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فهرس

جهة طنجة-تطوان - الحسيمة
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
الشرطة االدارية
الس والجوالن

تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل
 33 رقم:  السجن  ي  الجما املجلس  لرئيس  تنظيم  قرار 
وقوف  أماكن  تحديد  بموجبھ  يتم   2019 اير  ف  26 بتاريخ: 

اب الجماعة ........... 9 سيارات األجرة من الصنف األول ب
تنظيم وتسي مجالس الجماعات

ا  تنظيم إدارة مجالس الجماعات وتحديد اختصاصا
قـــرار تنظيم لرئيس جماعة أسجن رقم 34 بتاريخ 04 مارس 2019 

10 ....... ا يتعلق بإعادة هيكلة إدارة الجماعة وتحديد اختصاصا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

جهة الشرق
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت 

ا واألقاليم ورؤسا
تنظيم وتسي العماالت واألقاليم

ا تنظيم إدارة العمالة أو األقليم وتحديد اختصاصا
بتاريـــــخ   202 قرار لرئيــــــس مجلــس عمالـــــة وجدة أنكـــــاد رقــــــم 
مجلس  إدارة  وتنظيم  هيكلة  بإعادة  يق   2019 يونيو   24

17 ... العمالة ونسخ القرار رقم 286 بتاريخ 21 أكتوبر 2016.

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

قرارات التفويض
ي املهام واإلمضاء التفويض 

 29 بتاريخ   21 رقم  ن الصفاء  قرار لرئيس مجلس جماعة ع
18 ....................... ي املهام. ماريس 2019 يق بالتفويض 

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـا اإلشهاد ع
قرار لرئيس جماعة ب شيكر رقم 69 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ى صحة  ي مجال اإلشهاد ع تفويض اإلمضاء  يق بإلغاء 

19 ................................... اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـا.
قرار لرئيس جماعة ب شيكر رقم 70 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ى صحة  ي مجال اإلشهاد ع تفويض اإلمضاء  يق بإلغاء 

19 .................................. اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـا.

قرار لرئيس جماعة ب شيكر رقم 71 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ى صحة  ي مجال اإلشهاد ع تفويض اإلمضاء  يق بإلغاء 

19 .................................. اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـا.
قرار لرئيس جماعة ب شيكر رقم 72 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ى صحة  ي مجال اإلشهاد ع تفويض اإلمضاء  يق بإلغاء 

20 .................................. اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـا.
قرار لرئيس جماعة ب شيكر رقم 73 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ى صحة  ي مجال اإلشهاد ع تفويض اإلمضاء  يق بإلغاء 

20 .................................. اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

جهة فاس – مكناس

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

ا مالية الجماعات وجبايا
تحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق

ي لب فراسن رقم 01 بتاريخ7  قـــــــــــــرار لرئيس املجلس الجما
يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق   2019 يناير 

انية جماعة .................. 20 والواجبات املستحقة لفائدة م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الرباط- سال – القنيطرة

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

الشرطة اإلدارية
الس والجوالن

تنظيم الس والجوالن
بتــــاريخ   54 عـــدد  ســــــــال  جــــــماعــــــة  لرئــــيـس  تنــــظيم  قـــرار 
املـــداري  الـــطريق  تشــــوير  بتنــــظيم  يتـــعلق   2018 يولــــــيوز   06
ى مســتوى تـــراب جـــماعة  ســــال ع  – الربـــاط   2 الحـــضـــري رقـــم 

ســـــال.................................................................................. 29
أكتوبر   22 55 بتاريخ  قـــرار تنظيم لرئيس جماعة سال عدد 
2018 يتعلق بتنظيم الس والجوالن وتشوير الطرق العمومية 

داخل تراب الجماعة........................................................ 31
أبريل   24 بتاريخ   06 ي رقم  قرار تنظيم لرئيس املجلس الجما

33 ..... 2017 بشأن تنظيم الس والجوالن بمدينة سوق األربعاء
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تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل
قـــرار تنظيم لرئــيـس جــماعـة سـال عدد 56 بتاريخ 22 أكـــتوبر 
ة  2018 يتعلق بتنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الكب

داخل تراب الجماعة........................................................ 41
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة ب مالل-خنيفرة

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

الشرطة االدارية
حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة والبيئة:

تنظيم استعمال سيارات نقل األموات؛
ي ألوالد يوسف رقم 2017/01  قرار لرئيس املجلس الجما
ي شأن تخصيص سيارة من نوع هيونداي رقم J156659 لنقل 

األموات............................................................................. 42

تنظيم استعمال سيارات االسعاف؛
ي ألوالد يوسف رقم 2017/02  قرار لرئيس املجلس الجما

42 ............... ي شأن منح رخصة استغالل سيارة اإلسعاف.

