال�سادة : 

- با�سا مدينة املر�سى

- رئي�ص دائرة العيون

- رئي�ص اجلماعة احل�رشية للمر�سى

- رئي�ص اجلماعة القروية لفم الواد

- املدير اجلهوي للتجهيز والنقل بالعيون

- مدير الوكالة احل�رشية بالعيون

- رئي�ص دائرة اأمالك الدولة بالعيون

- املحافظ على الأمالك العقارية والرهون بالعيون

- رئي�ص م�سلحة امل�سح العقاري واخلرائطية  بالعيون

جهة العيون – بوجدور- ال�ساقية احلمراء



عدد 30 ـ 17 جمادى الثانية 1433 )09 ماي 2012( 1632

- املدير الإقليمي للمياه والغابات وحماربة الت�سحر بالعيون

اللجنة دعوة كل �سخ�ص موؤهل وذي خربة  ميكن لرئي�ص 

يف امليدان للم�ساهمة يف املهام املنوطة باللجنة.

الف�سل الثالث

     تتحدد مهام اللجنة الإقليمية يف ما يلي : 

- ال�سهر على احرتام اجلدولة الزمنية املحددة لعمليات التحديد

- اإعداد تقـارير على راأ�ص كــل ثالثة اأ�ســهر واإحالتهــا علـى 

    اللجنة الوزارية امل�سرتكة

- العمل على فر�ص احرتام حدود امللك العمومي البحري

- ال�سهــر على حمايــة هذا امللك من كـــل الحتاللت غـــري

    امل�رشوعة ، طبقا للقوانني اجلاري بها العمل 

الف�سل الرابع

     تتوىل املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل بالعيون مهام مقرر اللجنة  

الإقليمية لتحديد امللك العمومي البحري، والتح�سري لكافة اجتماعاتها 

واأعمالها ومتابعة اأ�سغالها واإعداد تقارير على راأ�ص كل ثالثة اأ�سهر 

م�سالح  اإ�رشاف  حتت  امل�سرتكة  الوزارية  اللجنة  على  اإحالتها  ق�سد 

الولية.

الف�سل اخلام�ص

     ي�رشي مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه مع �رشورة 

جمال  يف  كل  املعنية  امل�سالح  كافة  لدن  من  تطبيقه  على  العمل 

اخت�سا�سه.

وحرر بالعيون يف 22 يونيو 2011 .

الإم�ساء: وايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء عامل اإقليم العيون،

خليل الدخيل.

قرار لوايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء عامل اإقليــم 

2011 يق�سي باإحداث  22 يونيو  5890 بتاريخ  العيون رقم  

جلنة دائمة لتتتبع وتنفيذ اتفاقيات م�ساريع التنمية الرتابية.

     وايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء عامل اإقليم العيون ،

 1.75.168 قانون رقم  املعترب مبثابة  ال�رشيف  الظهري  بناء على       

املتعلق  فرباير1977(   15(  1397 �سفر  من   25 يف  ال�صادر 

باخت�سا�سات العامل كما مت تعديله وتتميمه بالظهري ال�رشيف املعترب 

مبثابة قانون رقم 1.93.293 ال�صادر يف 19 من ربيع الآخر 1414 

)6 اأكتوبر 1993(؛ 

     و بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  

17.08 ال�سادر بتنفيذه  والقانون رقم   )  2003 مار�ص   24  (  1424

الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛ 

     و بناء على القانون رقم 79.00 املتعلق بتنظيم العمالت والأقاليم، 

25 رجب  بتاريخ   1.02.269 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

1423 )3 اأكتوبر 2002( ؛ 

     وبناء على القانون رقم 47.96 املتعلق بتنظيم اجلهات ، ال�سادر 

القعدة  ذي  من   23 بتاريخ   1.97.84 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

1417 ) 2 ابريل 1997 (؛ 

     وبناء على دورية ال�سيد وزير الداخلية عدد D11884 بتاريخ 17 

دي�سمرب 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الرتابية،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

     حتدث مبوجب هذا القرار جلنة دائمة  حتت رئا�سة ال�سيد وايل جهة  

لتتبع وتنفيذ  العيون  اإقليم  ال�ساقية احلمراء وعامل  العيون  بوجدور 

اتفاقيات ال�رشاكة لجناز م�ساريع التنمية الرتابية باإقليم العيون.

الف�سل الثاين

     تت�سكل هذه اللجنة من الأع�ساء ال�سادة :

- وايل اجلهة رئي�ص اللجنة

- رئي�ص جمل�ص جهة العيون بوجدور ال�ساقية احلمراء

- رئي�ص املجل�ص الإقليمي للعيون

- روؤ�ساء املجال�ص اجلماعية املعنية

- اخلليفة الأول لل�سيد العامل

-با�سا مدينة املر�سى

-رئي�ص دائرة العيون

- املدير العام لوكالة الإنعا�ص والتنمية القت�سادية والجتماعية

    باأقاليم جنوب اململكة اأو من ميثله 

- املفت�ص اجلهوي لالإ�سكان والتعمري والتنمية املجالية

- مدير الأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

-مدير وكالة احلو�ص املائي لل�ساقية احلمراء ووادي الذهب

-املدير اجلهوي للمكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رشب

- املدير اجلهوي للتجهيز والنقل 

- املدير اجلهوي للمكتب الوطني للكهرباء

- املدير اجلهوي لوزارة ال�سحة

- املدير العام ل�رشكة التهيئة العمران للجنوب

- مدير الوكالة احل�رشية

- املدير اجلهوي للمياه والغابات وحماربة الت�سحر

- املندوب الإقليمي لوزارة التجارة وال�سناعة والتكنولوجيا

    احلديثة

- النائب الإقليمي لوزارة الرتبية الوطنية 
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- املدير اجلهوي للفالحة وال�سيد البحري

- املندوبة اجلهوية لل�سياحة 

- روؤ�ساء الأق�سام بالولية

- املندوب الإقليمي لالإنعا�ص الوطني

- املندوب اجلهوي لل�سباب والريا�سة

     ميكن ان ت�سم هذه اللجنة كل �سخ�ص ذا خربة واخت�سا�ص حل�سور 

اجتماعاتها.

الف�سل الثالث

     تناط بهذه اللجنة مهمة : 

- و�سع املوؤ�رشات التقنية لتتبع اأهداف التفاقيات

- تتبع تنفيذ امل�ساريع وتقوميها وتطويرها

- اقرتاح التعديـالت ال�رشورية على مواد التفاقيـات عنــد

    القت�ساء بتن�سيق مع خمتلف الفرقاء

- تتبع مراحل تقدم امل�ساريع ور�سد كل ال�سعوبات التي قـد

    تواجهها

- اقـرتاح احللــول املنا�سبــة لتجــاوز ال�سعوبــات اإىل حيــن

    اجنازهــا.

- و�سع برنامج زمني معقول لجنــاز امل�ساريع  واحلـر�ص

    على احرتام الآجال املن�سو�ص عليها يف التفاقيات.

- درا�سة خمتلــف القرتاحات والإكراهـات التــي تعتــر�ص 

    اجناز التفاقيات واتخاذ القرارات املنا�سبة 

- القيام بزيــارات تفقدية اإن اقت�سى الأمر للم�ساريع والتاأكد 

    من ن�سبة تقدم اجنازها

- الطالع على ح�سيلة برامج امل�ساريع امل�سجلة بالتفاقيات.

الف�سل الرابع

     جتتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل �سهرين على الأقل، وكلما دعت 

ال�رشورة اإىل ذلك، وتعد حما�رش اجتماعاتها التي تو�سح م�سمون 

تعرت�سه. التي  وال�سعوبات  امل�رشوع  تقدم  ومراحل  الجتماع 

)املديرية  الداخلية  م�سالح وزارة  اإىل  املحا�رش وجوبا  هذه  وتر�سل 

العامة للجماعات املحلية( ع�رشة اأيام على الأكرث بعد كل اجتماع.

الف�سل اخلام�ص

      تعهد مهمة الكتابة وتن�سيق اأعمال هذه اللجنة اإىل الق�سم الإقليمي 

للجماعات املحلية بالولية.

الف�سل ال�ساد�ص

     يعهد بتنفيذ مقت�سيات هذا القرار اإىل جميع امل�سالح املعنية وذلك كل 

يف دائرة اخت�سا�ساته ابتداء من تاريخ �سدوره.

وحرر بالعيون يف 22 يونيو 2011 .

الإم�ساء: وايل جهة العيون – بوجدور ال�ساقية احلمراء وعامل اإقليم العيون

خليل الدخيل.
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قرارات �سادرة عن �سلطة الو�ساية

قرار لوايل جهة تادلة -  اأزيالل  وعامل اإقليم  بني مالل  رقم 81 

2011 يق�سي بالإعالن عن بطالن املقرر  08 يوليو  بتاريخ 

دورته  خالل  اغبالة  جماعة  جمل�ش  طرف  من  املتخذ 

ال�ستثنائية  املنعقدة بتاريخ 04 يناير 2011.

      

     وايل جهة تادلة اأزيالل وعامل اإقليم بني مالل، 

 1.75.168 قانون رقم  املعترب مبثابة  ال�رشيف  الظهري  بناء على       

املتعلق  فرباير1977(   15(  1397 �سفر  من   25 يف  ال�صادر 

باخت�سا�سات العامل كما مت تعديله وتتميمه بالظهري ال�رشيف املعترب 

مبثابة قانون رقم 1.93.293 ال�صادر يف 19 من ربيع الآخر 1414 

)6 اأكتوبر 1993( ؛ 

ال�سادر  بامليثاق اجلماعي  املتعلق   78.00 القانون رقم  وبناء على       

 1423 رجــب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)  2002 اأكتوبر   3  (

ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 حمرم 1424 

الظهري  بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  القانون  و   ) مار�ص2003   24  (

ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 2009 ( ؛

     وبعد الطالع على املقرر املتعلق بعدم منح اأي تعوي�ص لأ�سحاب 

للجماعة  التابعة  الدواوير  تزويد  م�ساريع  امل�ستغلة لجناز  الأرا�سي 

مع   ، للجماعة  املادية  الإمكانيات  ل�سعف  نظرا  ال�رشوب  باملاء 

ا�ستغالل البئر املتواجد بدوار امل�سيد اململوك لورثة باحا طلحا لتزويد  

ال�ساكنة بهذه املادة احليوية؛

     وحيث ان ال�سيد عبد الله طلحا ع�سو باملجل�ص اجلماعي لغبالة قد 

�سارك يف اتخاذ هذا املقرر اجلماعي الذي يهمه �سخ�سيا،

     قرر مـا يلي :

الف�سل الأول

      يعلن عن بطالن املقرر املتخذ من طرف املجل�ص اجلماعي لغبالة  

بعدم  املتعلق   2011/01/4 بتاريخ  املنعقدة  ال�ستثنائية  دورته  بر�سم 

م�ساريع  اإجناز  امل�ستغلة  الأرا�سي  اأ�سحاب  لفائدة  تعوي�ص  اأي  منح 

تزويد الدواوير التابعة للجماعة باملاء ال�رشوب.

الف�سل الثاين

      يعهد بتنفيذ مقت�سيات هذا القرار اإىل ال�سلطة الإدارية املخت�سة.

وحرر ببني مالل يف 08 يوليو 2011.

      الإم�ساء: وايل جهة تادلة اأزيالل وعامل اإقليم بني مالل،

حممد دردوري.

جهة تادلة - اأزيالل  
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قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف جمال احلالة املدنية

قرار لرئي�ش املجل�ش القروي له�ستوكة رقم 22 بتاريخ 13 يونيو

2011 يق�سي بتفوي�ش مهام �سابط احلالة املدنية.

      رئي�ص املجل�ص القروي له�ستوكة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  القانون  و  مار�ص2003(   24(  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 )18 فرباير 

2009( وخا�سة املادة  51 منه؛

      وبناء على القانون رقم 37.99   املتعلق باحلالة املدنية ال�سادر 

بتنفيذ ه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002( وخا�سة املادة اخلام�سة منه؛

�سعبان  2 من  ال�صادر يف   2.99.665 املر�سوم رقم        وبناء على 

1423 )09 اأكتوبر 2002( بتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة 
املدنية وخا�سة املادة الأوىل منه،

      قرر ما يلي:

ف�سل فريد

املجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  بن�ساوي،  بو�سعيب  ال�سيد  يعني        

للحالة  �سابطا  به�ستوكة.   1962/01/01 بتاريخ  واملزداد  القروي 

بدار  مقره  يقع  الذي  الفريد  املدنية  احلالة  مبكتب  بالتفوي�ص  املدنية 

اجلماعة مبركز اثنني ه�ستوكة.

و حرر باثنني ه�ستوكة يف13 يونيو 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص القروي �سابط احلالة املدنية له�ستوكة،

عبد الرحيم ابو الق�سم.

قرار لرئي�ش املجل�ش القروي جلماعة ه�ستوكة رقم 23 بتاريخ 13 

يونيو 2011  يق�سي بتفوي�ش مهام �سابط احلالة املدنية.

      رئي�ص املجل�ص القروي له�ستوكة.

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقـم 1.02.297 بتاريــخ 25 رجـب 1423 

) 3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( وخا�سة املادة  51 منه ؛

      وبناء على القانون رقم 37.99   املتعلق باحلالة املدنية ال�سادر 

بتنفيذ ه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002( وخا�سة املادة اخلام�سة منه؛

�سعبان  2 من  ال�صادر يف   2.99.665 املر�سوم رقم        وبناء على 

1423 )09 اأكتوبر 2002( بتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة 
املدنية وخا�سة املادة الأوىل منه،

      قررما يلي

الف�سل الأول

      يعهد اإىل ال�سيدة ربيعة ا�سنادر، املولودة بتاريخ 1966/03/15 

بالبري اجلديد وال�ساكنة مبركز اثنني ه�ستوكة ،عون م�سلحة ال�سلم 1 

الرتبة 5 والعاملة مب�سالح جماعة ه�ستوكة مكتب احلالة املدنية الفريد 

مهام   ه�ستوكة،  اثنني  مبركز  اجلماعة  مبقر  الواقع  ه�ستوكة  جلماعة 

وبامل�ساركة  مقامي  املهام  بهذه  لتقوم  بالتفوي�ص  املدنية  احلالة  �سابط 

معي.

الف�سل الثاين

       يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. 

     و حرر باثنني ه�ستوكة يف13 يونيو 2011.

 الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص القروي له�ستوكة،

عبد الرحيم ابو الق�سم.

قرار لرئي�ش املجل�ش القروي جلماعة ه�ستوكة رقم 25 بتاريخ 13 

يونيو 2011 يق�سي بتفوي�ش مهام �سابط احلالة املدنية.

      رئي�ص املجل�ص القروي له�ستوكة.

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  رقم  القانون  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( وخا�سة املادة  51 منه ؛

      وبناء على القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة املدنية ال�سادر بتنفيذه 

 1423 25 من رجــب  1.02.239 بتاريــخ  الظهيـر ال�سـريف رقــم 

)3 اأكتوبر 2002( وخا�سة املادة اخلام�سة منه؛

جهة دكالة - عبدة
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�سعبان  2 من  ال�صادر يف   2.99.665 املر�سوم رقم        وبناء على 

1423 )09 اأكتوبر 2002( بتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة 
املدنية وخا�سة املادة الأوىل منه،

      قررما يلي:

الف�سل الأول

      يفو�ص اإىل الآن�سة حبيبة فتيح املزدادة بتاريخ 1965 به�ستوكة، 

ال�ساكنة مبركز اثنني ه�ستوكة، الرتبة الإدارية حمررة اإدارية ال�سلم 

8 الرتبة 7 رئي�سة مكتب ت�سحيح الإم�ساءات جلماعة ه�ستوكة الواقع 
املدنية  احلالة  �سابط  مهام  ه�ستوكة،   اثنني  مبركز  اجلماعة  مبقر 

بالتفوي�ص لتقوم بهذه املهام مقامي وبامل�ساركة معي.

الف�سل الثاين

       يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

 و حرر باثنني ه�ستوكة يف13 يونيو 2011.

 الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص القروي �سابط احلالة املدنية له�ستوكة،

عبد الرحيم ابو الق�سم.

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئيـ�ش املجلــ�ش احل�رشي ل�سيــدي بنــور رقـــم 05/ 2011 

الإ�سهاد  بالتفوي�ش يف مهام  يق�سي   2011 مايو   24 بتاريخ 

على �سحة الإم�ساء ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها.

رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،

     بناء على الظهري ال�رشيف املوؤرخ يف 12 رم�سان 1333 املوافق 

25 يوليوز 1915 املتعلق بتثبيت الإم�ساءات كما مت تغيريه وتتميمه،

    وبناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( وخا�سة املادة 51 ،

      قرر ما يلي :

ف�سل فريد

ال�سافعي”،موظف  “كمال  ال�سيد  2011 يعني  24 مايو  ابتداء من      

يقوم  و  عني  لينوب   ،1966 نونرب   13 بتاريخ  واملولود  جماعي 

مقامي و بامل�ساركة معي يف تثبيت الإم�ساءات وامل�سادقة على �سحة 

الإم�ساءات ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها مبكتب تثبيت الإم�ساء 

الواقع مقره مبلحقة بلدية �سيدي بنور ب�سارع اجلي�ص امللكي.

وحرر ب�سيدي بنور يف 24 مايو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،عبد اللطيف بلبوير.

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئي�ش املجلــــ�ش احل�ســري ل�سيـدي بنـور رقـم 01/ 2011 

بتاريخ 12 اأبريل 2011 يق�سي باإلغاء التفوي�ش يف املهام 

رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

 1423 رجــب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛

بتاريخ  ق.م.م   D  5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء        

مهام رئي�ص  بتفوي�ص  اخلا�سة  الإجراءات  2009، حول  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه؛

والقا�سي   2010 يناير   21 بتاريخ   40 رقم  القرار  على  وبناء        

بتفوي�ص املهام لل�سيد يو�سف احلن�سايل ،النائب الرابع لرئي�ص املجل�ص 

احل�رشي ل�سيدي بنور؛

ال�سيد يو�سف  به  تقدم  الذي  املهام  الإعفاء من        وبناء على طلب 

احلن�سايل ،النائب الرابع لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور ، 

بتاريخ 15 فرباير2011،

      قرر ما يلي :

الف�سل الأول

 2010 يناير   21 بتاريخ   40 رقم  القرار  مقت�سيات  تلغى   

الرابع  ،النائب  احلن�سايل  يو�سف  لل�سيد  املهام  بتفوي�ص  والقا�سي 

لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور ، ابتداء من 12 اأبريل 2011.

الف�سل الثاين

الثقايف  الق�سم  ، ورئي�ص  للجماعة  العام  الكاتب  ال�سيد  اإىل  يعهد        

والريا�سي والجتماعي بتنفيذ هذا القرار كل يف دائرة اخت�سا�ساته.

وحرر ب�سيدي بنور يف 12 اأبريل 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،عبد اللطيف بلبوير.

قرار لرئـي�ش املجلـ�ش احل�ســري ل�سيــدي بنــور رقـم 02/ 2011 

بتاريخ 12 اأبريل 2011 يق�سي باإلغاء التفوي�ش يف املهام.

 

رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

 1423 25 رجب  بتاريخ   1.02.297 ال�رشيـــف رقم  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 
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17.08 ال�سادر بتنفيذه  رقم  القانون  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛

بتاريخ  ق.م.م   D  5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء        

الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  حول   ،2009 يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه؛

      وبناء على القرار رقم 36/09 بتاريخ 02 نونرب 2009 والقا�سي 

املجل�ص  لرئي�ص  الثاين  ،النائب  يفيد  حميد  لل�سيد  املهام  بتفوي�ص 

احل�رشي ل�سيدي بنور؛

حميد  ال�سيد  به  تقدم  الذي  املهام  من  الإعفاء  طلب  على  وبناء        

يفيد النائب الثاين لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور، بتاريخ 21 

يناير 2011،

      قرر ما يلي :

الف�سل الأول

تلغى مقت�سيات القرار رقم 36/09 بتاريخ 02 نونرب2009   

لرئي�ص  الثاين  ،النائب  يفيد  حميد  لل�سيد  املهام  بتفوي�ص  والقا�سي 

املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور ابتداء من 12 اأبريل 2011.

الف�سل الثاين

      يعهد اإىل ال�سيد الكاتب العام للجماعة و ال�سيد املهند�ص اجلماعي 

رئي�ص الق�سم التقني بتنفيذ هذا القرار كل يف دائرة اخت�سا�ساته.

وحرر ب�سيدي بنور يف 12 اأبريل 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،عبد اللطيف بلبوير.

قرار لرئيـ�ش املجلــ�ش احل�رشي ل�ســيدي بنــور رقـــم 03/ 2011 

بتاريخ 12 اأبريل 2011 يق�سي باإلغاء التفوي�ش يف املهام. 

رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛

بتاريخ  ق.م.م   D  5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء        

مهام رئي�ص  بتفوي�ص  اخلا�سة  الإجراءات  2009، حول  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه؛

والقا�سي  10دجنرب2010  بتاريخ    7 رقم  القرار  على  وبناء        

املجل�ص  لرئي�ص  الثالث  النائب  نيل،  حممد  لل�سيد  املهام  بتفوي�ص 

احل�رشي ل�سيدي بنور؛

      وبناء على طلب الإعفاء من املهام الذي تقدم به ال�سيد حممد نيل 

 11 بتاريخ  بنور،  ل�سيدي  احل�رشي  املجل�ص  لرئي�ص  الثالث  النائب 

اأبريل 2011،

      قرر ما يلي :

الف�سل الأول

     تلغى مقت�سيات القرار رقم 7 بتاريخ  10دجنرب2010  والقا�سي 

املجل�ص  لرئي�ص  الثالث  النائب  نيل،  حممد  لل�سيد  املهام  بتفوي�ص 

احل�رشي ل�سيدي بنور ابتداء من 12 اأبريل 2011.