قرارات التفويض
ي املهام واإلمضاء التفويض 

رقم  ي  ع بن  عي  لسيدي  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
43 . . 2015/125 يتعلق بتفويض بعض مهام قطاع التعم

ي ب شكدال رقم 53 / 2015  قرار لرئس مجلس الجما
43 اب   واعداد ال يتعلق بتفويض بعض مهام قطاع التعم

ي ألوالد يوسف رقم 2016/05  قرار لرئيس املجلس الجما
قطاع  مهام  ي  بالتفويض  يق   2016 شتن   02 بتاريخ 

43 ................................................................. التعم والبناء.
 2017/05 رقم  أودي  فم  ي  الجمـــا املجلس  لرئيس  قرار 

يق بتفويض املهام واإلمضاء...................................... 44
ي لب يخلف رقم 02 بتاريخ 30  قــــــرار لرئيس املجلس الجما

يناير 2017 يق بتــفــويـض املهام واإلمضاء.................. 44

ي الحالة املدنية التفويض 
ي لتاكزيرت عدد 01 بتاريخ 04  قرار لرئيس املجلس الجما
يناير 2016 يتعلق بإلغاء تفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام 

44 ...................................................... ضابط الحالة املدنية.
بتاريخ   02 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق  فيما  التوقيع  تفويض  بإلغاء  يتعلق   2016/01/04

بمهام ضابط الحالة املدنية............................................. 45

بتاريخ   03 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق  فيما  التوقيع  تفويض  بإلغاء  يتعلق   2016/01/04/

بمهام ضابط الحالة املدنية............................................. 45
بتاريخ   04 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق  فيما  التوقيع  تفويض  بإلغاء  يتعلق   2016/01/04

بمهام ضابط الحالة املدنية............................................. 46
بتاريخ   09 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2016/01/04

ضابط الحالة املدنية....................................................... 46
بتاريخ   10 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2016/01/04

46 ...................................................... ضابط الحالة املدنية.
بتاريخ   11 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2016/01/04

ضابط الحالة املدنية....................................................... 47
بتاريخ   15 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2016/03/22

47 ...................................................... ضابط الحالة املدنية.
بتاريخ   01 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2017  /03/21

47 ...................................................... ضابط الحالة املدنية.
بتاريخ   03 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق  فيما  التوقيع  تفويض  بإلغاء  يتعلق   2017/12/08

بمهام ضابط الحالة املدنية............................................. 48
ي ألوالد يوسف رقم 2016/03  قرار لرئيس املجلس الجما

املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية................... 48
ي لب يخلف رقم 76 بتاريخ 10  قــــــرار لرئيس املجلس الجما

نون 2016 يق بتــفــويـض مهام ضابط الحالة املدنية 48
 2016/1 رقم  زرنتل  لب  ي  الجما املجلس  لرئيس  قـــرار 

49 .............................. يق بتفويض مهام ضابط الحالة.
ي ألوالد يوسف رقم 06 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
الحالة  ضابط  مهام  بتفويض  املتعلق   2017 يوليوز   03

49 ........................................................................... املدنية
ي ألوالد يوسف رقم 07 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
03 يوليوز 2017 بتفويض توقيع الشواهد اإلدارية الخاصة 

بمكتب الحالة املدنية...................................................... 49
قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي ألوالد عــــزوز رقـم 850 بتاريخ 

24 أكتوبر 2017 املتعلق بتفويـض الحالــة املدنية........... 50
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قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي ألوالد عــــزوز رقـم 851 بتاريخ 
ن محمد عاشق رئيسا ملصلحة  24 أكتوبر 2017 يق بتعي