الف�سل الثاين

      يعهد اإىل ال�سيد الكاتب العام للجماعة و ال�سيد املهند�ص اجلماعي 

رئي�ص الق�سم التقني بتنفيذ هدا القرار كل يف دائرة اخت�سا�ساته.

وحرر ب�سيدي بنور يف 12 اأبريل 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،عبد اللطيف بلبوير.

قرار لرئي�ش املجلــ�ش القروي جلماعــة اأولد عيـــ�سى رقــم 33/

يف  التفوي�ش  باإلغاء  يق�سي   2011 اأبريل   20 بتاريخ   2011
مهام قطاع التعمري والبناء.

رئي�ص املجل�ص القروي جلماعة اأولد عي�سى ،

  

       بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( وخا�سة املادة 55 ،

قرر ما يلي :  

الف�سل الأول

      تلغى مقت�سيات القرار رقم 2009/100 بتاريخ 02 نونرب 2009 

’النائب الرابع لرئي�ص  املفو�ص مبقت�ساه لفائدة ال�سيد بو�سعيب لعوج 

املجل�ص القروي جلماعة اأولد عي�سى، مهام قطاع التعمري والبناء.

الف�سل الثاين

      يعهد اإىل ال�سيد الكاتب العام للجماعة و امل�سلحة التقنية بتنفيذ هذا 

القرار.

الف�سل الثالث

      يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

      وحرر باأولد عي�سى يف 20 اأبريل 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص القروي جلماعة اأولد عي�سى،حممد املخنرت.

قرار لرئيـ�ش املجلــ�ش احل�ســري ل�سيـدي بنــور رقــم 04/ 2011 

بتاريخ 25 اأبريل 2011 يق�سي باإلغاء التفوي�ش يف املهام. 

رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،
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78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  ( و  24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛

بتاريخ  ق.م.م   D  5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء        

مهام رئي�ص  بتفوي�ص  اخلا�سة  الإجراءات  2009، حول  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه؛

والقا�سي   2009 نونرب   02 39بتاريخ  القرار رقم         وبناء على 

بتفوي�ص املهام لل�سيد عبد الله جهري ،النائب ال�ساد�ص لرئي�ص املجل�ص 

احل�رشي ل�سيدي بنور؛

      وبناء على طلب الإعفاء من املهام الذي تقدم به ال�سيد عبد الله 

بنور  ل�سيدي  احل�رشي  املجل�ص  لرئي�ص  ال�ساد�ص  ،النائب  جهري 

بتاريخ 18 اأبريل 2011،

      قرر ما يلي :

الف�سل الأول

 2009 نونرب   02 بتاريخ   39 رقم  القرار  مقت�سيات  تلغى   

النائـــب  جهري،  الله  عبد  لل�سيـــد  املهام  بتفويــ�ص  والقا�سي 

ال�ســاد�ص لرئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور ابتداء من 25 اأبريل 

 ،2011

الف�سل الثاين

اإىل ال�سيد الكاتب العام للجماعة و ال�سيد رئي�ص ق�سم تنمية        يعهد 

املوارد املالية بتنفيذ هذا القرار، كل يف دائرة اخت�سا�ساته.

وحرر ب�سيدي بنور يف 25 اأبريل 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي ل�سيدي بنور،عبد الطيف بلبوير.

قرار لرئيــ�ش املجلــ�ش القــروي جلماعــة مولي عبد الله رقــم

28/ك.م بتاريخ 01 يونيو 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف املهام.

      رئي�ص املجل�ص القروي جلماعة مولي عبد الله،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء     

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقــم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( وخا�سة املادة 55 ؛

بتاريخ  ق.م.م   D  5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء        

اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  الإجراءات  حول   ،2009 يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه؛

القروية  اجلماعة  بت�سيري  تتعلق  اإدارية خمتلفة  وبناء على حيثيات     

ملولي عبد الله،

قرر ما يلي :

الف�سل الأول

املجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب   ، ب�سار  الغني  عبد  لل�سيد  يفو�ص     

الإدارية  املجالت  يف  ،الإم�ساء  الله  عبد  مولي  جلماعة  القروي 

الق�سائية ، وكالة  املنازعات  املمتلكات اجلماعية ،   : يلي  املتعلقة مبا 

املداخيل وامل�سلحة القت�سادية.

الف�سل الثاين

   اإن ال�سيد عبد الغني ب�سار- النائب الأول للرئي�ص- بجماعة مولي 

امل�سالح اجلماعية  اإم�ساءه لدى  الله مطالب بو�سع منوذج من  عبد 

ح�سب ما يقت�سي القانون اجلاري به العمل.

الف�سل الثالث

    يتحمل املفو�ص له م�سوؤوليته كاملة يف املهام امل�سندة اإليه.

الف�سل الرابع

    يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

الف�سل اخلام�ص

    اإن الكاتب العام للجماعة ورئي�ص امل�سلحة املعنية مطالبان كل يف 

دائرة اخت�سا�سه اأن ي�ساعدا على تنفيذ هذا القرار.

وحرر مبولي عبد الله يف 01 يونيو 2011. 

الإم�ساء:رئي�ص املجل�ص القروي جلماعة مولي عبد الله ،

احل�سن ي�سكر ملعا�سي.

      

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�رشي للجديدة رقم 21/ 2011 بتاريخ 22 

يوليو 2011 يق�سي بتفوي�ش التوقيع يف جمال الت�سيري الإداري.

  

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي للجديدة،

         بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛

ال�صادر يف     1  .58  .008 رقم  ال�رشيف  الظهري  على  وبناء        

1958 ( مبثابة النظام الأ�سا�سي العام  24 يربا ير   ( 1377 4 �سعبان 
للوظيفة العمومية ح�سبما وقع تغيريه وتتميمه؛

13 من �سوال  2.77.738ال�صادر يف         وبناء على املر�سوم رقم 

)27 �ستنرب 1977( مبثابة النظام الأ�سا�سي ملوظفي اجلماعات   1397
املحلية كما مت تغيريه وتتميمه ؛
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     ونظرا  لعتبارات تتعلق بال�سري العادي لالإدارة،

      قرر ما يلي

الف�سل الأول

عام  كاتب   ممتاز   مت�رشف  �رشدي،  الرداد  لل�سيد  يفو�ص       

1953.01.01، احلامل  للجماعة احل�رشية للجديدة، املولود بتاريخ 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم M 100792 مهام القيام مبا يلي :

املوارد  ق�سم  قبل  املعدة من  الإدارية  الوثائق  التوقيع على جميع  ـ   1
والأعوان  املر�سمني  املوظفني  �سوؤون  بتدبري  واخلا�سة  الب�رشية 

املوؤقتني واملو�سميني العاملني باجلماعة احل�رشية للجديدة ليقوم بهذه 

املهمة مقامي وبامل�ساركة معي.

الت�سيري  جمال  يف  تدخل  التي  الإدارية  املرا�سالت  على  التوقيع  ـ   2
ليقوم  اجلماعية  وامل�سالح  الأق�سام  قبل خمتلف  واملعدة من  الإداري 

بهذه املهمة مقامي وبامل�ساركة معي

الف�سل الثاين

       يجري العمل بقرار التفوي�ص هذا الذي يخ�سع للن�رش يف اجلريدة 

الر�سمية للجماعات املحلية ابتداء من تاريخه.

الف�سل الثالث

       يلغى مبوجبه القرار رقم 2011/16 املوؤرخ يف 26 من رجب 

1432 )29 يونيو2011(.

الف�سل الرابع

       يعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل كل من ال�سادة الكاتب العام للجماعة، 

والقاب�ص اجلماعي وروؤ�ساء الأق�سام اجلماعية كل فيما يخ�سه. 

و حرر باجلديدة يف 22 يوليو 2011 .

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي للجديدة،عبد احلكيم �سجدة.
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 قرارات �سلطة الو�ساية

قرار عاملي  رقم  01 بتاريخ 06 اأبريل 2011 يق�سي بالإعالن عن 

قبول ا�ستقالة م�ست�سار جماعي.

      عامل اإقليم تارودانت، 

 1.75.168       بناء على الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 

املتعلق  فرباير1977(   15(  1397 �سفر  من   25 يف  ال�صادر 

باخت�سا�سات العامل كما مت تعديله وتتميمه بالظهري ال�رشيف املعترب 

مبثابة قانون رقم 1.93.293 ال�صادر يف 19 من ربيع الآخر 1414 

)6 اأكتوبر 1993( وخا�سة املادة 19 منه؛ 

      وبناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  مار�ص2003 ( و   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛    

      وبناء على طلب ال�ستقالة الذي تقدم به ال�سيد حميد جمال ع�سو 

املجل�ص اجلماعي لتويالت امل�سحح اإم�ساوؤه ببلدية تالوين بتاريخ 14 

فرباير 2011 ؛

      وبناء على تقرير ال�سلطة املحلية،

      قرر مايلي:

املادة الأوىل

املجل�ص  ع�سوية  من  جمال   حميد  ال�سيد  ا�ستقالة  ا�ستالم  عن  يعلن 

اجلماعي لتويالت بدائرة تالوين.

املادة الثانية

      ي�رشي مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخه.

      وحرر بتارودانت يف 06 اأبريل 2011.

الإم�ساء: عامل اإقليم تارودانت ،ال�سيد فوؤاد حممدي.

      

قرار عاملــي  رقم  02 بتاريخ 15 اأبريــل 2011 يق�ســي باإبطــال

ل�سهر  العادية  دورته  خالل  اإميول�ش  جماعة  جمل�ش  مقرر 

فرباير 2011.

      عامل اإقليم تارودانت، 

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛    

       وبعد الإطالع على املقرر الذي اتخذه املجل�ص القروي لإميول�ص 

خالل دورته العادية ل�سهر فرباير 2011املتعلق بالدرا�سة والت�سويت 

على احل�ساب الإداري ل�سنة 2010 الوارد على م�سالح هده العمالة 

بتاريخ 23 مار�ص 2011 وامل�سجل حتت عدد 360؛

       وحيث اأن ال�سيد تفكتي اإبراهيم النائب الأول للرئي�ص قد تراأ�ص 

جل�سة احل�ساب الإداري ال�سيء الذي يتنافى ومقت�سيات املادة 46 من 

امليثاق اجلماعي،

      قرر مايلي:

املادة الأوىل

      يبطل املقرر الذي اتخذه  جمل�ص جماعة اإميول�ص خالل دورته 

العادية ل�سهر فرباير 2011املتعلق بالدرا�سة والت�سويت على احل�ساب 

الإداري ل�سنة 2010.

املادة الثانية

      يعهد اإىل ال�سلطة املحلية بتنفيذ هذا القرار.

      وحرر بتارودانت يف 15 اأبريل 2011.

 الإم�ساء: عامل اإقليم تارودانت ،ال�سيد فوؤاد حممدي.

      

قرار عاملي  بتاريخ 29 اأبريل 2011 يق�سي بالإعالن عن ا�ستالم

ا�ستقالة م�ست�سار جماعي.

      عامل اإقليم تارودانت، 

 1.75.168       بناء على الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 

املتعلق  فرباير1977(   15(  1397 �سفر  من   25 يف  ال�صادر 

باخت�سا�سات العامل كما مت تعديله وتتميمه بالظهري ال�رشيف املعترب 

مبثابة قانون رقم 1.93.293 ال�صادر يف 19 من ربيع الآخر 1414 

)6 اأكتوبر 1993( وخا�سة املادة 19 منه؛ 

      وبناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  ( و  24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛    

      وبناء على طلب ال�ستقالة الذي تقدم به ال�سيد اأحمد فايز ع�سو 

امل�سحح  و  العمالة  هذه  م�سالح  اإىل  تامية  لأولد  اجلماعي  املجل�ص 

اإم�ساوؤه،

جهة �صو�ص - ما�صة - درعة
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      يعلن مايلي:

املجل�ص  ع�سوية  من  فايز  اأحمد  ال�سيد  ا�ستقالة  ا�ستالم  عن  يعلن     

اجلماعي لأولد تامية.

      وحرر بتارودانت يف 29 اأبريل 2011.

الإم�ساء: عامل اإقليم تارودانت ،ال�سيد فوؤاد حممدي.

      

قرار عاملي عدد 08 بتاريخ 03 نونرب 2011 يق�سى  بتمديد الدورة 

العادية  ل�سهر اأكتوبر 2011 .

 1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري  من   58 املادة  ملقت�سيات  طبقا       

�سادر يف 22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009( بتنفيذ القانون رقم 

بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  مبوجبه  واملتمم  املغري   17.08
اجلماعي كما مت تغيريه وتتميمه؛

      وبناء على الطلب الذي تقدم به رئي�ص املجلـــ�ص القــروي ليت 

اكا�ص حول متديد الدورة العادية ل�سهر اأكتوبر 2011.

      قرر ما يلي : 

الف�سل الأول

         يوؤذن لرئي�ص املجل�ص القروي ليت اكا�ص التابعة لدائرة تارودانت 

بتمديد الدورة العادية ل�سهر اأكتوبر 2011 التي افتتحها املجل�ص بتاريخ 

13 اأكتوبر 2011 وانتهت مدتها القانونية يوم 2011/11/02.

الف�سل الثاين

غاية  اإىل   2011/11/03 تاريخ  من  التمديد  هذا  مفعول  ي�رشي      

.2011/11/15

الف�سل الثالث

      يعهد لرئي�ص املجل�ص بتنفيذ هذا القرار.

وحرر بتارودانت يف 03 نونرب2011 .

الإم�ساء :  عامل اإقليم تارودانت، فوؤاد حممدي

قرار عاملي عدد 09 بتاريخ 22 نونرب 2011 يق�سي بتمديد الدورة 

العادية ل�سهر اأكتوبر 2011 .

 1.08.153 ال�رشيف رقم  الظهري  58 من  املادة  ملقت�سيات        طبقا 

�سادر يف 22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009( بتنفيذ القانون رقم 

بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  مبوجبه  واملتمم  املغري   17.08
اجلماعي كما مت تغيريه وتتميمه؛

ل�سكاون  القروي  املجل�ص  رئي�ص  به  تقدم  الذي  الطلب  على  وبناء 

حول متديد الدورة العادية ل�سهر اأكتوبر 2011.

      قرر ما يلي 

الف�سل الأول

تالوين  لدائرة  التابع  ل�سكاون  القروي  املجل�ص  لرئي�ص  يوؤذن        

بتمديد الدورة العادية ل�سهر اأكتوبر 2011 التي افتتحها املجل�ص بتاريخ 

27 اأكتوبر 2011 وانتهت مدتها القانونية يوم 21/11/2011.

الف�سل الثاين

غاية  اإىل   22/11/2011 تاريخ  من  التمديد  هذا  مفعول  ي�رشي     

.30/11/2011

الف�سل الثالث

     يعهد لرئي�ص املجل�ص بتنفيذ هذا القرار.

وحرر بتارودانت يف 22/11/2011.

 الإم�ساء 

عامل اإقليم تارودانت: فوؤاد حممدي

قرار عاملي عدد 10 بتاريخ 2011/11/24 يق�سى بتمديد الدورة

العادية ل�سهر اأكتوبر 2011.

 

 1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري  من   58 املادة  ملقت�سيات  طبقا       

�سادر يف 22 من �سفر 1430 )18 فرباير 2009( بتنفيذ القانون رقم 

بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  مبوجبه  واملتمم  املغري   17.08
اجلماعي كما مت تغيريه وتتميمه؛

      وبناء على الطلب الذي تقدم به رئي�ص املجل�ص القروي ليكيدي 

حول متديد الدورة العادية ل�سهر اأكتوبر 2011.

      قرر ما يلي 

الف�سل الأول

      يوؤذن لرئي�ص املجل�ص القروي ليكيدي التابع لدائرة تالوين بتمديد 

 31 2011 التي افتتحها املجل�ص بتاريخ  اأكتوبر  الدورة العادية ل�سهر 

اأكتوبر 2011 وانتهت مدتها القانونية يوم 23/11/2011.

الف�سل الثاين

ملدة   24/11/2011 تاريخ  ابتداء من  التمديد  هذا  ي�رشي مفعول       

�سبعة اأيام متتالية من اأيام العمل.

الف�سل الثالث

        يعهد لرئي�ص املجل�ص بتنفيذ هذا القرار.

وحرر بتارودانت يف 24 نونرب 2011 .

الإم�ساء : عامل اإقليم تارودانت فوؤاد حممدي

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش 

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساءات ومطابقة الن�سخ لأ�سولها 

قــرار لرئي�ش املجل�ش القــروي لتيزغــران رقــم 01 بتاريــخ 30  

�سحة  على  الإ�سهاد  يف  بالتفوي�ش  يق�سي   2011 يونيو 

الإم�ساءات ومطابقة الن�سخ لأ�سولها.
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      رئي�ص املجل�ص القروي لتيزغران،

   بناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 12 من رم�سان 1333 )25 

يوليو 1915 ( املتعلق بتثبيت الإم�ساءات كما  وقع تغيريه وتتميمه؛

ال�سادر  بامليثاق اجلماعي  املتعلق   78.00 القانون رقم     وبناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  الظهريال�رشيف  بتنفيذه  ال�سادر 

24 مار�ص 2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه   (  1424
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009(،

     قرر ما يلي :

الف�سل الأول

املجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  وعراب،  الها�سم  لل�سيد   يفو�ص      

لالإ�سهاد   ،  1985/01/12 بتاريخ  املزداد  و  لتيزغران  القروي 

على �سحة الإم�ساءات والن�سخ املطابقة لأ�سولها باجلماعة القروية 

لتيزغران.

الف�سل الثاين

     ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ  30 يونيو2011 .

             وحرر بتيزغران يف 30 يونيو 2011.

 الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص القروي لتيزغران، احل�سن بن �سقرون .

التفوي�ش يف احلالة املدنية

قرار لرئي�ش املجلــ�ش القروي لثنني اأداي رقـــم 01 بتاريـخ 03  

ماي 2011 يتعلق بتفوي�ش مهام �سابط احلالة املدنية.

     رئي�ص املجل�ص القروي لثنني اداي،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه  24 مار�ص   (  1424
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( و خا�سة الفقرة الأوىل من املادة 51 منه؛

ال�سادر  املدنية،  باحلالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  على  وبناء      

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

) 03 اأكتوبر 2002( وخا�سة الفقرة الثانية من املادة اخلام�سة منه؛

2 من  ال�صادر يف   2.99.665 التطبيقي رقم  املر�سوم      وبناء على 

�سعبان 1423 )9 اأكتوبر 2002( املتعلق بتطبيق القانون رقم 37.99 

املادة  2002( وخا�سة  اأكتوبر   3(  1423 25 من رجب  ال�صادر يف 

الأوىل منه،

قرر ما يلي: 

الف�سل الأول

    يعني ال�سيد العربي كويحيى املولود بتاريخ 1977/05/15 ب�سفته 

للحالة  �سابطا  اداي  لثنني  اجلماعي  املجل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب 

املدنية بالتفوي�ص مبكتب احلالة املدنية الأ�سلي الذي يقع مقره مبركز 

اثنني اداي ليقوم بهذه املهمة مقامي وبامل�ساركة معي.

الف�سل الثاين

      يبداأ �رشيان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

وحرر يف اثنني اداي بتاريخ 03 مايو 2011 .

اإم�ساء: �سعاد وعدي

قرار لرئي�ش املجل�ش القروي لثنني اداي رقم 03 بتاريخ 03 مايو

2011 يتعلق بتفوي�ش مهام �سابط احلالة املدنية.

    رئي�ص املجل�ص القروي لثنني اداي،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  الظهريال�رشيف  بتنفيذه  ال�سادر 

24 مار�ص 2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه   (  1424
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( و خا�سة الفقرة الأوىل من املادة 51 منه؛

ال�سادر  املدنية،  باحلالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  على  وبناء     

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

) 03 اكتوبر 2002( وخا�سة الفقرة الثانية من املادة اخلام�سة منه؛

من   2 يف  ال�صادر   2.99.665 رقم  التطبيقي  املر�سوم  على  وبناء     

�سعبان 1423 )9 اأكتوبر 2002( املتعلق بتطبيق القانون رقم 37.99 

املادة  2002( وخا�سة  اأكتوبر   3(  1423 25 من رجب  ال�صادر يف 

الأوىل منه،

     قرر ما يلي: 

الف�سل الأول

رتبته   1969/01/01 بتاريخ  املولود  وزي  احل�سني  ال�سيد  يعني     

الإدارية، كاتب ممتاز بجماعة اثنني اداي املر�سم والعامل مب�سالح 

بالتفوي�ص  املدنية  للحالة  �سابطا  اداي،  اثنني  بجماعة  املدنية  احلالة 

مبكتب احلالة املدنية الأ�سلي الذي يقع مقره مبركز اثنني اداي ليقوم 

بهذه املهمة مقامي.

الف�سل الثاين

     يبداأ �رشيان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

وحرر يف اثنني اداي بتاريخ 03 مايو 2011. 

الإم�ساء: �سعاد وعدي 
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 قرار لرئي�ش املجل�ش القروي ل�سيدي بوعبد اللي رقم 19 بتاريخ

 01 غ�ست 2011 يتعلق بتفوي�ش مهام �سابط احلالة املدنية.

     رئي�ص املجل�ص القروي ل�سيدي بوعبد اللي، 

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

24 مار�ص 2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه   (  1424
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( ل�سيما املادة 51 منه؛

وبناء على القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة املدنية، ال�سادر بتنفيذه 

الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 ) 03 

اأكتوبر 2002( وخا�سة املادة اخلام�سة منه؛

من   2 يف  ال�صادر   2.99.665 رقم  التطبيقي  املر�سوم  على  وبناء 

�سعبان 1423 )9 اأكتوبر 2002( املتعلق بتطبيق القانون رقم 37.99 

املادة  2002( وخا�سة  اأكتوبر   3(  1423 25 من رجب  ال�صادر يف 

الأوىل منه،

قرر ما يلي: 

الف�سل الأول

    يعني ال�سيد حممد بن بال املولود بتاريخ 1969 ب بونعمان ب�سفته 

موظف جماعي م�ساعد تقني ال�سلم 5 الرتبة 5، �سابطا للحالة املدنية 

بخمي�ص  مقره  يقع  الذي  املدنية  للحالة  الفرعي  باملكتب  بالتفوي�ص 

تفراوت.

الف�سل الثاين

      ي�رشي مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع.

وحرر ب�سيدي بوعبداللي يف 2011/08/01.

الإم�ساء: رئي�ص  املجل�ص القروي، عبد الله بكيو�ص.

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�رشي لأكدز رقم 27/ 2011 بتاريخ 24 

اأكتوبر 2011 يق�سي بتفوي�ش التوقيع يف احلالة املدنية.

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي لأكدز،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه  24 مار�ص   (  1424
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( و خا�سة املادة 51 منه؛ 

�سعبان  من   02 يف  ال�صادر   2.99.665 رقم  املر�سوم  على  وبناء     

1423 )08 اأكتوبر 2002( لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة 
املدنية وخ�سو�سا املادة 1 منه،

قرر ما يلي: 

الف�سل الأول

الوطنيــة  تعريفـه  بطاقـة  رقم  بورا�ص،  الله  عبد  لل�سيد  يفو�ص     

املدنية.  للحالة  ممتاز  كاتب   ،1967 بتاريخ  واملولود   PB  11149
يفو�ص له التوقيع مقامي وبامل�ساركة معي على وثائق احلالة املدنية.

الف�سل الثاين

بالطرق  وين�رش  الو�سائل،  بكل  العموم  علم  اإىل  القرار  هذا  يبلغ     

القانونية اجلاري بها العمل.

الف�سل الثالث

    ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

وحرر باأكدز يف 24 اأكتوبر 2011 .

الإم�ساء : حل�سن جبلي 
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قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

املرافق العمومية اجلماعية

قرار بلــدي م�ستمــر رقـم 42 بتاريــخ 12 مايــو 2011 القا�ســـي

ينايـر   28 بتاريخ    69 رقم  امل�ستمـر  البلدي  القرار  بتعديل 

للخ�سـر  اجلملـة  �سـوق  مرفـق  باإحداث  اخلا�ش   1985
والفواكه بالق�رش الكبري.

      رئي�ص املجلـ�ص احل�رشي  ملدينـة الق�سـر الكبيـر ،

ال�سادر  بامليثاق اجلماعي  املتعلق        بناء على القانون رقم 78.00 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  

ال�سادر بتنفيذه   17.08 والقانون رقم   )  2003 مار�ص   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛ 

 1914 غ�ســت   25 بتاريــخ  ال�سادر  ال�رشيف  الظهري  وبناء على     

1332( القا�سي بتنظيم ا�ستغالل املوؤ�س�سات الغري ال�سحية  )3 �سوال 

واملزعجة واملوؤدية لبع�ص الأخطار كما مت تغيريه وتتميمه؛

    وبناء علـى الظهري ال�رشيف ال�سادر بتاريــخ 21 �ســـوال 1335 

)30 يوليو 1917( املتعلق بالوقاية وال�سحة العمومية؛

 1380 15 من �سفــر اخلـيـر     وبناء على الظهري ال�رشيف بتاريخ 

امللك  بتدبري  واملتعلق  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   )1921 اأكتوبر   19(

اجلماعي؛

1921 املحدد  13 دجنرب  القرار الوزاري ال�سادر يف     وبناء على 

لكيفية  ت�سيري امللك اجلماعي والقرارات املتممة واملغرية له؛

املتعلق   1949 14 نوفمرب  املوؤرخ يف  ال�رشيف  الظهري     وبناء على 

البلدي لأغرا�ص جتارية كما وقع  العمومي  امللك  ا�ستغالل  برخ�ص 

تغيريه وتتميمه؛

   وبناء على الظهري ال�رشيف رقم 1-00-225 ال�صادر يف 2 ربيع 

املتعلق   99-06 رقم  القانون  بتنفيذ   )2000 5 يونيو   (  1421 الأول 

بحرية الأ�سعار واملناف�سة؛

   وبناء على الظهري ال�رشيف رقم 1.06.15 �سادر يف 15 من حمرم 

املتعلـق   54.05 رقـم  القانون  بتنفيـذ   )2006 فربايـر   14(  1427
بالتدبيـر املفـو�ص للمرافـق العامــة ؛

   وبنـاء على املر�سوم رقـم 388ـ06ـ2 ال�صادر يف 16 حمرم 1428 

املوافق )05 فربايـر 2007( بتحديد �سـروط و اأ�سكال اإبرام �سفقات 

الدولة وكذا بع�ص القواعـد املتعلقـة مبراقبتها و تدبريهـا؛

 16 يف  ال�صادر   1.07.209 رقـم  ال�رشيف  الظهري  علـى  وبنـاء     

 07.39 رقم  القانون  بتنفيذ   )2007 )27دجنرب   1428 احلجة  ذي 

القا�سي ب�سن مقت�سيات انتقالية فيما يتعلق ببع�ص الر�سوم و احلقوق 

وامل�ساهمات و الإتاوات امل�ستحقة لفائدة اجلماعات املحليـة؛

 2008 مايو   15 بتاريـخ   38 رقـم  اجلبائـي  القـرار  علـى  وبنــاء     

لفائـدة  امل�ستحقـة  الر�سـوم  و  ال�رشائب  اأ�سعـار  و  لن�سـب  املحـدد 

امليزانيـة اجلماعيـة ملدينـة الق�سـر الكبيـر ؛

   وبناء على الظهري ال�رشيف رقم 1.09.02 �سادر يف 22 من �سفــر 

املتعلـق   08.45 رقـم  القانـون  بتنفيـذ   )2009 فرباير   18  (  1430
بالتنظيـم املالـي للجماعات املحليـة و جمموعاتهـا ؛

   وبنــاء على املر�سوم رقم 2.09.441 �سادريف17 من حمرم 1431 

)3 يناير 2010( ب�سـن نظـام للمحا�سبة العمومية للجماعات املحلية و 

جمموعاتها؛

   وبنـاء على الظهري ال�رشيف رقم 1.62.008 يف تخويـل مهام وكالء 

اأ�سواق اجلملـة باجلماعات احل�رشيـة؛

22 مـاي  الداخليـة  ال�سـادر فـي  ال�سيد وزيـر     وبناء علـى قرار  

اأ�سـواق بيـع اخل�سـر  اأ�سـا�سي لوكـالء  قانــون  ب�سـاأن و�سـع   1962
وكـذا  احل�رشيـة،   اجلماعـات  بدائـرة  الكائنـة  باجلملـة   والفواكـه 

و�سـع نظــام خـا�ص بتلــك الأ�ســواق ؛

   وبناء على مقرر جمل�ص اجلماعة احل�رشية ملدينة الق�رش الكبري عدد 

55/1135 املتخذ خالل دورته العادية ل�سهر فربايـر 2011،

اجلــــــــزء الأول

البـــــاب الأول

الف�ســل الأول

والفواكـه  للخ�سـر  اجلملة  �سوق  ت�سيري  كيفية  القرار  هذا  يحدد        

هذا  ملقت�سيات  يخ�سع   ، الكبيـر  الق�سـر  ملدينـة  احل�رشيـة  للجماعـة 

النظام واإىل الإجراءات املتخذة من اأجل تطبيقه جميع م�ستغلي املرفق 

الدائرة  داخل  موؤقتة  اأو  م�ستمرة  ب�سفة  املمار�سة  الن�ساطات  وكل 

باأن�سطة  عالقة  لها  التي  واملحالت  الأ�سخا�ص  وكذا  لل�سوق  الرتابية 

ال�سوق املتواجدة خارجه. و ي�سـم ال�سـوق بالإ�سافة اإىل املربعـات 

لو�سع  الفالحي( و حيزا خم�س�سا  املربـع   ( بالفالح  �ساحـة خا�سـة 

ال�سناديـق الفارغـة  و ميزان عمومي.

      و يتوىل اإدارة ت�سيري �سوق اجلملة للخ�سـر والفواكـه مدير معني 

حتت  يعمل  الكبيــر  الق�سـر  ملدينة  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  طرف  من 

املحلية  ال�سلطة  مع  بتعاون  عنه  ينـوب  من  اإ�رشاف  اأو حتت  اإ�رشافه 

وم�سالح الأمن املتواجدة بال�سوق.

الف�ســل الثانـي

للجماعـة  والفواكه  للخ�رش  اجلملة  ب�سـوق  املربعات  يحدد عدد        

احل�رشية ملدينـة الق�سـر الكبيـر  يف اأربع ) 04(مربعات موزعة على  

%50  لوكالء ينتمون  ثمان)08( وكـالء  يتكونون بالت�ساوي بن�سبة 

للقطاع احلر و 50 %    لوكالء ينتمون لأ�رشة املقاومة واأع�ساء جي�ص 

التحرير.

جهة طنجة - تطوان



1645عدد 30 ـ 17 جمادى الثانية 1433 )09 ماي 2012(

الف�ســل الثالث

قرار  ملقت�سيات  تعيينهم طبقا  يتم  الذين  الأ�سخا�ص  هم  الوكالء        

على  وجترى   1962 ماي   22 بتاريـــخ  ال�سادر  الداخليــة  وزير 

يدهم عمليات البيع باجلملة عن طريق املزايدة اأو بالرتا�سي بالأمكنة 

التي  البيع  طريقة  وح�سب  وال�ساعات  الأيام  يف  لذلك  املخ�س�سة 

يحددها هذا النظام الداخلي.

50.000.00 درهم ) خم�سون       حتدد ال�سمانة النهائية للوكيل يف 

األف درهم(.

الف�ســل الرابـع

اأن ي�سهروا علـى احتـرام مقت�سيـات قرار        يتعني على الوكالء 

اأ�سواق  لوكـالء  اأ�سا�سـي  قانون  و�سـع  ب�ساأن  الداخليـة  وزيـر 

بدائـرة  الكائنـة  ال�سمك  اأ�سواق  و  باجلملـة  الفواكـه  و  اخل�سـر  بيـع 

الأ�سواق  بتـلك  اجلماعات احل�رشيـة ، و كذا و�سـع نظـام خـا�ص 

حقـه  يف  تطبـق  املقت�سيـات  لتلـك  الوكيـل  احرتام  عدم  حالـة  يف  و 

الإجراءات امل�سطـرة بنفـ�ص القرار .

الف�ســل اخلامـ�ص

      يجب علـى الوكـالء اأن ي�سهـروا علـى احرتام حدود املربعـات 

ال�سلــع  وحتجـز  بيعهـا.  حني  و  ال�سلـع  و�سـع  عند  اإليهم  املمنوحـة 

يف  و  املربعـات  حدود  خارج  تو�سـع  التي  التلفيـف  و�سناديـق 

الأماكـن غري املخ�س�سـة لذلك و تباع ال�سلـع املحجوزة باملزاد العلنـي 

اأو ت�سلم اإىل املوؤ�س�سـات اخلرييـة .

الف�ســل ال�سـاد�ص

      يتعيـن علـى الوكيـل تعييـن م�ستخدميـن بعد املوافقة الكتابيـة لرئي�ص 

الجتماعـي  ال�سمـان  �سندوق  لدى  بهـم  م�سـرح  البلدي   املجل�ص 

يتواجدون باملربع بكيفية م�ستمرة و بطريقة قانونية و يعملون حتت 

م�سوؤوليـة الوكيـل . 

الف�ســل ال�سابــع

ل  و  �سباحـا  ال�ساد�سـة  ال�ساعـة  علـى  الوكيـل  اإجباريا  يح�سـر        

يغادر اإل بعـد انتهـاء الوقت املحدد لن�سـاط ال�سـوق . 

الف�سـل الثامـــن 

      ل تو�سـع موازيـن الوكـالء خـارج حدود مربعاتهـم ويف حالـة 

�سبـط خمالفـة يف هذا الباب يحجـز امليزان .

الف�ســل التا�سـع 

      يجب علـى البائعيـن م�ستخدمـي الوكـالء اأن يرتدوا بدلـة ذات 

�سدورهـم  علـى  بهـم  اخلا�سـة  ال�سـارة  و�سـع  مـع  اأخ�سـر  لون 

حتمـل ا�سمهـم و رقـم املربـع .

الف�ســل العا�ســر

      مينـع منعـا كليـا علـى البائعيـن م�ستخدمـي الوكـالء مغادرة حمـل 

ت�سليـم  البائـع  علـى  و  للبيـع  ال�سـوق  افتتـاح  اأوقـات  اأثنـاء  عملهـم 

ورقـة خـروج ال�سلـع لكـل م�ستـر.

الف�ســل احلادي ع�سـر

موازيـن  التجـار  اإ�سارة  ي�سـع رهـن  اأن  الوكيـل  علـى  يتعيـن        

الكرتونيـة وتكييف هذه املوازين مـع الأنظمـة املعلوماتيـة التي ميكن 

اأن تدخـل علـى عمليـات تدبيـر املربـع املوكـول اإليه.

الف�سـل الثانـي ع�سـر

      يلتـزم الوكيـل مب�سـك دفاتــر ح�سابيـة ت�سجـل بها كـل العمليـات 

اإ�سارة  الدفاتر رهـن  تلك  و و�سع   ، ت�سل�سلي  ب�سكــل  و  الفواتيـر  و 

امل�سالـح الإدارية و اجلبائيـة بق�سـد املراقبـة و الطـالع .

الف�سـل الثالث ع�سـر

      يجب لزامـا علـى الوكيـل اأن يح�سـل لفائـدة اجلماعـة احل�رشيـة 

البيوعات  مبلـغ  من   7% يف  حمددة   �رشيبة  الكبيـر  الق�سـر  ملدينـة 

املنجـزة علـى يده ، يقـوم بتحويـل ن�سبـة 5 % منها لفائـدة اجلماعـة، 

اليـوم يوم  اإذا �سادف هذا  اإل  �سهـر ،  21 من كل  11 و  1 و  اأيـام 

عطلـة ، ويحتفـظ بن�سبـة 2   %لفائدتـه كمكافاأة .

الف�ســل الرابــع ع�سـر

      يعتبـر الوكيـل م�سوؤول عن كـل الب�سائـع الفا�سدة و غري ال�ساحلة 

لال�ستهالك و التي ت�سبط يف حالـة عر�ص للبيـع .

الف�سـل اخلام�ص ع�سـر

      يف حالـة خمالفـة البائعيـن ملقت�سيـات ما �سبـق ذكـره ، تتخـذ يف 

حقهـم الإجراءات املن�سو�ص عليها يف قرار ال�سيـد وزيـر الداخليـة 

املوؤرخ ب 22 مـاي 1962 ومقت�سيـات هذا القـرار .

البـــــاب الثانــــي

املنتجـــــــون

الف�سـل ال�ساد�ص ع�سـر

      يوؤدي املنتجـون الوافدون علـى ال�سـوق واجبـات لفائـدة ميزانيـة 

قيمـة  من    7% ت�ساوي  الكبيـر  الق�سـر  ملدينـة  احل�رشيـة  اجلماعـة 

 ، الأثمنـة  جلنـة  طـرف  من  املحددة  الأ�سعـار  اأ�سـا�ص  علـى  �سلعهـم 

ويوؤدي املنتـج كذلـك واجب امليزان لفائـدة ميزانيـة اجلماعـة و ذلـك 

ح�سب الأ�سعـار املحددة بالقـرار اجلبائـي .

الف�سـل ال�سابـع ع�سـر 

      ي�سمـح باإدخال ال�سلـع اإىل ال�سـوق ب�سفـة م�ستمـرة و بدون توقـف.

الف�ســل الثامـن ع�سـر

الدخـول  عند  وزنهـا  يجب  ال�سـوق  على  واردة  �سلعـة  كل        

اأن  الذي يجب  الواجب  الدخول  لذلك ويحدد عند  املعـدة  باملوازيـن 

الغر�ص  ولهذا  الكبيـر.  للق�سـر  احل�رشية  اجلماعة  حل�ساب  يدفـع 

تخ�سـع كل ال�ساحنـات وال�سيارات احلاملـة لل�سلـع والغيـر احلاملة لها 

للمراقبة مبا�رشة بعد عبورها باب الدخول. حيث تتـم مبخباأ املراقبة 

مراقبة اأوراق الك�سف ونوعية ال�سلع وال�سناديق والأغطية ملعرفة ما 

اإذا كانت الت�ساريـح املدىل بها عنـد الوزن حقيقيـة اأم ل.

الف�ســل التا�سع ع�سـر

      لالإدارة يف كل زمان ويف كل مكان �سالحية اإجراء كل مراقبة 

تهدف اإىل �سبط املخالفات املرتكبة وذلـك بوا�سطـة املحلفيـن املنتدبيـن 

لهذه الغايـة، وذلـك بق�سـد املحافظـة علـى احلقـوق املاليــة للجماعة 

وبجميـع  اجلملـة  �سوق  وخارج  داخـل  الكبيـر  للق�سـر  احل�رشية 

الرقعـة الرتابيـة للجماعـة.
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املدن  اأو  الأ�سواق  من  املدينـة  علـى  الوافدة  لل�سلـع  بالن�سبـة   و        

املجاورة  اأو التي يتم تخزينهـا بامل�ستودعـات ، يتعيـن  علـى اأ�سحابهـا 

متريرهـا عرب �سوق اجلملـة قبل مبا�سـرة بيعهـا ، وكـل خمالفـة لهـذا 

مع  كامل�سادرة   الزجريـة،  لالإجراءات  �ساحبـه  يعر�ص  القـرار 

واجبـات  لأداء  اإخ�ساعها  اأو  باملدينـة  اخلرييـة  للجمعيـات  ت�سليمهـا 

الأقـل  مـرات علـى  بن�سبة ع�رشة  الر�سم  اجلملـة ، مب�ساعفـة  �سوق 

و تثبت هذه املخالفـات مبح�سـر دون الإخالل باملتابعـات الق�سائيـة 

وفقـا ملقت�سيـات القانون 06-99 املتعلق بحريـة الأ�سعـار واملناف�سـة . 

الف�ســل الع�سـرون

بالف�سل  املذكـور  بالقـرار  امل�سطـرة  اللتزامـات  على  عـالوة        

ال�سابـق مينع و�سع اأكرث من خم�سة �سناديق لعر�ص ال�سلع على املمر 

بالن�سبة لبائعي ال�سلع على ال�ساحنات باملربعات اخلا�سة بذلك. ومينع 

وقوف ال�ساحنات اململوءة بال�سلع بق�سد البيع فوق ال�ساحنات مثنى، 

ثالث اأو اأكرث اإل اإذا ارتاأت الإدارة ّذلك، ومينع و�سع ال�سلع بق�سد 

بيعها على الأر�ص باملربعات اخلا�سة بالبيع على ال�ساحنات كما مينع 

وقوف ال�ساحنات احلاملة لل�سلع عك�سـا للت�سميـم املو�سوع للبيـع على 

ال�ساحنـات.

الف�ســل الواحد و الع�سـرون

اإن �ساحب ال�سلعـة الوافدة علـى ال�سوق حر يف اختيار املربـع        

الذي ينا�سبـه لبيـع �سلعتـه و ل ميكـن منعه من و�سعهـا باملربـع الذي 

يختـاره.

الف�سـل الثانـي و الع�سـرون

      تعد كل �سلعـة واردة على ال�سـوق مباعـة و توؤدى عنها الواجبـات 

اإخراجها  ال�سلعة احلق يف  كيفمـا كان احلـال يف حني يبقـى ل�ساحب 

دون اأن يكون له احلق يف املطالبـة بالواجبـات املوؤداة �سابقـا ..

الف�سـل الثالث و الع�سـرون

      ت�سحب كل �سلعة م�ستـراة بورقـة اخلـروج الـتي يجب الإدلء بها 

لزومـا و ت�سليمهـا للعـون املكلـف بذلـك و يطـرد من ال�سوق كل من 

خالـف مقت�سيات هذا الف�سـل باأمر ي�سدره مديـر ال�سـوق.

البـاب الثالث

امل�ستــــرون

الف�سـل الرابـع و الع�سـرون

اأو معنوي يرخ�ص لـه ب�رشاء        يعتبـر م�ستـر كل �سخـ�ص ذاتـي 

اخل�سـر و الفواكـه داخـل ال�سـوق باجلملـة.