الحالة املدنية................................................................... 50
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الدار البيضاء –سطات

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

الشرطة اإلدارية
ى الصحة والنظافة والبيئة املحافظة ع

الصحيـــة  بالوقايــة  املتعلــق  الجماعـي  التنظيمـي  القـرار 
والنظافــة وحمايـة البيئـة عدد 19 بتاريخ 07 شتن 2018.. 50

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة مراكش- آسفي

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

ا مالية الجماعات وجبايا
تحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق

ي عدد 242 بتاريخ 2017/12/15 املحدد  القرار الجبائي الجما
لفائدة  املستخلصة  واملساهمات  واالتاوات  والحقوق  للرسوم 

انية جماعة اوالد الكرن كما تم تتميمھ وتعديلھ........... 92 م

تنظيم وتسي مجالس الجماعات
ا  تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصا

بتاريخ   55 عدد  الكرن  اوالد  جماعــة  مجلس  لرئيس  قــــرار 
18 أكتوبر 2016 يق بتنظيم وتحديد اختصاصات إدارة 

جماعة اوالد الكرن.......................................................... 98
قرار لرئيس مجلس جماعة ايت ايمور رقم 25 بتاريخ 21 أكتوبر 

ا... 101 2016 يتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

جهة درعة-تافياللت
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
الشرطة االدارية

ميدان حفض الصحة العمومية والسكينة العامة والبيئة
تنظيم االنشطة التجارية والحرفية والخدماتية

اير 2019  ي رقم 01 بتاريخ 08 ف قرار تنظيم لجماعة تيد
وتنظيم  ن  العمومي والنظافة  الصحة  قطاع  بتنظيم  يتعلق 
التجارية  األنشطة  ذات  للعموم  املستقبلة  املؤسسات 

والحرفية والخدماتية....................................................... 102

قرارات التفويض:
ي الحالة املدنية؛ التفويض 

ي لوارزازات عدد 194 بتاريخ 26  الجما قـرارلرئيس املجلس 
اير 2019 يق بتفـويــض مهام ضابط الحالة املدنية..... 105 ف

ي لوارزازات عدد 206 بتاريخ 26  قـرار لرئيس املجلس الجما
ي مهام ضابط الحالة املدنية. 105 اير 2019 يق بتفـويــض  ف

بتاريخ   06 عدد  المرزكان  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
2019/04/18 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية... 106

ي المرزكان عدد 07 بتاريخ 04/18/  قرار لرئيس املجلس الجما
2019 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية................. 106

بتاريخ   08 عدد  المرزكان  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
2019/04/18 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية .. 106

بتاريخ   09 عدد  المرزكان  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
2019/04/18 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية .. 107

ي اغرم نوكدال عدد 05 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
107 .. ي قطاع التعم 10 ابريل 2019 يق بتفويض مهام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة سوس- ماسة

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

برنامج عمل الجماعة
بتاريخ   09 عدد  الداومومن  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 

108 ...... 2016/07/19، يتعلق بإعداد برنامج عمل الجماعة

قرارات التفويض
ي املهام واإلمضاء التفويض 

بتاريخ 06  رقم 19  الفريجة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال تدب الشؤون  اير 2017 يق بتفويض اإلمضاء  ف

ن واألعوان.............. 109 املالية للمداخيل ومصاريف املوظف
ي الفريجة رقم 16 بتاريخ 13 يوليوز  قرار لرئيس املجلس الجما

2016 يق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية ............ 109
ي الفريجة رقم 17 بتاريخ 13 يوليوز  قرار لرئيس املجلس الجما

2016 يق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية ............ 109

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها اإلشهاد ع
بتاريخ   08  : رقم  الفريجة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق   2016 ابريل   20

ى صحة مطابقة النسخ ألصلها.... 110 اإلمضاءات واإلشهاد ع
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بتاريخ   11 رقم  الفريجة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق   2016 ماي   27

اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصلها ................................ 110
بتاريخ   15 رقم  الفريجة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق  يوليوز 2016   13

ى صحة مطابقة النسخ ألصلها . 110 اإلمضاءات واإلشهاد ع
بتاريخ   10 رقم  الفريجة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق   2018 ابريل   02