الف�سـل اخلام�ص و الع�سـرون

البيـع  عمليـة  افتتـاح  اأوقات  يحتـرم  اأن  م�ستـر  كل  على  يجب        

اأو  ال�سيـر  قواعـد  احتـرام  عليـه  يجب  كما  ال�سـوق  نهايـة  واأوقات 

والأغرا�ص  والنباتات  ال�سحة  حفـظ  وقواعـد  الوقـوف  اأو  املـرور 

والآداب والأخـالق العامـة.

الف�سـل ال�ساد�ص و الع�سـرون

      مينـع على امل�ستـري وعلـى كل بائـع م�ستخـدم الوكيـل الزيـادة 

هـذا  بورقـة اخلـروج ويف حالـة �سبـط خمالفـة يف  ال�سلع  اأثمنـه  يف 

الغري  الزيادة  اأجل  من  عقوبـات  املخالف  حـق  يف  تتخـذ  امل�سمـار 

امل�رشوعة والت�سبب يف الغالء.

الف�سـل ال�سابع و الع�سـرون

      كل من �سبـط يف حالـة �سـراء �سلـع خارج اأوقات ن�سـاط ال�سـوق 

خرييـة  موؤ�س�سـة  اإىل  ت�سلـم  اأو  العلنـي  باملزاد  وتبـاع  �سلعتـه  حتجـز 

 10 ت�ساوي  ذعيـرة  احلالة  هذه  يف  ال�سلعـة  بائـع  حـق  يف  وتطبـق 

للق�سـر  احل�رشية  اجلماعة  لفائدة  اأعاله  امل�ستحق  الواجب  مرات 

الكبيـر، وتثبت املخالفـة مبح�سـر .

البـاب الرابـــــع

اأ�سحاب اخلدمات املرتبطة ب�سوق اجلملـة

الف�سـل الثامن و الع�سـرون

      يعترب نقال كل رب �ساحنة اأو �سيارة اأو دراجـة ثالثيـة العجـالت 

مرخ�ص له من طرف اجلماعة احل�رشية ملدينـة الق�سـر الكبيـر.

الف�سـل التا�سـع و الع�سـرون

بالأماكن  دراجاتهـم  و  و�سياراتهـم  �ساحناتهـم  النقالة  يوقف        

حركة  عرقل  من  وكل  الإدارة.  حتددهـا  والتـي  لذلك  املخ�س�سة 

املرور وال�سري اأو و�سع �سيارته اأو �ساحنتـه اأو دراجتـه مبكان غري 

معد لذلك ت�سحب منه رخ�سة الدخول اإىل ال�سوق وتو�سع ال�ساحنة اأو 

ال�سيارة اأو الدراجـة باملحجـز البلدي ملدة ع�سـرة اأيـام.

الف�سـل الثالثون

      متر اإجباريا �ساحنات و�سيارات و دراجـات  نقل الب�سائـع اأمـام 

خمبـاأ املراقبـة بق�سد تفتي�سهـا وتتخـذ يف حـق كل نقـال حامـل ل�سلعة 

املن�سو�ص  العقوبات  باملوازيـن  بها  الت�رشيـح  دون  الدخـول  عند 

ال�سحيـة  ال�رشوط  مراعاة  النقال  على  ،ويتعيـن   27 بالف�سل  عليها 

والوقائية املعمـول بها يف هذا املجــال.

الف�سـل احلادي و الثالثون

احلمالــــة

يعترب حمال كل �سخ�ص يرخ�ص له من طرف اجلماعة بو�سع �سارة 

حلمل ال�سلع داخل ال�سوق.

الف�سـل الثاين و الثالثون

      يجب على  كل وكيـل اأن يوفـر العدد الكايف من احلمالـة و يتعني 

على كل حمال اأن يرتدي بذلة زرقاء اللون مع و�سع ال�سارة على 

طرف  من  املمنوحـة  الرخ�سة  ورقم  الكامل  ا�سمه  حتمل  �سدره 

الدارة.

الف�سـل الثالث و الثالثون

يبا�رش احلمالة املرخ�ص لهم وحدهم حمل ال�سلع و�سناديق التلفيف كما 

ميكـن لأ�سحاب ال�سلع اأنف�سهم اأن يبا�رشوا حملها . 

الف�سـل الرابع و الثالثون

مينع على احلمالة التواجد داخل املربعات املغطاة خالل ال�ساعة التي 

ت�سبق وقت افتتاح ن�ساط ال�سوق.

الف�سـل اخلام�ص و الثالثون

كل حمال ل ي�سع ال�سارة على �سدره ت�سحب الرخ�سة منه ويطرد 

من ال�سوق. 
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الف�سـل ال�ساد�ص و الثالثون

العاملـون بال�سـوق

      يتعني على كل عامل مبرافق ال�سوق اأن يرتدي بذلة رمادية اللون 

ملزمـا  به. ويكـون  يعمـل  الذي  املربع  �سارة حتمل رقم  مع و�سع 

باحرتام ال�سوابـط املنظمـة ل�سـوق اجلملـة .

الف�سـل ال�سابـع و الثالثون

تدبيـر ال�سناديـق الفارغـة

      يتعني على الوكيل توفري العدد الكايف من ال�سناديق الفارغة و 

و�سعها بالأماكن املخ�س�سة لها من طرف الإدارة و تكليف م�ستخدم 

العمومي  امللك  فوق  الفارغـة  ال�سناديـق  و�سـع  يعتبـر  بتدبريها. 

ال�ستغالل  واجب  اأداء  عنـه  يرتتب  الذي  امللك  لهذا  موؤقتا  ا�ستغالل 

 . العمل  به  اجلاري  اجلبائـي  للقـرار  طبقا  العمومـي  للملـك  املوؤقت 

بوا�سطـة  الوكـالء  طريـق  عن  املرفق  هذا  تدبري  للجماعة  ميكـن  و 

قرارات ا�ستغالل موؤقتـة اأو منـح تدبريهـا للخـوا�ص بوا�سطـة طلب 

�سعـر كـراء  بهـا. و يحدد  املعمـول  امل�ساطـر  اأثمـان وفـق  عرو�ص 

ال�سناديـق يف 01،00درهم واحد عن 48 �ساعـة .

اجلــزء الثانـــي

اأوقات اإجنـاز عمليـات البيــع واأ�سعــار ال�سلــع

الباب الأول

اأوقات ن�سـاط ال�سـوق

الف�سـل الثامن و الثالثون

      ي�رشع يف عملية البيع ابتداء من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا وتنتهي 

يف متام ال�ساعة الثانية زوال، و يعلن عن بدايتـه و نهايتـه بوا�سطـة 

تبيـن  اإذا  �ساعتيـن  اأو  �ساعـة  الفتـرة  هذه  متديـد  وميكـن  جـر�ص. 

ذلـك  عن  الإعالن  يتم  و  البيـع  ن�سـاط  ا�ستمـرار  بال�سـوق  للمكـلف 

بجـر�ص.

الف�سـل التا�سع و الثالثون

يعترب يوم اجلمعة يوم عطلة ما مل تقت�سي ال�رشورة املو�سمية حتديد 

نظام خا�ص به.  

الباب الثانــي 

اأ�سعـــار ال�سلــع

الف�ســل الأربعون

      تعد لئحة اأ�سعار ال�سلع التي حتدد على �سوئها الواجبات امل�ستحقة 

لفائدة اجلماعة احل�رشية جلنة يرتاأ�سها مدير �سوق اجلملة و ذلـك بنـاء 

علـى الأ�سعار املتداولة بال�سوق و تبعـا لل�سعر الأدنى و الأق�سـى و 

كذا نوع ال�سلعـة و ت�سـم هذه اللجنـة :

      - ممثل عن الوكـالء 

      - ممثل عن التجـار

      - ممثل عن الق�سم القت�سادي بال�سلطـة املحليـة

      - رئي�ص الق�سم القت�سادي باجلماعة

      ول ت�سبـح هـذه الالئحـة نهائيـة اإل بعد التاأ�سري عليها من طرف 

اإذا تعذر  اأنـه  بالقطـاع .غيـر  املكلـف  البلـدي  املجلـ�ص  نائب رئيـ�ص 

علـى اللجنـة الجتمـاع ل�سبب من الأ�سباب اأو تغيب ن�سـف اأع�سائهـا، 

يتكلـف مديـر �سـوق اجلملـة بو�سـع الالئحـة طبقـا لالأ�سعار املتداولـة 

بال�سـوق ، و ذلـك حفاظـا علـى العمـل العادي و ا�ستمرار يته .

الف�سـل الواحـد والأربعـون

الت�سييـر

با�ستدعاء من مدير  الأ�سعار  باإعداد لئحة  املكلفة  اللجنة        جتتمع 

ال�سوق مرة يف الأ�سبوع وكلما ارتاأت الإدارة الدعوة لعقدها.

الف�سـل الثانـي والأربعـون

      تتخذ مقررات اللجنة بالأغلبية املطلقة للم�سوتني، ويف حال عدم 

املوافقة على الثمن يتم الت�سويت بالقرتاع ال�رشي ويف حال تعادل 

الأ�سوات يرجح اجلانب املنتمي اإليه الرئي�ص.

الف�سـل الثالث والأربعـون

البيـع ،ي�سم على اخل�سو�ص  اأثمنـة        يحرر حم�رش جلنة حتديد 

الأ�سعار املحددة، و يوقعـه اأع�سـاء اللجنـة امل�سـار اإليها بالف�سـل 40 

اأعـاله .

الف�سـل الرابـع والأربعـون

اأو عاقـه عائـق خلفـه يف رئا�سـة جلنـة  ال�سوق  تغيب مدير  اإذا        

الأ�سعار نائبــه. 

الف�ســل اخلامـ�ص والأربعون

باملربعـات  اللجنة   املحددة من طرف  الأ�سعـار  تعلق  اأن        يجب 

علم  اإىل  تبليغها  اأجل  من  بال�سـوق  املوجـودة  الإعالنات  ب�سبـورة  و 

املعنييـن بالأمـر.

الف�سـل ال�ساد�ص والأربعـون

      ملدير ال�سوق ال�سالحية ملراجعة الأثمنة بعد ا�ست�سارة اللجنة امل�سار 

اإليها بالف�سل 40 اأعاله اإذا تبني اأن الفالحني والتجار مت�رشرين من 

ذلك وذلك يف اليوم الأول الذي يتبع تاريخ اجتماع اللجنة فقـط ، 

ولهما ال�سالحية اأي�سا يف اأن يراجعا الأثمان اإذا تبني لهما اأن ميزانية 

اجلماعة احل�رشية مت�رشرة.

اجلــــــزء الثالث

املحالت والأماكن والنظافة واملحافظة على الأغرا�ص

البـــــاب الأول

نظافــة املحـالت والأماكـن

الف�سـل ال�سابـع والأربعـون

املقت�سيات  احرتام  لل�سوق  املحركة  العنا�رش  جميع  على  يجب        

املتعلقـة بحفظ ال�سحـة واملحافظة على النظافة ورونق ال�سوق، ويف 

الت�رشيعيـة  الن�سو�ص  املخالـف  الإدارة يف حق  املخالفة تطبـق  حالة 

والتنظيميـة اجلاري بها العمـل.

الف�سـل الثامـن والأربعـون

      يجب جمع النفايات وال�سناديق الفارغة بالأماكن املخ�س�سة لذلك 

وغ�سل  تنظيف  يجب  كما  باملربعات   �سلعتهم  يبيعون  للذين  بالن�سبة 

�سواء  بعده  بالف�سل  املبينة  ال�رشوط  املمنوحة ح�سب  امل�ساحات  جميع 

منها اخلا�سة باإفراغ ال�سلع اأو اخلا�سة باإخراجها منها.
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الف�سـل التا�سـع و الأربعـون

�رشوط خا�سة بنظافة قطاع اخل�سـر والفواكـه املخ�سـ�ص للوكـالء

      يتعيـن على الوكيـل و�سـع �سندوقيـن للقمامـة كافيني ل�ستيعاب 

النفايات ومغلقـة باجلـزء املغطـى من املربـع الذي ي�ستغله و�سندوقيـن 

اآخرين باجلـزء املخ�سـ�ص للبيع على ال�ساحنات، ويجب عليه كذلك 

بال�سناديـق  النفايات  و�سـع  مع  حيـن  كل  يف  املربـع  ينظف  اأن 

لإفراغهـا من طـرف م�سالـح النظافـة ونقلهـا يف الأوقات املحـددة.

الف�سـل اخلم�سـون

اخلا�ص  باملحل  املتواجدة  ال�ساحنات  �سائقي  اإخبار  الوكيل  على        

بالبيع فوق ال�ساحنات ب�رشورة اإفراغ املكان امل�ستغل للوقوف بق�سد 

البيع عند حلول وقت انتهاء ن�ساط ال�سوق لتتمكن م�سالح النظافة من 

اإزالة النفايات التي تكون حتت ال�ساحنات على اأن ترجع هذه الأخرية 

اإىل حمالت وقوفها بعد التنظيف.

الف�سـل الواحـد واخلم�سون

النفايات و بقايـا اخل�سـر داخـل املربعـات        مينع منعا كليا رمي 

ال�سـوق، وكـل خمالـف لهـذه ال�سوابـط تطبـق يف حقـه  اأو ب�ساحـة 

الغرامـات و العقـوبـات التاأديبيـة اجلـاري بـها العمـل .

البــاب الثانـــي

الف�سل الثانـي واخلم�سون

اأوقات التنظيف

جمع  يف  ال�سـوق  لإدارة  التابعـة  النظافة  م�سالـح  ت�سـرع        

النفايـات ونقلهـا بال�سـوق بعد انتهـاء عمليـات البيـع ، ويتعيـن على 

امل�ستفيديـن من املحـالت والأماكـن اأن ي�سهـروا بوا�سطة م�ستخدميهم 

على التنظيـف كل يوم خالل ن�سف �ساعة الذي يتبع �ساعة احل�رش 

الر�سمي لعمليات البيع وال�رشاء ومينع رمي الف�سالت والنفايات بعد 

هذه الأوقات.

الف�سل الثالث واخلم�سون

      مينـع و�سع �سناديـق التلفيـف وال�سـلل بطرق ال�سري واملرور، 

معد  وباملناطق اخل�رشاء وبكل موقع وحمل غري  الوقوف،  ب�ساحة 

لذلك.

الف�سل الرابـع واخلم�سون

      كل من مل يحرتم مقت�سيات الف�سل 52 يوؤدي دعرية مالية طبقـا 

للقوانيـن املعمول بها .

الف�سل اخلامـ�ص واخلم�سون

احرتام  املرفق  م�ستعملي  على  يتعني  التنظيف  عملية  لت�سهيل       

وال�ساحنات  ال�سيارات  وقوف  ومنع  بتحديد  املتعلقة  املقت�سيات 

ويتعني عليهم كذلك مغادرة املربعات طيلة فرتة التنظيف والتطهري 

املربعات وو�سعها، كما  اإىل  ال�سلع  اإدخال  الفرتة  ومينع خالل هذه 

الوافدة  بال�سلع  املحملة  ال�ساحنات  اإيقاف  التنظيف  فرتة  خالل  مينع 

فوق  للبيع  املعدة  باملربعات  لذلك  املخ�س�سة  بالأماكن  ال�سوق  على 

ال�ساحنات.

الف�سل ال�ساد�ص واخلم�سون

       يجب على جميع الوافدين على ال�سوق احرتام القرارات املتعلقـة 

البيئـة و حمايـة املناطق اخل�سـراء  ويوؤدي كل من  باملحافظـة على 

خالف ذلك دعرية مالية .

الف�سل ال�سابـع واخلم�سـون

      مينع منعا كليا غ�سل ال�سيارات داخل ال�سوق.

اجلـــزء الرابــع

البــاب الأول

الف�سـل الثامـن و اخلم�سـون

حتديد وتطبيق قواعد ال�سري

      تطبـق داخل ال�سوق مقت�سيات قانون ال�سري والقرارات املنظمة 

لل�سيـر و اجلـولن وحتدد امل�سالح املخت�سـة القواعـد اخلا�سة بال�سيـر 

والوقـوف داخـل ال�سـوق وت�سع لذلك العالمـات الالزمـة.

الف�سـل التا�سـع و اخلم�سـون

      ت�سهر م�سالح الأمن على تطبيق واحرتام تلك املقت�سيات والقواعد 

ال�سيارات  وقوف  اأماكـن  و  واخلــروج  الدخول  اأبواب  اأمــام 

وال�ساحنات والدراجات النارية والعادية.

الف�سـل ال�ستـون

      تطبق م�سالح الأمن عند �سبط كل خمالفة العقوبات املن�سو�ص 

عليها بالقوانني والنظم اجلاري بها العمل يف هذا امليدان.

الف�سل الواحـد و ال�ستـون

ال�رشقة وال�سيـاع

ال�سلع  ال�رشقات و�سياع  م�سوؤولة عن  لي�ست  ال�سوق  اإدارة  اإن        

والأدوات وال�سيارات واملعدات التي ميلكها م�ستغلو املرفق وامل�ستعملة 

من طرفهم.

الف�ســل الثانـي و ال�ستـون

      مينع منعا كليا تواجد و�سطاء و�سما�رشة بيع و�رشاء �سلع اأو التفاق 

على ذلك دون اأن تكون ال�سلع مو�سوع البيع داخل ال�سوق وعلى 

تتبع يف  التمادي  اأو  الع�سيان  اأن يطردهم، ويف حالة  ال�سوق  مدير 

حقهم امل�سطرة من اأجل عدم احرتام املقت�سيات القانونيـة ول جترى 

عمليات البيع اإل بالأماكن املخ�س�سة لذلك.

البــاب الثانــــي

الف�سـل الثالث و ال�ستـون

      لتفادي كـل حماولـة للتملـ�ص من اأداء الواجبـات احلقيقيـة لفائـدة 

اأوراق  اجلماعـة احل�رشيـة ملدينـة الق�سـر الكبيـر و لت�سهيـل و�سـع 

الك�سف و لكـي ل يوؤدي الفالح اأو التاجـر الواجب مرتيـن اذا و�سـع 

لتجنب  و  اآخـر  مبربـع  الآخـر  اجلـزء  و  مبربـع  ال�سلعـة  من  جزء  

املحمولـة  ال�سلـع  فيها  تكـون  التي  احلالـة  يف  ال�سلبيـة  النعكا�سات 

اإىل  يقدموا  األ  التجـار  و  املنتجني  علـى  ي�ستوجب  النوع  متعـددة 

الوزن اإل حمولت من نـوع واحـد .

الف�ســل الرابـع و ال�ستــون

نقل  اأو  ال�سوق  اإىل  باحل�سـان  املجرورة  العربـات  اإدخال  مينـع 

اأن  يجب  التي  الفالحيـة  العربـات  با�ستثنـاء  مثنهـا،  علـى  الب�سائـع 

الفالح(  )�ساحة  املو�سميـة  الفواكـه  بيـع اخل�سـر و  اإىل مكـان  توجـه 
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ا�ستخـال�ص  تبا�سـر اجلماعـة  لها وكيـل ، حيث  التي مل يخ�س�ص  و 

اأن  هذه احلقـوق طبقا للقرار اجلبائي اجلـاري به العمـل ، و ميكن 

الكميـة  اأن  تبيـن  اإذا  العمومي  بامليزان  للوزن  ال�سلع  هذه  تخ�سـع  

املعـدة للعر�ص وافـرة .

الف�ســل اخلامـ�ص و ال�ستـون

و  املحـالت  اإىل  الدخـول  يف  ال�سالحيـة  كامـل  ال�سـوق  ملديـر        

العامـة  الآداب  احتـرام  و  الهـدوء  و  الطماأنينـة  بق�سـد  الأماكـن 

الأعمـال  �سيـر  ح�سـن  اإىل  الراميـة  الإدارية  التعليمـات  تطبيـق  و 

بال�سـوق و اتخـاذ الإجراءات الالزمـة ، و لميكـن لـه اأن يفـو�ص 

ذلـك .

الف�ســل ال�ساد�ص و ال�ستـون 

      يغيـر و يتمـم هذا النظـام الداخلـي اإذا اقت�ست احلاجـة ذلـك بقـرار 

ي�سـدره رئيـ�ص اجلماعـة احل�رشيـة للق�سـر الكبيـر بناء علـى تقريـر 

يقدمـه املديـر املكلـف ب�سوق اجلملـة للخ�سـر و الفواكـه.

الف�ســل ال�سابـع و ال�ستـون

اإىل مدير �سوق اجلملة و وكيـل مداخيـل �سوق اجلملـة و        يعهد 

املحليـة  ال�سلطـة  و  الأمنيـة  امل�سالـح  و  املخت�سـة  اجلماعيـــة  امل�سالح 

ين�رش  الذي  القـرار  هذا  حمتوى  بتنفيذ  اخت�سا�ساتـه  نطـاق  يف  كل 

باجلريـدة الر�سمية للجماعات املحليـة.

      و حرر بالق�رش الكبري يف 09 مار�ص 2011.

 الإم�ساء : رئي�ص املجلـ�ص احل�رشي  ملدينة الق�رش الكبيـر،�سعيد خريون.

�سادق عليـه وايل جهة طنجـة –تطـوان ،   حممد ح�ساد

 يف 19 اأبريـل 2011.
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قرارات �سلطة الو�ساية

قرار عاملي رقم  01 /2011  بتـاريخ 08 مــار�ص 2011 يق�ســي 

الفوارات  قطاع  الب�ساتني  بتجزئة  ومرافقه  م�سجد  ببناء 

القنيطرة تقدمت به �رشكة الكاهي �سكن.