111 .. ى صحة مطابقة النسخ ألصلها اإلمضاءات واإلشهاد ع
بتاريخ 02  رقم 11  الفريجة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ى صحة  ابريل 2018 يق بإلغاء قرار تفويض ملهام اإلشهاد ع

ى صحة مطابقة النسخ ألصلها.... 111 اإلمضاءات واإلشهاد ع
بتاريخ   12 رقم  الفريجة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق   2018 ابريل   02

اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصلها................................. 112
 2018/02 رقم  الداومومن  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يتعلق 

نسخ الوثائق ألصولها والشواهد االدارية......................... 112
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة كلميم – واد نون

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

تنظيم وتسي مجالس الجماعات
تنظيم وتحديد اختصاصات مجالس الجماعات

بتاريخ 15  رقم2016/11  ابضر  جماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
دجن 2016 يق بتحديد تنظيم إدارة جماعة ابضر..... 112

قرارات التفويض
ي الحالة املدنية التفويض 

قرار لرئيس جماعة ابضر رقم 2016/01 بتاريخ 2016/02/08 
متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية ..................... 116

قرار لرئيس جماعة ابضر رقم 2018/05 بتاريخ 2018/02/12 
متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية ..................... 116

قرار لرئيس جماعة ايت الرخا ضابط الحالة املدنية رقم 
2015/47 بتاريخ 2015/09/16 متعلق بتفويض مهام ضابط 

الحالة املدنية................................................................... 116

قرار لرئيس جماعة ايت الرخا ضابط الحالة املدنية رقم 
2015/48 بتاريخ 2015/09/16 متعلق بتفويض مهام ضابط 

ى موظف................................................. 117 الحالة املدنية إ
ي ألداي رقم 05 بتاريخ 18 شتن  قرار لرئيس املجلس الجما
ى  إ املدنية  الحالة  ضابط  مهام  ي  بالتفويض  يق   2015

موظف مرسم.................................................................. 117
 18 بتاريخ    08 رقـــم  ألداي  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مهام ضابط الحالة املدنية  شتن 2015 يق بالتفويض 

ى موظف مرسم............................................................. 117 إ
بتاريخ   2016/34 رقم  الرخا  ايت  جماعة  لرئيس  قرار 

2016/08/25 متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية... 118

ى صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها اإلشهاد ع
ي ألداي رقم 06 بتاريخ 18 شتن  قرار لرئيس املجلس الجما
ى صحة  ي التوقيع يتعلق باإلشهاد ع 2015 يق بالتفويض 

اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها............................... 118
 18 بتاريخ   07 رقم  ألداي  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
باإلشهاد  التوقيع يتعلق  ي  بالتفويض  يق  سبتم 2015 

118 ............ ى صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها  ع
 08 بتاريخ   09 رقم  ألداي  ي  الجما املجلس  لرئيس  قــــرار 
باإلشهاد  يتعلق  التوقيع  ي  بالتفويض  يق   2015 أكتوبر 

119 ............. ى صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها ع
ي ألداي رقم 10 بتاريخ 08 أكتوبر  قرار لرئيس املجلس الجما
صحة  ى  ع باإلشهاد  التوقيع  ي  بالتفويض  يق   2015

اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها............................... 119
ي ألداي رقم 11بتاريخ 08 أكتوبر  قـرار لرئيس املجلس الجما
ى صحة  ي التوقيع يتعلق باإلشهاد ع 2015 يق بالتفويض 

اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها............................... 119
بتاريخ   2015/49 رقم  الرخا  ايت  جماعة  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  متعلق   2015/09/16

ى موظف........ 120 اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إ
بتاريخ   2015/52 رقم  الرخا  ايت  جماعة  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق   2015/09/16

ى موظف........ 120 اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إ
بتاريخ   2017/  16 رقم  ابضر  جماعة  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  متعلق   2017/12/25

اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها ......................... 120
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جهة العيون - الساقية الحمراء
املقرارات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
الشرطة االدارية
الس والجوالن

يتم   2017 ابريل   19 بتاريخ   2017/02 عدد  ي  جما قرار 
والعمودي  األفقي  التشوير  عالمات  ووضع  تحديد  بموجبھ 