اإقليم  وعامل  ح�سن  بني  ال�رشاردة  الغرب  جهة  وايل  ال�سيد        

القنيطرة،

      بناءا على الظهري ال�رشيف رقم 31-92-1 ال�صادر يف 15 ذي 

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقـم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي   40 الف�سل  منه  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

     و بناءا على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق 

املتعلق   150-84-1 رقم  قانون  مبثابة  املعترب   )1984 اأكتوبر   2(

بالبناءات املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

     و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد   268 بتاريخ 07 فرباير  2011.

    و بناءا على موافقة الوكالة احل�رشية القنيطرة/ �سيدي قا�سم بوا�سطة 

كتابها عدد 77 بتاريخ 07 يناير 2011.

    و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة كتابها 

عدد 05 بتاريخ 03 يناير 2011.

وكذا  بالبناء  والتزامها  �سكن  الكاهي  �رشكة  طلب   على  بناءا  و     

الب�ساتني  بتجزئة  ومرافقه  م�سجد  بناء  لأجل  بامللف  امللحقة  الوثائق 

قطاع الفوارات على البقعة  الأر�سية E6 املخ�س�سة للم�سجد مبدينة 

القنيطرة، 

     قــرر مــا يلـي:

املادة الأوىل

القطعة  على  ومرافقه  م�سجد  ببناء  �سكن  الكاهي  ل�رشكة  يرخ�ص      

الفوارات  قطاع  الب�ساتني  بتجزئة  للم�سجد  املخ�س�سة   E6 الأر�سية 

مبدينة القنيطرة والتي تبلغ م�ساحتها ب 249 مرت مربع طبقا للت�ساميم 

املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

       اإن �رشكة الكاهي �سكن ملزمة باحل�سول على ما يلي:

 ن�سخة من حم�رش الت�سفيـف م�سلمــة من طــرف مهنــد�ص

   طبوغرايف مرخ�ص.

 ن�سخة من حم�رش فتح الور�ص م�سلمة من طرف املهنــد�ص

 املعماري املكلف بامل�رشوع.

 و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبع

بالعقار  بالبناء  املتعلقة  املالحظات  جميع  به  وتدون  الأ�سغال 

مو�سوع امل�رشوع.

  املادة الثالثة

اأن ت�سهر بالور�ص ويف مكـان بارز لوحة         يجب على ال�رشكة 

يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- وت�سع رهن 

امل�سادق  )الت�سميم  ن�سخة من  البناء  املكلفني مبراقبة  الأعوان  اإ�سارة 

عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

من  امل�سلم  والت�سميم  الرخ�سة  مبو�سوع  التقيد  ال�رشكة   على  يتعني 

اجلها .

املادة اخلام�سة

اإن ال�رشكة ملزمة باإمتام البناء الكلي للم�سجد ح�سب الت�سميم امل�سادق 

عليه.

املادة ال�ساد�سة

واحل�سول  لالأ�سغال،  الكلي  النتهاء  قبل  امل�سجد  ا�ستعمال  ميكن  ل 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية .

الإم�ساء واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة

احمد م�ساوي

قرار عاملي رقم 02/ 2011 بتاريـخ 30 مــار�ص 2011 يق�سي ببنــاء

م�سجد ومرافقه بدوار اأولد حمود و التوازيط اجلنوبية باجلماعة 

القروية عامر ال�سفلية تقدم به املح�سن ال�سيد حاج مي�ش بوعزة

اإقليم  وعامــل  ح�ســـن  بني  ال�رشاردة  الغرب  جهــة  وايل  ال�سيد    

القنيطرة :

ذي   15 يف  ال�صادر   1-92-31 رقم  ال�رشيف  الظهري  على  بناء     

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992 ( بتنفيذ القانون رقـم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي   40 الف�سل  منه  خا�سة   ، بالتعمري  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

    وبناءا على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق 

املتعلق   150-84-1 رقم  قانون  مبثابة  املعترب   )1984 اأكتوبر   2(

بالبناءات املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

    و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 83  بتاريخ 14 يناير  2011.

    و بناءا على موافقة الوكالة احل�رشية القنيطرة/ �سيدي قا�سم بوا�سطة 

الكتاب عدد 151 بتاريخ 17 يناير 2011.

جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن
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   و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 25 بتاريخ 14 يناير 2011.

    و بناءا على بحث ال�سلطة املحلية لدائرة احواز القنيطرة عدد 338 

اأولد  بدوار  ومرافقه  م�سجد  بناء  لأجل   2011 مار�ص   10 بتاريخ 

حمودو التوازيط اجلنوبية باجلماعة القروية عامر ال�سفلية من طرف 

املح�سن احلاج بوعزة مي�ص.

    و بناءا على طلب  املح�سن ال�سيد حاج مي�ص بوعزة والتزامه ببناء 

م�سجد ومرافقه والوثائق امللحقة بامللف لأجل بناء م�سجد بدوار اأولد 

حمود و التوازيط اجلنوبية باجلماعة القروية عامر ال�سفلية.

    قـرر مـا يلي:

املادة الأوىل

ومرافقه  م�سجد  ببناء  بوعزة  مي�ص  حاج  ال�سيد  للمح�سن  يرخ�ص      

عامر  القروية  باجلماعة  اجلنوبية  التوازيط  و  حمود  اأولد  بدوار 

1863مرت  حوايل  م�ساحتها  البالغة  الأر�سية  البقعة  على  ال�سفلية 

مربع، طبق الت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

     اإن املح�سن ال�سيد حاج مي�ص بوعزة ملزم باحل�سول على ما يلي:

  ن�سخة من حم�رش الت�سفيــف م�سلمــة من طــرف مهنـــد�ص

    طبوغرايف.

 ن�سخة من حم�ســر فتـح الور�ص م�سلمة من طــرف املهــند�ص

 املعماري املكلف بامل�رشوع.

 و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبـع

اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالبناء بالعقار 

مو�سوع امل�رشوع.

  املادة الثالثة

بارز لوحة  بالور�ص ويف مكـان  اأن يجعـل  املح�سن        يجب على 

يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- وي�سع رهن 

امل�سادق  )الت�سميم  ن�سخة من  البناء  املكلفني مبراقبة  الأعوان  اإ�سارة 

عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

     يتعني على املح�سن  التقيد مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من 

اجلهـــــا .

املادة اخلام�سة

ح�سب  مرافقه  و  للم�سجد  الكلي  البناء  باإمتام  ملزم  املح�سن   اإن      

الت�سميم امل�سادق عليه.

املادة ال�ساد�سة

       ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

الإم�ساء : واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن، عامل اإقليم القنيطرة

 احمد م�ساوي

قرار عاملي رقم 03/ 2011 بتاريخ 22 يونيو 2011 يق�سي بتعديل

بناء م�سجد الأنوار و مرافقه بتجزئة   ق�سبة مهدية تقدم به 

ال�سيد حممد مو�سى رئي�ش اجلمعية الإح�سان لبناء امل�سجد.

   ال�سيد وايل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقلــيم القنيطرة،

15 ذي  ال�صادر يف   1-92-31 ال�رشيف رقم  الظهري  بناء على      

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقـم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي   40 الف�سل  منه  خا�سة   ، بالتعمري  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

    وبناءا على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق 

املتعلق   150-84-1 رقم  قانون  مبثابة  املعترب   )1984 اأكتوبر   2(

بالبناءات املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

     و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 745  بتاريخ 24 مار�ص  2011.

     و بنــاءا على موافقة الوكالة احل�رشيـــة القنيطرة/ �سيدي قا�ســـم 

بوا�سطة الكتاب عدد 809 بتاريخ 03 يناير 2011.

     و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 125 بتاريخ 31 مار�ص 2011.

     و بناءا على بحث ال�سلطة املحلية لبا�سوية مهدية عدد 229 بتاريخ 

بتجزئة  الأنوار  م�سجد  بناء  ت�سميم  تعديل  لأجل   ،2011 مار�ص   1
الأنوار  جمعية  رئي�ص  مو�سى  حممد  ال�سيد  طرف  من  مهدية  ق�سبة 

الإح�سانية.

      و بناءا على طلب املح�سن ال�سيد حممد مو�سى لتعديل م�سجد الأنوار 

والرتاخي�ص ال�سابقة والوثائق امللحقة بها. 

    قـرر ما يلي:

املادة الأوىل

الإح�سانية  اجلمعية  ال�سيد حممد مو�سى رئي�ص  للمح�سن  يرخ�ص       

الأنوار بتعديل امل�سجد  ومرافقه بتجزئة ق�سبة مهدية طبقا للت�ساميم 

املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

       اإن املح�سن ال�سيد حممد مو�سى ملزم باحرتام الرتاخي�ص ال�سابقة. 

 املادة الثالثة

      يجب على املح�سن اأن يجعـل بالور�ص ويف مكـان بارز لوحــــة 

يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- وي�سع رهن 

امل�سادق  )الت�سميم  ن�سخة من  البناء  املكلفني مبراقبة  الأعوان  اإ�سارة 

عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

     يتعني على املح�سن  التقيد مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من 

اجلها .
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املادة اخلام�سة

ح�سب  مرافقه  و  للم�سجد  الكلي  البناء  باإمتام  ملزمة  اجلمعية   اإن      

الت�سميم  امل�سلم من اأجلها. 

املادة ال�ساد�سة

      ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية .

 الإم�ساء واىل جهة الغرب ال�رشاردة بنى ح�سن

عامل اإقليم القنيطرة

احمد م�ساوي

قرار عاملــي رقم 04/ 2011 بتاريــــخ 23 يونيـــو 2011 يق�ســــي  

بدوار  اجلماعية  الأر�سية  بالقطعة  ومرافقه  م�سجد  ببناء 

ال�سيد  املح�سن  به  تقدم  عرباوة  القروية  باجلماعة  العيايدة 

�سالم اجلاليل.

      ال�سيد وايل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة،

15 ذي  ال�صادر يف   1-92-31 ال�رشيف رقم  الظهري  بناء على      

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992 ( بتنفيذ القانون رقـم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي   40 الف�سل  منه  خا�سة   ، بالتعمري  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

    وبناءا على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق 

املتعلق   150-84-1 رقم  قانون  مبثابة  املعترب   )1984 اأكتوبر   2(

بالبناءات املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

    و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 700  بتاريخ 11 مار�ص  2011.

    و بناءا على موافقة الوكالــــة احل�رشية القنيطـــرة/ �سيدي قا�ســم 

بوا�سطة الكتاب عدد 24 بتاريخ 04 يناير 2011.

     و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 143 بتاريخ 15 يناير 2011.

    و بناءا على بحث ال�سلطة املحلية لقيادة عرباوة عدد 548 بتاريخ 

17 مايو 2011 لأجل بناء م�سجد ومرافقه بدوار العيايدة على القطعة 
طرف  من  عرباوة  القروية  باجلماعة  للم�سجد  املخ�س�سة  الأر�سية 

املح�سن ال�سيد �سالم اجلاليل.

     و بناءا على طلب  املح�سن ال�سيد جاليل �سالم والتزامه ببناء م�سجد 

العيايدة  بدوار  م�سجد  بناء  لأجل  بامللف  امللحقة  والوثائق  ومرافقه 

اجلماعة القروية عرباوة.

قـرر مـا يلـي:

املادة الأوىل

    يرخ�ص للمح�سن ال�سيد اجلاليل �سالم  ببناء م�سجد ومرافقه بدوار 

البالغة  الأر�سية  البقعة  على  عرباوة  القروية  باجلماعة  العيايدة 

م�ساحتها حوايل 138 مرت مربع، طبق الت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

     اإن املح�سن ال�سيد اجلاليل �سالم  ملزم باحل�سول على ما يلي:

  ن�سخــة من حم�رش الت�سفيــف م�سلمــة من طــرف املهنــد�ص

   الطبوغرايف.

  ن�سخــة من حم�رش فتح الور�ص م�سلمة من طــرف املهنــد�ص

 املعماري املكلف بامل�رشوع.

  و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبــع

اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالبناء بالعقار 

مو�سوع امل�رشوع.

  املادة الثالثة

     يجب على املح�سن اأن يجعـل بالور�ص ويف مكـان بارز لوحة يكتب 

عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- وي�سع رهن اإ�سارة 

امل�سادق عليه،  )الت�سميم  ن�سخة من  البناء  املكلفني مبراقبة  الأعوان 

كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

     يتعني على املح�سن  التقيد مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من 

اجلها .

املادة اخلام�سة

ح�سب  مرافقه  و  للم�سجد  الكلي  البناء  باإمتام  ملزم  املح�سن   اإن      

الت�سميم امل�سادق عليه.

املادة ال�ساد�سة

      ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية .

 الإم�ساء : واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة

 احمد م�ساوي

قرار عاملي رقم 05/ 2011 بتاريخ 01 يوليوز 2011 يق�سي ببناء

الأر�سية  القطعة  على  ال�سفاري  بدوار  مرافقه  و  م�سجد 

4767/ر  العقاري عدد  الر�سم  للم�سجد  مو�سوع  املخ�س�سة 

باجلماعة القروية عامر ال�سفلية.

اإقليم  عامــل  ح�سن  بني  ال�ســراردة  الغرب  جهة  وايل  ال�سيد       

القنيطــرة،

15 ذي  ال�صادر يف   1-92-31 بناء على الظهري ال�رشيف رقم       

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992 ( بتنفيذ القانون رقـم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي  منه   40 الف�سل  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.
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1405 موافق  6 حمرم      وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  

املتعلق   150-84-1 رقم  قانون  مبثابة  املعترب   )1984 اأكتوبر   2(

بالبناءات املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

     و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 147  بتاريخ 26 يناير  2011.

     و بناءا على موافقة الوكالة احل�ســرية القنيطـــرة/ �سيدي قا�ســم 

بوا�سطة الكتاب عدد 1110 بتاريخ 12 اأبريل 2011.

      و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 131 بتاريخ 24 اأبريل 2011.

القنيطرة  عدد  اأحواز  بدائرة  املحلية  ال�سلطة  بحث  بناءا على  و       

بدوار  ومرافقه  م�سجد  بناء  لأجل   ،2011 يونيو   13 بتاريخ   1037
الر�سم  مو�سوع  له  املخ�س�سة  الأر�سية  القطعة  على  ال�سفاري 

طرف  من  ال�سفلية  عامر  القروية  باجلماعة  4767/ر  عدد  العقاري 

جمعية الأمل للتنمية.

      و بناءا على طلب اجلمعية والتزامهــا ببناء  م�سجــد ومرافقــه 

ال�سفاري  بدوار  بناء م�سجد ومرافقه  بامللف لأجل  امللحقة  والوثائق 

اجلماعة القروية عامر ال�سفلية،

قرر ما يلـي:

املادة الأوىل

       يرخ�ص جلمعيـــة الأمل للتنميـة ببناء م�سجـــد ومرافقه بــدوار 

الأر�سية  البقعة  على  ال�سفلية  عامر  القروية  باجلماعة  ال�سفاري 

مرت   800 م�ساحتها  البالغة  4767/ر  عدد  العقاري  الر�سم  مو�سوع 

مربع  طبق الت�ساميم املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

       اإن اجلمعية ملزمة باحل�سول على ما يلي. 

  ن�سخــة من حم�ســر الت�سفيــف م�سلمــة من طــرف املهنـد�ص

   الطبوغرايف.

  ن�سخــة من حم�رش فتح الور�ص م�سلمة من طرف املهنــد�ص

 املعماري املكلف بامل�رشوع.

  و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبع

اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالبناء بالور�ص  

مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

لوحة  بارز  مكـان  بالور�ص ويف  اأن جتعـل  اجلمعية       يجب على 

يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- وت�سع رهن 

امل�سادق  )الت�سميم  ن�سخة من  البناء  املكلفني مبراقبة  الأعوان  اإ�سارة 

عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

     يتعني على اجلمعية التقيد مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من 

اجلها .

املادة اخلام�سة

ح�سب  مرافقه  و  للم�سجد  الكلي  البناء  باإمتام  ملزمة  اجلمعية  اإن     

الت�سميم امل�سادق عليه.. 

املادة ال�ساد�سة

ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

الإم�ساء :  واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة

احمد م�ساوي

قرار عاملي رقم 06/ 2011 بتاريخ 15 يوليوز 2011 يق�سي بتهيئة

الكائن  التجانية  الزاوية  مل�سجد  الأر�سي  الطابق  واإ�سالح 

بزاوية زنقة 31  عبد الرحمان املخنت الزنقة 98، مو�سوع 

الر�سم العقاري عدد 22460/ر القنيطرة.

اإقليــم  عامل  ح�ســن  بني  ال�رشاردة  الغرب  جهة  والــي  ال�سيد      

القنيطرة، 

ذي   15 يف  ال�صادر   1-92-31 رقم  ال�رشيف  الظهري  على  بناء     

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقـم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي  منه   40 الف�سل  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

1405 موافق  6 حمرم  ال�سادر يف   ال�رشيف  الظهري  وبناء على     

املتعلق   150-84-1 رقم  قانون  مبثابة  املعترب   )1984 اأكتوبر   2(

بالبناءات املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

   و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 1013  بتاريخ 08 مايو  2011.

  و بناءا على موافقة الوكالة احل�رشية القنيطرة/ �سيدي قا�سم بوا�سطة 

الكتاب عدد 70 بتاريخ 07 يناير 2011.

   و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 146 بتاريخ 15 اأبريل 2011.

الطابق  واإ�سالح  بتهيئة  اأحمد  اإخرازن  ال�سيد  اإلتزام  بناءا على  و     

 31 الزنقة  مبلتقى  الكائن  التيجانية   الزاوية  مل�سجد  الأر�سي 

والوثائق  القنيطرة  مبدينة   98 رقم  والزنقة  املخنت  عبدالرحمان 

امللحقة بامللف.

      قـرر مــا يلـــي:

املادة الأوىل

الأر�سي  الطابق  واإ�سالح  بتهيئة  اأحمد  اإخرازن  لل�سيد  يرخ�ص     

مل�سجد الزاوية التيجانية الكائن مبلتقى زنقتي عبدالرحمان املخنت 31 

والزنقة 98 مو�سوع الر�سم العقاري عدد 22460/ر القنيطرة على 

م�ساحة قدرها 608 مرت مربع طبق الت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

    اإن ال�سيد اإخرازن اأحمد  ملزم باحل�سول على ما يلي : 
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 ن�سخة من حم�رش فتح الــور�ص م�سلمة مــن طرف املهــند�ص

املعماري املكلف بامل�رشوع.

 و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبــع 

اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالبناء بالعقار 

مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

اأن يجعـل بالور�ص ويف مكـان  اأحمد  اإخرازن  ال�سيد       يجب على 

بارز لوحة يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- 

وي�سع رهن اإ�سارة الأعوان املكلفني مبراقبة البناء ن�سخة من )الت�سميم 

امل�سادق عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

الرخــ�سة  التقيد مبو�ســوع  اأحمــد  اإخرازن  ال�سيد  يتعني على        

والت�سميم امل�سلم من اجلها .

املادة اخلام�سة

والإ�سالح  التهيئة  اأ�سغال  باإمتام  ملزم  اأحمد  اإخرازن  ال�سيد  اإن      

للم�سجد كله ح�سب الت�سميم  امل�سادق عليه. 

املادة ال�ساد�سة

اإخرازن  ال�سيد  فاإن  وعليه  الدينية  ال�سعائر  به  توؤدى  امل�سجد  اإن       

ل�سالمة  الالزمة  التدابري  واتخاذ  احليطة واحلذر  عليه  يتوجب  اأحمد 

الرواد.

 الإم�ساء : واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة

احمد م�ساوي

قرار عاملــي رقـم 07/ 2011 بتاريـخ 22 اأغ�سطــ�ش 2011 يق�سـي 

به   تقدمت  بق�سبة مهدية  م�سجد ومرافقه  بناء  واإعادة  بهدم 

�رشكة اآليان�ش دارنا.

اإقليـم  عامــل  ح�ســن  بني  ال�رشاردة  الغــرب  جهة  وايل  ال�سيد       

القنيطرة ،

15 ذي  ال�صادر يف   1-92-31 ال�رشيف رقم  الظهري  بناء على      

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقــم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي  منه   40 الف�سل  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

     وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق 

املتعلق   150-84-1 رقم  قانون  مبثابة  املعترب   )1984 اأكتوبر   2(

بالبناءات املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

     و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 1381  بتاريخ 04 يونيو  2011.

     و بناءا على موافقة الوكالـــة احل�رشية القنيطـــرة/ �سيدي قا�ســم 

بوا�سطة الكتاب عدد 2176 بتاريخ 14 يونيو 2011.

    و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 311 بتاريخ 02 غ�ست 2011.

     و بناءا على طلب �رشكة اآليان�ص دارنا و التزامها بهدم واإعادة بناء 

م�سجد الهدى ومرافقه بق�سبة مهدية والوثائق امللحقة بامللف لأجل بناء 

امل�سجد .

     قــرر مـا يلـي:

املادة الأوىل

الهدى  م�سجد  بناء  واإعادة  بهدم  دارنا  اآليان�ص  ل�رشكة  يرخ�ص     

ومرافقه بق�سبة مهدية على البقعة الأر�سية املخ�س�سة للم�سجد والبالغ 

م�ساحتها 425 مرت مربع طبقا للت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

     اإن �رشكة اآليان�ص دارنا ملزمة باحل�سول على ما يلي. 

  ن�سخة من حم�رش فتــح الور�ص م�سلمــة من طرف املهنــد�ص

    املعماري املكلف بامل�رشوع.

  و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبع

اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالبناء بالعقار 

مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

     يجب على �رشكة اآليان�ص دارنا اأن جتعـل بالور�ص ويف مكـان بارز 

لوحة يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- وي�سع 

)الت�سميم  من  ن�سخة  البناء  مبراقبة  املكلفني  الأعوان  اإ�سارة  رهن 

امل�سادق عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

       يتعيــــن على �رشكة اآليـــان�ص دارنــا التقيد مبو�ســوع الرخــ�سة 

والت�سميم امل�سلم من اجلها .

املادة اخلام�سة

ح�سب  ومرافقه  للم�سجد  الكلي  البناء  باإمتام  ملزمة  ال�رشكة  اإن      

الت�سميم امل�سادق عليه.

املادة ال�ساد�سة

       ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

الإم�ساء :  واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة،

احمد م�ساوي

يق�سي   2011 اأغ�سط�ش   29 بتاريخ   2011  /08 رقم  عاملي  قرار 

ببناء �سكن املوؤذن مب�سجد ال�سنة بـاأولد اأوجيه بلوك ج1.
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اإقليـم  عامل  ح�سن  بني  ال�رشاردة  الغرب  جهة  وايل  ال�سيـــد        

القنيطرة، 

15 ذي  ال�صادر يف   1-92-31 ال�رشيف رقم  الظهري  بناء على      

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقــم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي  منه   40 الف�سل  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

     وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق )2 

اأكتوبر 1984( املعترب مبثابة قانون رقم 150ـ84ـ1 املتعلق بالبناءات 

املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

    و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 1635  بتاريخ 26 يوليوز  2011.

     و بناءا على موافقة الوكالة احل�ســــرية القنيطرة/ �سيدي قا�ســم 

بوا�سطة الكتاب عدد 1933 بتاريخ 25 مايو 2011.

      و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 213 بتاريخ 24 مايو 2011.

       و بناءا على طلب ال�سادة جباري حممد، بلمكي حممد، وبكاري 

اأولد  ج1  بلوك  ال�سنة  مب�سجد  املوؤذن  �سكن  ببناء  والتزامهم  حممد  

اأوجيه ال�سطر الأول  والوثائق امللحقة بامللف لأجل البناء.

قــرر مـا يلــي:

املادة الأوىل

     يرخ�ص ال�سادة جباري حممد، بلمكي حممد، وبكاري حممد  ببناء 

�سكن املوؤذن بالطابق الأول فوق حمل و�سوء الرجال على م�ساحة 

قدرها 51 ،96 مرت مربع طبقا للت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

     اإن ال�سادة جباري حممد، بلمكي حممد، وبكاري حممد  ملزمون 

باحل�سول على ما يلي. 

  ن�سخة من حم�رش فتـــح الور�ص م�سلمة من طرف املهنــد�ص

    املعماري املكلف بامل�رشوع.

  و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبع 

اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالبناء بالعقار 

مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

      يجب على ال�سادة جباري حممد، بلمكي حممد، وبكاري حممد  

اأن يجعـلوا بالور�ص ويف مكـان بارز لوحة يكتب عليها -رقم وتاريخ 

املكلفني  الأعوان  اإ�سارة  رهن  وي�سع  امل�رشوع-  ونوعية  الرخ�سة 

الور�ص،  كنا�ص  عليه،  امل�سادق  )الت�سميم  من  ن�سخة  البناء  مبراقبة 

وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

     يتعني على ال�سادة جباري حممد، بلمكي حممد، وبكاري حممد  

التقيد مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من اجلها .

املادة اخلام�سة

ح�سب  املوؤدن   ل�سكن  الكلي  البناء  باإمتام  ملزمون  املح�سنني  اإن      

الت�سميم  امل�سادق عليه.

املادة ال�ساد�سة

ال�سكن قبل النتهاء من الأ�سغال، واحل�سول  ا�ستعمال       ل ميكن 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

الإم�ساء : واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة،

احمد م�ساوي

قرار عاملي رقم 09/ 2011 بتاريخ 15 �ستنرب 2011 يق�سي  ببناء

القنيطرة   مبدينة   A4 بلوك  الوئام  بتجزئة  ومرافقه  م�سجد 

تقدم به ال�سيد حممد حجوط ممثل �رشكة 3�ش للبناء

اإقليم  عامــل  ح�سن  بني  ال�ســراردة  الغرب  جهة  وايل  ال�سيد       

القنيطرة،

ذي   15 يف  ال�صادر   1-92-31 رقم  ال�رشيف  الظهري  على  بناء     

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقــم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي  منه   40 الف�سل  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

    وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق )2 

اأكتوبر 1984( املعترب مبثابة قانون رقم 150ـ84ـ1 املتعلق بالبناءات 

املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

    و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 1768  بتاريخ 22 غ�ست  2011.

    و بناءا على موافقة الوكالة احل�رشية القنيطرة/ �سيدي قا�سم بوا�سطة 

الكتاب عدد 4072 بتاريخ 18 غ�ست 2011.

   و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 336 بتاريخ 25 غ�ست 2011.

للبناء  3�ص  �رشكة  ممثل  حجوط  حممد  ال�سيد  طلب  على  بناءا  و     

ومرافقه  امل�سجد   بناء  لأجل  بامللف  امللحقة  الوثائق  وكذا  والتزامه 

بتجزئة الوثام بلوك A4 مبدينة القنيطرة.

قــرر ما يلـي:

املادة الأوىل

    يرخ�ص لل�سيد حممد حجوط ممثل �رشكة 3�ص للبناء  لبناء م�سجد 

البقعة  على  القنيطرة  ال�ساكنية   A4 بلوك  الوئام  بتجزئة  ومرافقه 

طبقا  مربع  مرت   400 م�ساحتها  والبالغ  للم�سجد  املخ�س�سة  الأر�سية 

للت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

للبناء ملزم باحل�سول  3�ص  ال�سيد حممد حجوط ممثل �رشكة  اإن      

على ما يلي. 
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 ن�سخـة من حم�ســر الت�سفيف م�سلمــة من طــرف املهنــد�ص

   الطبوغرايف.

 ن�سخـة من حم�ســر فتح الور�ص م�سلمة من طرف املهــند�ص

   املعماري املكلف بامل�رشوع.

 و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبـع

اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالبناء بالعقار 

مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

     يجب على ال�سيد حممد حجوط ممثل �رشكة 3�ص للبناء  اأن يجعـل 

بالور�ص ويف مكـان بارز لوحة يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة 

مبراقبة  املكلفني  الأعوان  اإ�سارة  رهن  وي�سع  امل�رشوع-  ونوعية 

البناء ن�سخة من )الت�سميم امل�سادق عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة 

من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

التقيد  للبناء  3�ص  �رشكة  ممثل  حجوط  حممد  ال�سيد  على  يتعني     

مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من اجلها .

املادة اخلام�سة

     اإن  ال�سيد حممد حجوط ممثل �رشكة 3�ص للبناء ملزم باإمتام البناء 

الكلي للم�سجد ومرافقه  ح�سب الت�سميم  امل�سادق عليه.

املادة ال�ساد�سة

     ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

الإم�ساء : واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة،

احمد م�ساوي

قرار عاملي رقم 10/ 2011 بتاريخ 30 �ستنرب 2011 يق�سي ببناء

م�سجد ومرافقه بق�سبة مهدية، تقدم به ال�سيد حل�سن ال�سيفر 

رئي�ش جمعية الت�سامح مبهدية.

اإقلــيم  عامل  ح�سن  بني  ال�رشاردة  الغـــرب  جهة  وايل  ال�سيد       

القنيطرة،

15 ذي  ال�صادر يف   1-92-31 ال�رشيف رقم  الظهري  بناء على      

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقــم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي   40 الف�سل  منه  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

     وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق )2 

اأكتوبر 1984( املعترب مبثابة قانون رقم 150ـ84ـ1 املتعلق بالبناءات 

املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

    و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 1767  بتاريخ 22 غ�ست  2011 .

      و بناءا على راأي الوكالة احل�رشية القنيطرة/ �سيدي قا�سم بوا�سطة 

الكتاب عدد 4070 بتاريخ 18 غ�ست 2011 وموافقة اجلماعة ال�ساللية 

لتفويت البقعة للم�سجد.

       و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 312 بتاريخ 02 غ�ست 2011.

       و بناءا على بحث ال�سلطة املحلية املتعلق باجلمعية لأجل بناء م�سجد 

ومرافقه بق�سبة مهدية قطاع اإعادة الهيكلة.

      و بناءا على طلب اجلمعية والتزامها والوثائق امللحقة بامللف لأجل 

بناء امل�سجد ومرافقه بق�سبة مهدية قطاع اإعادة الهيكلة.

قرر ما يلــي:

املادة الأوىل

       يرخ�ص جلمعية الت�سامح ببناء م�سجد ومرافقه على البقعة الأر�سية 

التي تقدر م�ساحتها 450 مرت مربع طبقا للت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

      اإن اجلمعية ملزمة باحل�سول على ما يلي. 

 ن�سخــة من حم�ســر الت�سفيـــف م�سلمــة من طرف املهنـد�ص

   الطبوغرايف.

 ن�سخــة من حم�رش فتح الــور�ص م�سلمة من طـرف املهنــد�ص

   املعماري املكلف بامل�رشوع.

 و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبع

اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالبناء بالعقار 

مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

لوحة  بارز  مكـان  بالور�ص ويف  اأن جتعـل  اجلمعية       يجب على 

يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- وت�سع رهن 

امل�سادق  )الت�سميم  ن�سخة من  البناء  املكلفني مبراقبة  الأعوان  اإ�سارة 

عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

     يتعني على اجلمعية التقيد مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من 

اجلها .

املادة اخلام�سة

ح�سب  ومرافقه  للم�سجد  الكلي  البناء  باإمتام  ملزمة  اجلمعية  اإن      

الت�سميم امل�سادق عليه.

املادة ال�ساد�سة

       ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

 الإم�ساء واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة،

 احمد م�ساوي
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قرار عامـلي رقــم 11/ 2011 بتاريــخ 14 نونبـــر 2011 يق�ســــي

على  اأحممد   اأولد  بدوار  ومرافقه  م�سجد  ببناء  بالرتخي�ش 

القروية  باجلماعة  للم�سجد  املخ�س�سة  الأر�سية  القطعة 

بنمن�سور.

     ال�سيد وايل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة،

15 ذي  ال�صادر يف   1-92-31 ال�رشيف رقم  الظهري  بناء على      

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقــم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي  منه   40 الف�سل  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

      وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق )2 

اأكتوبر 1984( املعترب مبثابة قانون رقم 150ـ84ـ1 املتعلق بالبناءات 

املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

       و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 1970  بتاريخ 03 اأكتوبر 2011.

     و بناءا على موافقة الوكالة احل�سـرية القنيطـــرة/ �سيدي قا�ســم 

بوا�سطة الكتاب عدد 3039 بتاريخ 14 �ستنرب 2010.

       و بناءا على موافقة القيادة الإقليمية للوقاية املدنية بوا�سطة الكتاب 

عدد 412 بتاريخ 21 اأكتوبر 2011.

بال�سيد  املتعلق  بالعمالة  الداخلية  ال�سوؤون  ق�سم  بناءا على بحث       و 

الغرا�ص حممد لأجل بناء م�سجد ومرافقه بدوار اأولد احممد جماعة 

بنمن�سور عدد 299 بتاريخ 9 فرباير 2011.

       و بناءا على الطلب والوثائق امللحقة بامللف والتزام ال�سيد حممد 

الغرا�ص ببناء م�سجد ومرافقه بدوار اأولد احممد جماعة بنمن�سور.

قــرر مـا يلــي:

املادة الأوىل

اأولد  بدوار  م�سجد ومرافقه  ببناء  الغرا�ص  لل�سيد حممد      يرخ�ص 

للم�سجد  املخ�س�سة  الأر�سية  البقعة  على  بنمن�سور  جماعة  احممد 

البالغ م�ساحتها 1469 مرت مربع طبق الت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

      اإن ال�سيد حممد الغرا�ص ملزم باحل�سول على ما يلي: 

  ن�سخة من حم�رش الت�سفيـــف م�سلمـــة من طرف املهــند�ص

    الطبوغرايف.

  ن�سخة من حم�رش فتح الور�ص م�سلمـة من طرف املهنـــد�ص 

    املعماري املكلف بامل�رشوع.

  و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبع

بالبناء  املتعلقة  املالحظات  جميع  به  تدون  البناء  اأ�سغال 

بالور�ص    مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

بالور�ص ويف مكـان  اأن يجعـل  الغرا�ص  ال�سيد حممد       يجب على 

بارز لوحة يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- 

وي�سع رهن اإ�سارة الأعوان املكلفني مبراقبة البناء ن�سخة من )الت�سميم 

امل�سادق عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

يتعني على ال�سيد حممد الغرا�ص التقيد مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم 

امل�سلم من اجلها .

املادة اخلام�سة

ومرافقه  للم�سجد  الكلي  البناء  باإمتام  ملزم  الغرا�ص  حممد  ال�سيد  اإن 

ح�سب الت�سميم امل�سادق عليه.

املادة ال�ساد�سة

ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

الإم�ساء  واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن

عامل اإقليم القنيطرة

احمد م�ساوي

قرار عاملي رقم 12/ 2011 بتاريخ 19 دي�سمرب 2011 يق�سي ببناء 

م�سجد M3  باإقامات الكولف  - على البقعة الأر�سية  مو�سوع 

الر�سم العقاري عدد 39038/13 مبدينة القنيطرة، تقدمت به 

جمموعة ال�سحى ب�رشكة مباين زليجة.

اإقليــم  عامل  ح�سن  بني  ال�رشاردة  الغــرب  جهة  وايل  ال�سيد       

القنيطرة،

      بناء على الظهري ال�رشيف رقم 31-92-1 ال�صادر يف 15 ذي 

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقــم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي  منه   40 الف�سل  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

     وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق )2 

اأكتوبر 1984( املعترب مبثابة قانون رقم 150ـ84ـ1 املتعلق بالبناءات 

املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

       و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 2309  بتاريخ 11 نونرب  2011.

قا�ســم  �سيدي  القنيطــرة/  الوكالة احل�رشية  بناءا على موافقة       و 

بوا�سطة الكتاب عدد 4455 بتاريخ 26 �ستنرب 2011.

          و بنـــاءا على موافقة القــيادة الإقليمية للوقايـــة املدنية بوا�سطـــة 

الكتاب عدد 364 بتاريخ 19 �ستنرب 2011.

        و بناءا على الطلب و الوثائق امللحقة بامللف  والتزام �رشكة مباين 

زليجة جمموعة ال�سحى لبناء امل�سجد M3 مو�سوع الر�سم العقاري 

عدد 39038/13 باإقامات الكولف القنيطرة. 
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        قـرر ما يلـــي :

املادة الأوىل

م�سجد  ببناء  ال�سحى  جمموعة  زليجة  مباين  ل�رشكة  يرخ�ص       

ذات   M3 للم�سجد  املخ�س�سة  البقعة  على  الكولف  باإقامة  ومرافقه 

2474 مرت مربع  البالغة م�ساحتها   39038/13 العقاري عدد  الر�سم 

باجتاه  القبلة  �سمت  احرتام  مع  القرار  بهذا   املرفقة  للت�ساميم  طبقا 

94،59 درجة من ال�سمال نحو ال�رشق.

املادة الثانية

      اإن �رشكة مباين زليجة جمموعة ال�سحى ملزمة باحل�سول على 

ما يلي. 

  ن�سخـــة من حم�ســر الت�سفيــف م�سلمة من طرف املهنـــد�ص

   الطبوغرايف.

  ن�سخــة من حم�رش فتــح الور�ص م�سلمة من طرف املهــند�ص

    املعماري املكلف بامل�رشوع.

  و�سع كنــا�ص الور�ص مـوقـــع من طـــرف جميع املتدخلني

بتتبع اأ�سغال البناء تدون به جميع املالحظات املتعلقة بالور�ص 

مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

       يجــب على �رشكة مباين زليجـــة جمموعة ال�سحى اأن جتعـــل 

بالور�ص ويف مكـان بارز لوحة يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة 

مبراقبة  املكلفني  الأعوان  اإ�سارة  رهن  وت�سع  امل�رشوع-  ونوعية 

البناء ن�سخة من )الت�سميم امل�سادق عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة 

من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

       يتعني على �رشكة مباين زليجة جمموعة ال�سحى التقيد مبو�سوع 

الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من اجلها .

املادة اخلام�سة

       اإن  �رشكة مباين زليجة جمموعة ال�سحــى ملزمة باإمتام البنــاء 

الكلي للم�سجد ومرافقه  ح�سب الت�سميم  امل�سادق عليه.

املادة ال�ساد�سة

ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

الإم�ساء : واىل جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة،

 احمد م�ساوي

قرار عاملي رقم 13/ 2011 بتاريخ 03 يناير 2012 يق�سـى ببنــاء

م�سجد ومرافقه على القطعة الأر�سية املخ�س�سة له باملجمع 

ال�سكني وال�سياحي مبهدية.

اإقليم  عامـــل  ح�سن  بني  ال�رشاردة  الغرب  جهة  وايل  ال�سيد        

القنيطرة،

15 ذي  ال�صادر يف   1-92-31 بناء على الظهري ال�رشيف رقم       

احلجة 1412 موافق )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقــم 12-90 

البناء،  رخ�ص  يقر  الذي  منه   40 الف�سل  خا�سة  بالتعمري،  املتعلق 

والف�سل 53 الذي يق�سي بتتبع الأ�سغال من طرف املهند�ص املعماري 

الذي اأجنز الت�سميم.

       وبناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف  6 حمرم 1405 موافق )2 

اأكتوبر 1984( املعترب مبثابة قانون رقم 150ـ84ـ1 املتعلق بالبناءات 

املخ�س�سة لأداء �سعائر الدين الإ�سالمي.

        و بناءا على موافقة املندوبية اجلهوية  لل�سوؤون الإ�سالمية بوا�سطة 

كتابها عدد 3321  بتاريخ 19 دجنرب 2011.

قا�ســم  �سيدي  القنيطرة/  الوكالة احل�رشية  بناءا على موافقة  و        

بوا�سطة الكتاب عدد 5145 بتاريخ 09 نونرب 2011.

          و بناءا علـى موافـــقة القيادة الإقليمية للوقايـــة املدنية بوا�سطـــة 

الكتاب عدد 413 بتاريخ 21 اأكتوبر 2011.

بامللف  امللحقة  اآليان�ص دارنا والوثائق  بناءا على طلب �رشكة        و 

ببلدية  وال�سياحي  ال�سكني  باملجمع  ومرافقه  م�سجد  ببناء  والتزامها 

مهدية.

      قـرر مـا يلـي:

املادة الأوىل

      يرخ�ص ل�رشكة اآليان�ص دارنا ببناء م�سجد ومرافقه بالبقعة الأر�سية 

املخ�س�سة له باملجمع ال�سكني وال�سياحي مبهدية على م�ساحة تقدر ب 

1459 مرت مربع طبقا للت�سميم املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

     اإن ال�رشكة ملزمة باحل�سول على ما يلي: 

 ن�سخة من حمــ�رش الت�سفيــف م�سلــمة من طــرف املهــند�ص

   الطبوغرايف.

 ن�سخة من حم�ســر فتح الور�ص م�سلمة من طــرف املهــند�ص 

   املعماري املكلف بامل�رشوع.

 و�سع كنا�ص الور�ص موقع من طرف جميع املتدخلني بتتبــع

بالبناء  املتعلقة  املالحظات  جميع  به  تدون  البناء  اأ�سغال 

بالور�ص مو�سوع امل�رشوع.

 املادة الثالثة

اأن جتعـل بالور�ص ويف مكـان بارز لوحة  ال�رشكة        يجب على 

يكتب عليها -رقم وتاريخ الرخ�سة ونوعية امل�رشوع- وي�سع رهن 

امل�سادق  )الت�سميم  ن�سخة من  البناء  املكلفني مبراقبة  الأعوان  اإ�سارة 

عليه، كنا�ص الور�ص، وكذا ن�سخة من هذه الرخ�سة(.

املادة الرابعة

    يتعني على ال�رشكة التقيد مبو�سوع الرخ�سة والت�سميم امل�سلم من 

اجلــــها .

املادة اخلام�سة

ح�سب  ومرافقه  للم�سجد  الكلي  البناء  باإمتام  ملزمة  ال�رشكة  اإن     

الت�سميم امل�سادق عليه.
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املادة ال�ساد�سة

       ل ميكن ا�ستعمال امل�سجد قبل النتهاء من الأ�سغال كلها، واحل�سول 

على �سهادة املطابقة من ال�سلطات الإدارية املعنية.