121 ..................................................... بنفوذ جماعة بوجدور
ي لبوجدور عدد 03 /2017  قرار تنظيم لرئيس املجلس الجما
بتاريخ 05 ماي 2017 يتم بموجبھ منع سيارات األجرة الصنف 

األول حمل الركاب خارج املحطة املخصصة لهم................. 122

تنظيم وتسي مجالس الجماعات
ا تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصا

بتاريخ   20 رقم  للحكونيـة  الجماعـي  املجلس  لرئيـس  قـرار 
وتحديد  الجماعة  إدارة  بتنظيم  يق   2016 أكتوبر   04

ا.................................................................... 122 اختصاصا
الجماعة  إدارة  بتنظيم  ملسيد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـرار 

124 .................................................... ا . وتحديد اختصاصا
إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

ي لكلتة زمور رقم 01 بتاريخ 02  قرار لرئيس املجلس الجما
الفرص  وتكافؤ  املساواة  هيئة  بإحداث  يق  اير2017  ف

125 .................................................................. ومقاربة النوع.

قرارات التفويض
ي املهام واإلمضاء التفويض 

ي ملدينة العيون رقم 936 بتاريخ 16  قرار لرئيس املجلس الجما
126 . ي مجال التسي اإلداري. 2015 يق بالتفويض  سبتم

 938 رقم  العيون  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال التسي  2015 يق بالتفويض  بتاريخ 16 سبتم
126 ......................................................................... اإلداري.

 939 رقم  العيون  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال التسي  2015 يق بالتفويض  بتاريخ 16 سبتم
اإلداري.......................................................................... 126

 940 رقم  العيون  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال التسي  2015 يق بالتفويض  بتاريخ 16 سبتم
اإلداري.......................................................................... 127

 941 رقم  العيون  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال التسي  2015 يق بالتفويض  بتاريخ 16 سبتم
127 ......................................................................... اإلداري.

 943 رقم  العيون  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال التسي  2015 يق بالتفويض  بتاريخ 16 سبتم
اإلداري.......................................................................... 127

 944 رقم  العيون  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال التسي  2015 يق بالتفويض  بتاريخ 16 سبتم
اإلداري.......................................................................... 127

 945 رقم  العيون  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال التسي  2015 يق بالتفويض  بتاريخ 16 سبتم
اإلداري. ......................................................................... 128

 950 رقم  العيون  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مجال التسي  2015 يق بالتفويض  بتاريخ 16 سبتم
اإلداري.......................................................................... 128

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الداخلة - وادي الذهب

املقرارات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

قرارات التفويض
ي املهام واإلمضاء التفويض 

قرار لرئيس جماعة الداخلة رقم 52 يق بتفويض مهام 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها .... 128 اإلشهاد ع

ي الحالة املدنية التفويض 
بتاريخ   194 رقم  الداخلة  جماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
الحالة  ضابط  مهام  بتفويض  يق   2017 غشت   08
129 .................................................................. املدنية.
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جهة طنجة-تطوان - الحسيمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات 
ابية املتواجدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجماعات  مجالس  عن  الصادرة  والقرارات  املقررات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

الشرطة االدارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

الس والجوالن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

تنظيم محطات وقوف الحافالت وسيارات النقل

 33 رقم:  السجن  ي  الجما املجلس  لرئيس  تنظيمي  قرار 
يتم بموجبھ تحديد أماكن وقوف   2019 اير  ف  26 بتاريخ: 

اب الجماعة  سيارات األجرة من الصنف األول ب
إن رئيس مجلس جماعة أسجن 

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
ي 20  الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم: 1.15.85 الصادر 

من رمضان 1436 املوافق لـ 07 يوليو 2015؛

ي 03 من جمادى الثانية  ى الظه الشريف الصادر  وبناء ع
الطريق  ى  ع باملحافظة  املتعلق   (1953 يناير   19)  1372
وتعديلھ  تتميمھ  تم  كما  والجوالن  الس  وشرطة  العمومية 
الثانية  جمادى   25 بتاريخ   1.55.277 رقم  الشريف  بالظه 
1379 (26 دجن 1959) والظه الشريف رقم 1.69.89 بتاريخ 