الإم�ساء : واىل جهة  غرب ال�رشاردة بني ح�سن عامل اإقليم القنيطرة،

احمد م�ساوي

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف جمال احلالة املدنية

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي ل�سيدي الطيبي رقم 11 بتاريخ 20 

يونيو 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف جمال احلالة املدنية.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي �سابط احلالة املدنية ل�سيدي الطيبي،

      بناء على القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة املدنية ال�سادر بتنفيذه 

 1423 رجب  من   25 يف  املوؤرخ   1.02.239 رقم  ال�رشيف  الظهري 

)03 اأكتوبر 2002( وخا�سة املادة 5 منه؛

     وبناء على  القانون رقم 78.00 واملتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

25 من رجب  ال�صادر يف   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

2002(  كما مت تغيريه و تتميمه وخا�سة  اأكتوبر   3 املوافق   (  1423
املادة 51 منه،

قرر ما يلــي:

ف�سل فريد

      تعني الآن�سة جناة القدري النائبة الثالثة لرئي�ص املجل�ص اجلماعي 

ل�سيدي الطيبي واملزدادة بتاريخ  27 يونيو 1970 باحلدادة ،�سابطا 

امل�سلمة من  الإدارية  ال�سواهد  بالتفوي�ص والتوقيع على  املدنية  للحالة 

�سيدي  بجماعة  مقره  يقع  الذي  الطيبي  ب�سدي  املدنية  احلالة  مكتب 

الطيبي لتقوم بهذه املهمة مقامي وبامل�ساركة معي وذلك ابتداء من 20 

يوليو 2011.

      وحرر ب�سيدي الطيبي يف 20 يوليو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص اجلماعي �سابط احلالة املدنية ل�سيدي الطيبي، 

حممد كني.

      

قرار لرئي�ش املجلــ�ش اجلماعي ل�سيدي الطيبــي رقم 12 بتاريـــخ

الإ�سهاد على  بالتفوي�ش يف جمال   يق�سي   2011 يونيو   20
�سحة  الإم�ساء ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها.

      رئي�ص املجل�ص اجلماعي �سابط احلالة املدنية ل�سيدي الطيبي،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

25 من رجب  ال�صادر يف   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

اأكتوبر 2002( كما مت تغيريه و تتميمه  وخا�سة   3 املوافق   (  1423
املادة 51 منه،

   قرر ما يلــي:

ف�سل فريد

النائبة  القدري،  لالآن�سة جناة  يفو�ص   2011 يوليو   20 من  ابتداء     

الثالثة لرئي�ص املجل�ص اجلماعي ل�سيدي الطيبي واملزدادة بتاريخ  27 

ومطابقة  الإم�ساء  �سحة  على  الإ�سهاد  مهمة  باحلدادة   1970 يونيو 

ن�سخ الوثائق لأ�سولها.

      وحرر ب�سيدي الطيبي يف 20 يوليو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص اجلماعي �سابط احلالة املدنية ل�سيدي الطيبي، 

حممد كني.

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئيـ�ش املجل�ش اجلماعــي لقرية بنعـــودة رقم 18 بتاريــخ 

18 يوليو 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام التوقيع.

    رئي�ص املجل�ص اجلماعي لقرية بنعودة،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

25 من رجب  ال�صادر يف   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

تتميمه وخا�سة  و  تغيريه  كما مت   )2002 اأكتوبر   3 املوافق   (  1423
املادة 51 منه،

   وبناء على القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة املدنية ال�سادر بتنفيذه 

 1423 رجب  من   25 يف  املوؤرخ   1.02.239 رقم  ال�رشيف  الظهري 

)03 اأكتوبر 2002( وخا�سة املادة 5 منه،

قرر ما يلـي:

 الف�سل الأول

بتاريخ  واملولود  جماعي  ،موظف  ا�ستات  حممد  لل�سيد  يفو�ص     

الإدارية  ال�سواهد  خمتلف  على  التوقيع  ،مهام   1953 يناير   01
ال�سادرة عن م�سلحة احلالة املدنية باجلماعة ليقوم بهده املهمة مقامي 

وبامل�ساركة معي.

 الف�سل الثاين

     ي�رشي مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه 

      وحرر بقرية بني عودة يف 18 يوليو 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص اجلماعي لقرية بني عودة،مول الباب برقية.
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قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف املهام و الم�ساء

قرار لرئيـ�ش املجل�ش احل�ســري لكلميم بتاريـخ 15 اأبريــل 2011 

يق�سي بالتفوي�ش يف مهام التوقيع.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي لكلميم،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)03 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

، )2009

     قرر مايلي:

ف�سل فريد

      تفو�ص لل�سيد جامع ديران، الكاتب العام للجماعة احل�رشية لكلميم 

على  التوقيع  ،مهام  باليو�سفية   1967 مار�ص   31 بتاريخ  واملزداد 

جميع القرارات املتعلقة بتدبري ال�سوؤون الإدارية واملالية للموظفني.

      وحرر بكلميم يف 15 اأبريل 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي لكلميم،عبد الوهاب بلفقيه.

        

الإ�سهاد على �سحة  الإم�ساء ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها

قرار لرئي�ش املجل�ش اجلماعي لتويزكي رقم 2/ 2011 بتاريخ 19  

�سبتمرب 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف مهام الإ�سهاد على �سحة  

الإم�ساء ومطابقة ن�سخ الوثائق لأ�سولها.

      رئي�ص املجل�ص اجلماعي لتويزكي،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)03 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( وخا�سة املادة 55 منه؛ 

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

    قـرر مـــا يلــي :

الف�سل الأول

      يعني ال�سيد احل�سان املح�سن ،كاتب اإداري املر�سم والعامل مب�سالح 

جماعة تويزكي،ليقوم مبهام الإ�سهاد على �سحة  الإم�ساء ومطابقة 

ن�سخ الوثائق لأ�سولها باجلماعة القروية لتويزكي، ليقوم بهذه املهمة 

مقامي وبامل�ساركة معي حتت م�سوؤوليتي.

الف�سل الثاين

   يبداأ �رشيان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

      وحرر بتويزكي يف 19 �سبتمرب 2011.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص اجلماعي لتويزكي،علي كدوار.

قرار لرئــي�ش املجلــ�ش اجلماعـــي جلماعـــة تويزكــي رقــم 06/ 

التوقيع  بتفوي�ش  يتعلق   2012 فرباير   20 بتاريخ   2012
بالإ�سهاد على �سحة الإم�ساءات ومطابقة الن�سخ لأ�سولها.

     رئي�ص املجل�ص اجلماعي جلماعة تويزكي،

      بناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 12 من رم�سان 1333 )25 

يوليو 1915( املتعلق بتثبيت الإم�ساءات كما وقع تغيريه وتتميمه،

     و بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  الظهريال�رشيف  بتنفيذه  ال�سادر 

1424 ) 24 مار�ص 2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه 
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

منه؛وخا�سة   51 املادة  من  الأوىل  الفقرة  خا�سة  و  فرباير2009( 

املادة 55 منه،

     وبناء على دورية وزير الداخلية رقم D 5225 ق.م.م بتاريخ 

رئي�ص  مهام  بتفوي�ص  اخلا�سة  الإجراءات  حول   2009 يوليو   16
املجل�ص اجلماعي.

قرر ما يلي:

الف�سل الأول

    يفو�ص لل�سيد اأمني بوكنني الكاتب العام جلماعة تويزكي واملولود 

يف 1968/8/27،التوقيع والإ�سهاد على �سحة الإم�ساءات ومطابقة 

الن�سخ لأ�سولها.

الف�سل الثاين

    يبداأ �رشيان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

وحرر يف تويزكي بتاريخ 20 فرباير 2012 

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص اجلماعي لتويزكي، 

 علي كدوار.

جهة كلميم ال�سمارة
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قرارات �سلطة الو�ساية

قرار عاملـي رقــم 112 بتاريـــخ 30 مايو 2011 يق�ســي ببطـالن 

الدورة ال�ستثنائية املنعقدة بتاريخ 23 مايو  2011 للمجل�ش 

اجلماعي ملجاط

      عامل اإقليم �سي�ساوة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريــخ 25 رجــب 1423 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املواد 14  ـ 59 ـ 68 و74 منه؛
مايو   23 بتاريخ  املنعقدة  ال�ستثنائية  الدورة  حم�رش  على  وبناء      

2011 للمجل�ص اجلماعي ملجاط الذي مل يحرتم ال�سكليات املن�سو�ص 
باإعداد جدول  اأعاله، وذلك  اإليهما  امل�سار   59 و   14 باملادتني  عليها 

اأعمال الدورة بتعاون مع اأع�ساء املكتب ؛ ودون دعوة اللجنة املكلفة 

والبيئة  الرتاب  واإعداد  والتعمري  القت�سادية  وال�سوؤون  بالتخطيط 

تقرير  واإعداد  الأعمال  بجدول  املدرجة  النقط  لدرا�سة  وامليزانية 

لدار�ستها  العام  املجل�ص خالل الجتماع  اأنظار  ب�ساأنها لعر�سها على 

والت�سويت عليها،

     قرر ما يلي:

الف�سل الأول

      يعلن عن بطالن الدورة ال�ستثنائية املنعقدة بتاريخ 23 مايو 2011 

للمجل�ص اجلماعي ملجاط.

الف�سل الثاين

      يعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل كل من رئي�ص املجل�ص اجلماعي وال�سلطة 

املحلية املعنيني كل فيما يخ�سه.

   الإم�ساء: عامل اإقليم �سي�ساوة،عبد الفتاح البجيوي.

قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف املهام  و الإم�ساء

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�سـري لقلــعة ال�رشاغنة رقــم 17/2011 

النظافة  قطاع  يف  بالتفوي�ش  يق�سي   2011 مار�ص    09 بتاريخ 

وال�سحة العموميتني وحماية البيئة.

 

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر   

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقــم 1.02.297 بتاريخ 25 رجـــب 1423 

) 3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم 5225D  ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

      قــرر مــا يلــي :

الف�سل الأول

     يفو�ص لل�سيدة الطاهرة اخ�سي�سن املولودة بتاريخ 06/11/1952 

بزاكورة ب�سفتها النائبة الثالثة لرئي�ص املجل�ص احل�رشي القيام مبهام 

تدبري قطاع النظافة وال�سحة العموميتني وحماية البيئة.

الف�سل الثاين 

      ي�رشع يف تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

وحرر بقلعة ال�رشاغنة  يف  09 مار�ص 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، نور الدين ايت احلاج.

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�ســري لقلعة ال�رشاغنــة رقــم 19/ 2011 

بتاريخ 09 مار�ص 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف قطاع ممار�سة 

املهن التجارية وال�سناعية.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  رقم  القانون  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

بتفوي�ص مهام رئي�ص  الإجراءات اخلا�سة  2009، حول  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه،

      قـــرر مـا يلـي :

الف�سل الأول

      يفو�ص لل�سيد  وديع حلمادي املولود بتاريخ 1967/11/14 بقلعة 

ال�رشاغنة ب�سفته النائب الرابع لرئي�ص املجل�ص احل�رشي القيام مبهام 

تدبري قطاع ممار�سة املهن التجارية وال�سناعية .

الف�سل الثاين

      ي�رشع يف تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

وحرر بقلعة ال�رشاغنة  يف  09 مار�ص 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، نور الدين ايت احلاج.

جهة مراك�ش تان�سيفت احلوز
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قرار لرئي�ش املجلـ�ش احل�ســري لقلعة ال�رشاغـنة رقـم 20/ 2011 

بتاريخ 09 مار�ص 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف قطاع الأ�سغال 

ال�سلب  التطهري  اخل�رشاء،  واملناطق  العمومية  البلدية 

واملناطق  العمومية  والإنارة  الطرق  �سيانة  وال�سائل، 

اخل�رشاء.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيــف  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  مار�ص2003 ( و   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

      قـــرر مـا يلــي :

الف�سل الأول

      يفو�ص لل�سيد مولي الطاهر بلفا�سي املولود بتاريخ 1954/01/22 

بقلعة ال�رشاغنة ب�سفته النائب اخلام�ص لرئي�ص املجل�ص احل�رشي القيام 

�سيانة  وال�سائل،  ال�سلب  التطهري  البلدية:  الأ�سغال  قطاع  بتدبري 

الطرق والإنارة العمومية واملناطق اخل�رشاء.

الف�سل الثاين

      ي�رشع يف تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

 وحرر بقلعة ال�رشاغنة  يف09 مار�ص 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، نور الدين ايت احلاج.

      

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�رشي لقلعــة ال�رشاغنــة رقــم 21/ 2011 

تدبري  قطاع  بالتفوي�ش يف  يق�سي   2011 مار�ص   09 بتاريخ 

امللك العمومي.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 25 رجب  بتاريخ   1.02.297 ال�رشيـــف رقم  الظهري  بتنفيذه 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  القانون رقم  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

      قــرر مــا يلـي :

الف�سل الأول

      يفو�ص لل�سيد  امل�سطفى حالمي، النائب ال�سابع لرئي�ص املجل�ص 

احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، واملولود بتاريخ 1952 بقلعة ال�رشاغنة ، 

القيام مبهام  تدبري قطاع امللك العمومي.

الف�سل الثاين 

      ي�رشع يف تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

وحرر بقلعة ال�رشاغنة  يف  09 مار�ص 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، نور الدين ايت احلاج.

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�رشي لقلعـــة ال�رشاغــنة رقـم 26/ 2011 

بتاريخ 18 مار�ص 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف  قطاع التعمري 

با�ستثناء التجزئات.

 

   رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيـــف رقم 1.02.297 بتاريـخ 25 رجب 1423 

) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

      قــرر مـــا يلــــي :

الف�سل الأول

    يفو�ص لل�سيد يو�سف اخديد، النائب الأول لرئي�ص املجل�ص احل�رشي 

ال�رشاغنة،  بقلعة   1972/01/17 بتاريخ  ال�رشاغنة،واملولود  لقلعة 

مهام تدبري قطاع التعمري با�ستثناء التجزئات.

الف�سل الثاين 

      ي�رشع يف تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

وحرر بقلعة ال�رشاغنة  يف  18 مار�ص 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، نور الدين ايت احلاج.

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�سـري لقلعــة ال�رشاغنــة رقـم 27/ 2011 

تنمية  قطاع  بالتفوي�ش يف  يق�سي   2011 مار�ص   18 بتاريخ 

املداخيل با�ستثناء تدبري امللك العمومي.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيــف رقـم 1.02.297 بتاريخ 25 رجــب 1423 
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) 3 اأكتوبر 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

      قـــرر مـا يلــي :

الف�سل الأول

املجل�ص  لرئي�ص  ال�ساد�ص  النائب  اخلري،  ابو  نبيل  لل�سيد  يفو�ص        

بقلعة   1980/09/27 بتاريخ  املولود  ال�رشاغنة،  لقلعة  احل�رشي 

تدبري  با�ستثناء  املداخيل  تنمية  تدبري قطاع  القيام مبهام    ، ال�رشاغنة 

امللك العمومي.

الف�سل الثاين

      ي�رشع يف تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

وحرر بقلعة ال�رشاغنة  يف 18 مار�ص 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، نور الدين ايت احلاج.

قرار لرئي�ش املجلـ�ش احل�ســري لقلعــة ال�رشاغنة رقـم 28/ 2011 

بتاريخ 30 مار�ص 2011 يق�سي بالتفوي�ش يف  قطاع ال�سوؤون 

الجتماعية والت�سامن والثقافة والريا�سة.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة،

ال�سادر  بامليثاق اجلماعي  املتعلق        بناء على القانون رقم 78.00 

  1423 رجــب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 2002 (، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم  اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

ال�سادر بتنفيذه   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  يوليو   16
املجل�ص اإىل نوابه،

      قــرر مـا يلــي :

الف�سل الأول

املجل�ص  لرئي�ص  الثامنة  النائبة  اف�ص،  الزهرة  لل�سيدة  يفو�ص        

 1979/10/06 بتاريــخ  واملولودة  ال�رشاغنة،  لقلعة  احل�رشي 

بالبي�ساء،القيام مبهام  قطاع ال�سوؤون الجتماعية والت�سامن والثقافة 

والريا�ســـة.

الف�سل الثاين 

      ي�رشع يف تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

وحرر بقلعة ال�رشاغنة  يف30 مار�ص 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، نور الدين ايت احلاج.

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئي�ش املجلـ�ش احل�ســري لقلعة ال�رشاغـنة رقــم 18/ 2011

قطاع  يف  يف  بالتفوي�ش  يق�سي   2011 مار�ص   09 بتاريخ 

احلالة املدنية والإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ 

لأ�سولها.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة،

      بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 25 رجب  بتاريـــخ   1.02.297 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه 

)3 اأكتوبر 2002 ( ، كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 01.03 

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 القانون رقم  و   ) 24 مار�ص2003   (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( خا�سة املادة55  منه؛

      وبناء على القانون رقم 37.99 املتعلق باحلالة املدنية، ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

) 03 اأكتوبر 2002(؛

 9(1423 2 �سعبان  2.99.665 ال�صادر يف        وبناء على املر�سوم 

اأكتوبر 2002( بتطبيق القانون رقم 99 .37 املتعلق باحلالة املدنية؛

      وبناء على دورية وزير الداخلية رقم  D 5225ق.م.م بتاريخ 

2009 ، حول الإجراءات اخلا�سة بتفوي�ص مهام رئي�ص  16 يوليو 
املجل�ص اإىل نوابه،

      قــرر مــا يلــي :

الف�سل الأول

      يفو�ص لل�سيد عبد الرحيم طو�سي، النائب الثاين لرئي�ص املجل�ص 

بقلعة   1957/07/11 بتاريخ  ال�رشاغنة،واملولود  لقلعة  احل�رشي 

ال�رشاغنة،القيام مبهام تدبري قطاع احلالة املدنية والإ�سهاد على �سحة 

الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها.

الف�سل الثاين

      ي�رشع يف تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره.

وحرر بقلعة ال�رشاغنة  يف  09 مار�ص 2011.

الإم�ساء : رئي�ص املجل�ص احل�رشي لقلعة ال�رشاغنة، نور الدين ايت احلاج.
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قرارات �سلطة الو�ساية

قرار عاملي لعامل اإقليم احلاجب رقم 04/ 2011 بتاريخ 14 ابريــل

اجلماعي  املجل�ش  مقررات  اإبطال  عن  مبقت�ساه  يعلن   2011
لآيت بوبيدمان .

        عامل اإقليم احلاجب،

ال�سادر  بامليثاق اجلماعي  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على        

بتنفيذه الظهري ال�رشيــف رقــم 1.02.297 بتاريخ 25 رجـــب 1423 

 01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  القانون  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 )18 فرباير 

2009 ( وخا�سة املادتني 56و74 منه ؛

      وبناء على التعر�ص الذي تقدم به �سبعة اأع�ساء من املجل�ص اجلماعي 

  2281 عدد  حتت  وامل�سجل   2011/  03/  31 بتاريخ  بوبيدمان  ليت 

اإقليم احلاجب، بخ�سو�ص  2011/03/22 لدى م�سالح عمالة  بتاريخ 

عدم قانونية انعقاد الدورة ال�ستثنائية بتاريخ 2011/03/21؛

     وحيث اأن رئي�ص املجل�ص اجلماعي ليت بوبيدمان كان غائبا عن 

اجلماعة ب�سبب املر�ص ، طبقا لل�سواهد الطبية التي اأدىل بها؛

     وحيث اأن املادة 56 من امليثاق اجلماعي تن�ص على اأنه “ اإذا تغيب 

ب�سري  اأن تلحق �رشرا  �ساأنها  اأو عاقه عائق، ملدة طويلة من  الرئي�ص 

اجلماعة اأو مب�ساحلها، خلفه موؤقتا يف جميع مهامه اأحد النواب ح�سب 

الرتتيب يف التعيني«.

الدورة  حل�سور  لالأع�ساء  املوجهة  ال�ستدعاءات  اأن  وحيث       

اأعاله، موقعة من طرف النائب الرابع للرئي�ص  ال�ستثنائية املذكورة 

رغم ح�سور النواب الأعلى منه يف الرتتيب،

    قرر ما يلي:

الف�سل الأول

     تعترب باطلة مقررات املجل�ص اجلماعي ليت بوبيدمان املتخذة خالل 

دورته ال�ستثنائية بتاريخ 2011/03/21 طبقا ملقت�سيات املادة 74 من 

امليثاق اجلماعي.

الف�سل الثاين

هذا  مقت�سيات  بتنفيذ  املخت�سة  املحلية  الإدارية  ال�سلطة  اإىل  يعهد       

القرار.

                                           وحرر باحلاجب يف  14 ابريل 2011.

الإم�ساء: عامل اإقليم احلاجب،ال�سيد حممد علو�ص.

قرار عاملي لعامل اإقليم الر�سيدية رقم 02/ 2011 بتاريخ 29 ابريل 

2011  يق�سي بالتعوي�ش يف  ع�سوية املجل�ش احل�رشي للر�سيدية.

      عامل اإقليم الر�سيدية،

      بناء على الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 168-75-1 بتاريخ 

25 من �سفر 1397 )15 فرباير 1977( كما مت تعديله وتتميمه بالظهري 
العامل،  باخت�سا�سات  املتعلق   1993 اأكتوبر   6 يف  املوؤرخ  ال�رشيف 

وخ�سو�سا الف�سل الرابع منه؛

      و بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيـــف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجـــب 1423 

 01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  القانون  و  مار�ص2003(   24(  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 (؛

مت  كما  النتخابات  مبدونة  املتعلق   9.97 رقم  القانون  على  وبناء      

تغيريه وتتميمه خا�سة املادتني 75 و216؛  

        وبناء على طلب ال�ستقالة الختيارية من ع�سوية املجل�ص احل�رشي 

للر�سيدية الذي تقدم به ال�سيد عبد الرحمان الرتبى؛

      وبناء على القرار العاملي رقم 2011/01 والقا�سي بالإعالن عن 

قبول ا�ستقالة املعنى بالأمر،

       قرر ما يلي:

الف�سل الأول

     يعو�ص ال�سيد احمد يو�سفي  ال�سيد عبد الرحمان الرتبى يف الع�سوية  

بح�سرية املجل�ص احل�رشي للر�سيدية لكون ا�سمه ورد مبا�رشة بعد اآخر 

منتخب يف لئحة الرت�سيحات رقم 3 حلزب التجمع الوطني لالأحرار 

يف اإطار النتخابات اجلماعية )اقرتاع 2009/6/12(.

الف�سل الثاين

    ي�رشي العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ �سدوره. 

                                 وحرر بالر�سيدية يف  29 اأبريل 2011 .

الإم�ساء : عامل اإقليم الر�سيدية، ال�سيد حممد اأمغوز.

                                                                                         

قرار عاملي لعامل اإقليم الر�سيدية رقم 03 /2011  بتاريخ 10 مايو 

ع�سوية  من  اختيارية  ا�ستقالة  عن  بالإعالن  يق�سي   2011
املجل�ش اجلماعي للري�ساين.

    عامل اإقليم الر�سيدية،

      بناء على الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 168-75-1 بتاريخ 

بالظهري  وتتميمه  تعديله  مت  كما   )1977 فرباير   15(  1397 �سفر   25

جهة مكنا�ش تافياللت
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العامل،  باخت�سا�سات  املتعلق   1993 اأكتوبر   6 يف  املوؤرخ  ال�رشيف 

وخ�سو�سا الف�سل الرابع منه؛

      و بناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 25 رجــب  بتاريخ   1.02.297 ال�رشيــف رقـم  الظهري  بتنفيذه 

 01.03 بالقانون رقم  تغيريه وتتميمه  2002 (، كما وقع  اأكتوبر   3  (

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 رقم  القانون  و   ) مار�ص2003   24  (  1424
الظهري ال�رشيف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 �سفر 1430 ) 18 فرباير 

2009 ( وخا�سة املادة 19 منه ؛

        و بناء  على طلب ال�ستقالة الختيارية الذي تقدم به ال�سيد عدى 

هذه  م�سالح  على  والوارد   2011 ابريل   27 بتاريخ  حمو  بن  ع�سابو 

ماى   04 بتاريخ   1249 عدد  حتت  ال�سبط  مبكتب  وامل�سجل  العمالة 

،2011

       يعلن ما يلي :                             

  ف�سل فريد

      يقبل طلب ال�ستقالة الختيارية الذي تقدم به ال�سيد عدى ع�سابو 

بن حمو ع�سو   باملجل�ص اجلماعي للري�سانى ابتداء تاريخ �سدور هذا 

القرار.

                                         وحرر بالر�سيدية يف  10 مايو 2011 .

 الإم�ساء : عامل اإقليم الر�سيدية، ال�سيد حممد اأمغوز.

قرار عاملـــي لعامل اإقليم افـــران رقم 2 بتاريخ 05 يونيـــو 2011  

يتعلق باإحداث جلنة  اإقليمية لتتبع وتنفيذ اتفاقيات  وم�ساريع 

التنمية الرتابية.

       عامل اإقليم افران، 

 1.75.168 رقم  قانون  مبثابة  املعترب  ال�رشيف  الظهري  على  بناء       

املتعلق  فرباير1977(   15(  1397 �سفر  من   25 يف  ال�صادر 

املعترب  ال�رشيف  بالظهري  وتتميمه  تعديله  كما مت  العامل  باخت�سا�سات 

 1414 19 من ربيع الآخر  1.93.293 ال�صادر يف  مبثابة قانون رقم 

)6 اأكتوبر 1993(؛ 

      وبناء على القانون رقم 47.96 املتعلق بتنظيم اجلهات، ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 

)2 ابريل 1997(؛

وبناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر بتنفيذ 

 3(  1423 رجب  من   25 بتاريخ   1-02-297 رقم  ال�رشيف  الظهري 

اأكتوبر 2002( كما مت تغيريه وتتميمه ؛

      و بناء على القانون رقم 79.00 املتعلق بتنظيم العمالت والأقاليم، 

رجب   5 بتاريخ   1.02.269 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

1423 )3 اأكتوبر 2002(؛  

      و بناء على القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات 

 1.09.02 بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  املحلية وجمموعاتها، ال�سادر 

بتاريخ 22 من �سفر 1430)18 فرباير2009(؛

حمرم   17 يف  ال�صادر   2-09-441 رقم  املر�سوم  على  وبناء         

1431 )3 يناير 2010( ب�سن نظام للمحا�سبة العمومية للجماعات املحلية 
وجمموعاتها؛

      و بناء على دورية  ال�سيد وزير الداخلية رقم 5335 د بتاريخ 03 

يونيو 2010 اخلا�سة باتفاقيات ال�رشاكة للتنمية املحلية؛

      و بناء على دورية ال�سيد وزير الداخلية رقم 11884 )بتاريخ 17 

دجنرب 2010( املتعلقة بتتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الرتابية،

      قرر ما يلي:

املادة الأوىل

جلنة  القرار  هذا  مبوجب  افران  اإقليم  �سعيد  على   حتدث    

ال�سيد  رئا�سة  حتت  الرتابية  التنمية  اتفاقيات  وتنفيذ  لتتبع  دائمة  اإقليمية 

عامل اإقليم افران اأو من ميثله وت�سم يف ع�سويتها ال�سادة.

- ال�سلطة الإدارية املحلية ذات الخت�سا�ص الرتابي

 رئي�ص املجل�ص الإقليمي لإفران

 روؤ�ساء املجل�ص اجلماعية لالأقاليم  املعنية مبو�سوع التفاقيات.

 -  املدير الإقليمي للفالحة.

-  املدير الإقليمي للتجهيز والنقل

- مدير وكالة احلو�ص املائي ل�سبو بفا�ص

- املندوب الإقليمي لوزارة ال�سحة

- النائب الإقليمي لوزارة الرتبية الوطنية

- النائب الإقليمي لوزارة ال�سباب والريا�سة

- املدير اجلهوي ل�رشكة العمران مكنا�ص

- املندوب الإقليمي لالإنعا�ص الوطني

- روؤ�ساء الأق�سام بعمالة اإقليم افران

      وميكن لرئي�ص اللجنة اإ�سافة كل �سخ�ص اأو م�سلحة له اأو لها �سلة 

بتنفيذ التفاقية او اجناز امل�رشوع.

املادة الثانية

ال�رشورة  وكلما دعت  �سهرين  كل  مرة  الإقليمية  اللجنة        جتتمع 

اإىل ذلك، ويتم حترير حم�رش يف املو�سوع يوقع من طرف اأع�سائها 

للجماعات  العامة  )املديرية  الداخلية  وزارة  اإىل  منه  ن�سخة  وتوجه 

املحلية( خالل الع�رشة اأيام املوالية لتاريخ الجتماع.

املادة الثالثة

      يتوىل الكاتب العام لعمالة اإقليم افران مهمة تن�سيق اأ�سغال اللجنة 

الإقليمية

املادة الرابعة

      تتحدد مهمة اللجنة يف التاأكد من تنفيذ امل�ساريع املربجمة وتتبعها.

املادة اخلام�سة

      تنبثق عن اللجنة الإقليمية املعنية خلية تقنية للتنفيذ وتتبع عملية اجناز 

رئي�ص  رئا�سة  حتت  افران  باإقليم  الرتابية  التنمية  واتفاقيات  امل�ساريع 
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ق�سم التجهيزات بالعمالة، وت�سم يف ع�سويتها ممثلي القطاعات املعنية 

مب�ساريع التنمية على ال�سعيد املحلي.

املادة ال�ساد�سة

      ت�سهر اخللية على تنفيذ الربامج امل�سطرة من طرف اللجنة الإقليمية 

واإعداد تقارير دورية عن اأ�سغالها ورفعها اإىل اللجنة الإقليمية.

املادة ال�سابعة

      تعهد كتابة اللجنة الإقليمية لتتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الرتابية اإىل 

ق�سم اجلماعات املحلية.

املادة الثامنة

      ي�رشي مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اإ�سداره.

وحرر بعمالة اإقليم افران يف 05 يونيو 2011.

الإم�ساء : عامل الإقليم وباأمر من ال�سيد  العامل وبتفوي�ص منه

الكاتب العام، ح�سن برادة.
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قرارات �سادرة عن �سلطة الو�ساية

مذكرة لوايل جهة وادي الذهب لكويرة  و عامل اإقليم وادي الذهب

خلية  مبوجبها  حتدث   2011 غ�ست   19 بتاريخ   1657 رقم 

للتنمية اجلماعية.

     وايل جهة وادي الذهب لكويرة و عامل اإقليم وادي الذهب،

 1.75.168 رقم  قانون  مبثابة  املعترب  ال�رشيف  الظهري  على  بناء      

املتعلق  فرباير1977(   15(  1397 �سفر  من   25 يف  ال�صادر 

باخت�سا�سات العامل كما مت تعديله وتتميمه بالظهري ال�رشيف املعترب 

مبثابة قانون رقم 1.93.293 ال�صادر يف 19 من ربيع الآخر 1414 

)6 اأكتوبر 1993(؛ 

    وبناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 اأكتوبر 2002(، كما وقع تغيريه وتتميمه؛

  وبناء على دورية ال�سيد وزير الداخلية عدد 5663 بتاريخ 17 مايو 

2011 حول مو�سوع تكوين اأعوان التنمية الإقليميون،

     قرر ما يلي:

الف�سل الأول

      حتدث خلية على �سعيد اإقليم وادي الذهب بق�سم اجلماعات املحلية، 

تتكلف مبواكبة اجلماعات املحلية يف عملية اإعداد خمططاتها اجلماعية 

للتنمية.

الف�سل الثاين

      ي�رشف على تدبري هذه اخللية حتت م�سوؤولية رئي�ص ق�سم اجلماعات 

وزير  ال�سيد  كتاب  مبوجب  اعتمادهما  مت  للتنمية  وكيالن  املحلية 

الداخلية عدد 287 بتاريخ 15 يوليو 2011 .

الف�سل الثالث

      تن�رش هذه املذكرة باجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية .

                                              وحرر بالداخلة يف 19 غ�ست 2011 .

الإم�ساء: وايل جهة وادي الذهب لكويرة عامل اإقليم وادي الذهب، حميد �سبار.

جهة وادي الذهب لكويرة
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قرارات �سادرة عن املجال�ش املحلية

التفوي�ش

التفوي�ش يف احلالة املدنية 

قرار لرئي�ش املجلــ�ش احل�رشي ملدنيــة بركان عــدد 52 بتاريـخ

احلالة  مهام  التفوي�ش يف  قرار  باإلغاء  يتعلق   2010/12/27
املدنية.

       رئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدنية بركان،

78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر  القانون رقم       بناء على 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

بتنفيذه  ال�سادر   17.08 بالقانون رقم  و   )2003 )24 مار�ص   1424
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( خا�سة املادة 55 منه؛

ال�سادر  املدنية،  املتعلق باحلالة   37.99 القانون رقم       وبناء على 

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

) 03 اكتوبر 2002(،

        قرر ما يلي 

الف�سل الأول

احل�رشية  باملقاطعة  املدنية  احلالة  مهام  يف  التفوي�ص  قرار  يلغى     

عبد  ال�سيد  لفائدة  املحرر   2009/08/31 بتاريخ   108 عدد  الأوىل، 

الوهاب بوطيبي موظف ببلدية بركان.

الف�سل الثاين

     ي�رشى مفعول هذا القرار ابتداء من 2011/01/03 .

وحرر بربكان يف 2010/12/27.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي لربكان فريد عواد.

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�رشي جلماعة بركـــان رقم 53 بتاريــخ

 27 دجنرب 2011 يتعلق بتفوي�ش مهام �سابط احلالة املدنية 

اإىل موظف مر�سم.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي جلماعة بركان،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه  24 مار�ص   (  1424

 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( خا�سة املادة 51 منه؛

ال�سادر  املدنية،  باحلالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  على  وبناء     

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

) 03 اكتوبر 2002(،

     قرر ما يلي: 

الف�سل الأول

 1961/10/18 بتاريخ   املولود  بوطيبي  الوهاب  ال�سيد عبد  يعني      

تقني  ووظيفته:  الإدارية  درجته   214993 ف  الوطنية   البطاقة  رقم 

الإدارية  بامللحقة  املدنية  احلالة  م�سلحة  رئي�ص  الرابعة،  الدرجة  من 

اخلام�سة، �سابطا للحالة املدنية بالتفوي�ص باملكتب الواقع مقره باملقاطعة 

الإدارية اخلام�سة، ليقوم بهذه املهمة مقامي وبامل�ساركة معي.

الف�سل الثاين

     ينفذ هذا القرار ابتداء من 2011/01/03.

وحرر بربكان يف 27 دجنرب 2010.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي لربكان، فريد عواد.

قرار لرئيــ�ش املجلـــ�ش احل�رشي جلماعة بركان رقــم 01/ 2011 

بتفوي�ش مهام �سابط احلالة  2011 يق�سي  يناير   03 بتاريخ 

املدنية.

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي جلماعة بركان،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

1424 ) 24 مار�ص 2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه 
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( خا�سة املادة 51 منه؛

ال�سادر  املدنية،  باحلالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  على  وبناء      

بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 

) 03 اأكتوبر 2002(،

      قرر ما يلي:

الف�سل الأول

      يعني ال�سيد عبد الوهاب الحمادي املولود بتاريخ 1958/10/21، 

احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  42516F ب�سفته النائب الثامن 

املدنية  احلالة  مبكتب  بالتفوي�ص  املدنية  للحالة  �سابطا  للرئي�ص، 

اجلهة ال�رشقية
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مقامي  املهمة،  بهذه  ليقوم  اخلام�سة،  الإدارية  بامللحقة  مقره  الواقع 

وبامل�ساركة معي.

الف�سل الثاين

      ينفذ هذا القرار ابتداء من 2011/01/03. 

وحرر بربكان يف 2011/01/03.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي لربكان فريد عواد.

الإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة الن�سخ لأ�سولها

قرار لرئيــ�ش املجل�ش احل�رشي ملدينــة بركان عدد 55 بتاريــخ

2010/12/27 يتعلق بالإ�سهاد على �سحة الإم�ساء ومطابقة 
الن�سخ لأ�سولها.

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدينة  بركان،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 القانون رقم  بناء على      

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  2003( و بالقانون رقم  24 مار�ص   ( 1424
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( خا�سة املادة 51 منه؛

      و بناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 12 رم�سان1333 هـ )15 

يوليو 1915( املتعلق بتثبيت الإم�ساءات كما وقع تغيريه وتتميمه،

      قرر ما يلي:

الف�سل الأول

    يفو�ص لل�سيد عبد الوهاب بوطيبي املولود بتاريخ 1961/10/18 

رقم البطاقة الوطنية  ف 214993 درجته الإدارية ووظيفته: تقني 

الإدارية  بامللحقة  املدنية  احلالة  مكتب  رئي�ص  الرابعة،  الدرجة  من 

لأ�سولها  الن�سخ  ومطابقة  الإم�ساء  �سحة  على  لالإ�سهاد  اخلام�سة، 

مبكتب ت�سحيح الإم�ساء الواقع بامللحقة الإدارية اخلام�سة.

الف�سل الثاين

     ي�رشي مفعول هذا القرار ابتداء من 2011/01/03.

وحرر بربكان يف 2010/12/27.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي لربكان فريد عواد.

التفوي�ش يف املهام و الإم�ساء

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�سـري ملدنية بركان عــدد 54 بتاريــخ

2010/12/27 يتعلق بالتفوي�ش يف الإم�ساء.

      رئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدنية بركان،

ال�سادر  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  بناء على      

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  الظهريال�رشيف  بتنفيذه  ال�سادر 

17.08 ال�سادر بتنفيذه  2003( و بالقانون رقم  24 مار�ص   ( 1424
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( خا�سة املادة 51 منه؛

     و بناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 12 رم�سان1333 )15 

يوليو 1915( املتعلق بتثبيت الإم�ساءات كما وقع تغيريه وتتميمه،

     قرر ما يلي:

الف�سل الأول

     يفو�ص لل�سيد عبد الوهاب بوطيبي املولود بتاريخ 1961/10/18 

رقم البطاقة الوطنية  ف 214993 درجته الإدارية ووظيفته: تقني 

بامللحقة  الكائن  املدنية  احلالة  مكتب  رئي�ص  الرابعة،  الدرجة  من 

الإدارية اخلام�سة بربكان، التوقيع على ال�سواهد الإدارية التالية:

  ال�سهادة الإدارية للولدة والوفاة

  ال�سهادة الإدارية للزواج

  �سهادة احلياة الفردية واجلماعية

  �سهادة التحمـــالت العائليـــة )بالن�سبة لغري املدعويــن للخدمــة

    الع�سكرية(

  �سهادة مطابقة ال�سم

  �سهادة الإذن بالدفن

  �سهادة القرابة العائلية

  �سهادة العزوبة

  �سهادة عدم الزواج

  �سهادة الزوجة الوحيدة

  �سهادة تعدد الزوجات 

  �سهادة عدم الطالق

  �سهادة ا�ستمرار العالقة الزوجية.

وذلك باملكتب الكائن مقره بامللحقة الإدارية اخلام�سة بركان.

الف�سل الثاين

     ينفذ هذا القرار ابتداء من 2011/01/03. 

وحرر بربكان يف 2010/12/27.

الإم�ساء: رئي�ص املجل�ص احل�رشي لربكان فريد عواد.
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ال�رشطة الإدارية

قرار لرئي�ش املجل�ش احل�رشي ملدينة بركان رقم 02 بتاريخ 12 

يناير 2011 يتعلق مبحاربة الكالب ال�سالة.

     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدينة بركان،

     بناء على الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 21 من �سوال 1336 )30 

ل�سمان  خا�سة  �سلطات  والقواد  للبا�سوات  املخول   )1918 يوليو 

حماية ال�سحة و ال�سالمة العامة يف الظروف التي ت�ستلزم فيها احلالة 

ال�سحية تدخالت �رشيعة لل�سلطات العمومية؛

     وبناء على القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق اجلماعي ال�سادر 

 1423 رجب   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه 

  01.03 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما   ،)2002 اأكتوبر   3(

حمرم   20 بتاريخ   1.03.82 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر 

1424 ) 24 مار�ص 2003( و بالقانون رقم 17.08 ال�سادر بتنفيذه 
 18(  1430 �سفر   22 بتاريخ   1.08.153 رقم  ال�رشيف  الظهري 

فرباير2009( وخا�سة ا لفقرة 15من املادة 50 منه، 

     وبناء على املر�سوم رقم 157ـ78ـ2 بتاريخ 11 من رجب 1400 

)26 مايو 1980( بتحديد ال�رشوط التي تنفذ بها تلقائيا التدابري الرامية 

اإىل ا�ستتباب الأمن و�سمان �سالمة املرور وال�سحة واملحافظة على 

ال�سحة العمومية؛

     و بناء على القرار البلدي عدد 80/01 املوؤرخ يف 24 من جمادى 

العمومية  ال�سحة  بتنظيم  املتعلق   )1980 ابريل   10  (1400 الأوىل 

واملحافظة عليها؛

     و بناء على قرار وزير الفالحة والتنمية القروية وال�سيد البحري 

يناير   07(  1420 رم�سان  من   29 بتاريخ  ال�سادر   12.00 رقم 

2000( لتخاذ تدابري تكميلية وخا�سة حماربة داء الكلب؛

     و بناء على الجتماعات املنعقدة يف هذا ال�ساأن وخ�سو�سا الجتماع 

املنعقد بتاريخ 13 ابريل 2001 بعمالة اإقليم بركان،

     ونظرا لنت�سار ظاهرة الكالب ال�سالة وما ينتج عنها من خماطر 

على م�ستوى ال�سحة العمومية وراحة �ساكنة املدينة؛

     ونظرا للنتائج  اليجابية التي عرفتها عملية قتل الكالب ال�سالة،

     قرر ما يلي:

الف�سل الأول

      متدد عملية قتل الكالب ال�سالة اإىل غاية 2012/12/31.

الف�سل الثاين

حدود  اإىل  �سباحا  الرابعة  من  ال�سالة  الكالب  قتل  عملية  تبتدئ      

ال�ساعة ال�سابعة �سباحا انطالقا من امل�ستودع البلدي.

الف�سل الثالث

      تتم عملية قتل الكالب ال�سالة ببندقية ال�سيد.

الف�سل الرابع

      حتدد اأماكن قتل الكالب يف جمموع تراب هذه اجلماعة وحميطها.

الف�سل اخلام�ص

      يعهد بتنفيذ هذا القرار اإىل جلنة م�سرتكة مكونة من:

ال�سلطة املحلية، املكتب ال�سحي البلدي، ق�سم الأ�سغال البلدية، الأمن 

البيطرية،  امل�سلحة   ، املدنية  الوقاية  امل�ساعدة،  القوات  الوطني، 

مندوبية وزارة ال�سحة العمومية، كل يف دائرة اخت�سا�سه.

الف�سل ال�ساد�ص

      يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد امل�سادقة عليه من طرف ال�سيد 

عامل الإقليم.

الإم�ساءات :      اخلليفة الأول لل�سيد عامل اإقليم بركان، حممد بركة

                   �سادق عليه العامل وباأمر منه الكاتب العام

                     بتاريخ 31 دجنرب 2010 ، عبد الرزاق املن�سوري

                     رئي�ص املجل�ص احل�رشي ملدينة بركان، فريد عواد