23 من ذي القعدة 1389 (31 يناير 1970)؛
ى الظه الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 جمادى  وبناء ع
1963) املتعلق بالنقل بواسطة العربات  الثانية 1383 (12 نون

ع الطرقات؛
ى الظه الشريف رقم 1.69.89 بتاريخ 23 ذو القعدة  وبناء ع
الطريق  ى  ع باملحافظة  املتعلق   (1970 يناير   31)  1389

العمومية وشرطة الس والجوالن؛
والجوالن  للس  املختلطة  املحلية  اللجنة  محضر  ى  ع وبناء 

2018؛ املنعقدة بتاريخ 21 دجن
ي ملجلس جماعة أسجن عدد: 99 بتاريخ  ى املقرر التداو وبناء ع

اير 2019؛ 05 ف
قــــــــــــرر ما يلــــــــــي

الفصل األول
تحدد أماكن وقوف سيارات األجرة من الصنف األول (طاك 
ا  ) املنطلقة من جماعة أسجن، وتوضع عالمات الوقوف  كب

ي: كالتا

تي مالحظاتاملكان املخصصالدوارالرقم ال

طيلة أيام األسبوعساحة هدارةمركز أسجن1

مركز أسجن2
ي  ى الجانب األيمن من الطريق القروية  ي أربعاء أسجن ع مدخل السوق األسبو

اتجاه وزان
خالل يوم األربعاء فقط 

من كل أسبوع

طيلة أيام األسبوعقرب روض األطفال املحاذي للطريق القرويةدوار العنصر3

طيلة أيام األسبوعقرب مق عبد املالك املحاذية للطريق القرويةدوار أمزيزو4

طيلة أيام األسبوعقرب مطحنة الحبوب املحاذية للطريق القرويةدوار بوعلون4

طيلة أيام األسبوعقرب النافورة العمومية املحاذية للطريق القرويةدوار النشارين6

7
دوار اللوار 
ن وازعان

ى الدوارين بالطريق األقليمية 4101 طيلة أيام األسبوعنقطة التقاء املسلك املؤدي إ

طيلة أيام األسبوعنقطة التقاء مدخل الدوار بالطريق األقليمية 4101دوار الدشيار8

ن9 طيلة أيام األسبوعنقطة التقاء مدخل الدوار بالطريق األقليمية 4101 قرب دكان املواد الغذائيةدوار البعاج

ي ثالثاء الزيتونة بمحاذاة الطريق األقليمية 4101دوار الزيتونة10 طيلة أيام األسبوعبوابة السوق األسبو

طيلة أيام األسبوعنقطة التقاء مدخل الدوار بالطريق األقليمية 4101دوار دشار الخ11

طيلة أيام األسبوعنقطة التقاء مدخل الدوار بالطريق األقليمية 4101دوار دار املودن12
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الفصل الثاني
ى سائقي سيارة األجرة من الصنف األول (طاك  يتوجب ع

ذا القرار. ) االمتثال التام للمقتضيات املسطرة  كب
الفصل الثالث

 ( كب (طاك  األول  الصنف  من  األجرة  لسيارات  بالنسبة 
باملواقف  التوقف  ا  يمك العابرة،  املزدوج  النقل  وحافالت 

ول املسافرين فقط. املذكورة ل
الفصل الرابع

املزدوج  النقل  وحافالت  األجرة  سيارات  ى  ع كليا  منعا  يمنع 
ي غ املواقف املذكورة أعاله. الوقوف او التوقف 

الفصل الخامس
أرباب  مضايقة  أو  اض  اع األجرة  سيارات  أرباب  ى  ع يمنع 
م بإنزال الركاب خارج املحطات  السيارات الخاصة، أو مطالب

املخصصة لسيارات األجرة.
الفصل السادس

دائرة  ي  كل  املعنية  الجهات  ى  إ القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد 
اختصاصاتھ.

اير .2019  ي: 26 ف وحرر بأسجن 
اإلمضاء رئيس املجلس أحمـــد العمرانــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
تنظيـم وتسـي مجالـس الجماعـات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ـا  تنظيـم إدارة مجالـس الجماعـات وتحديـد اختصاصا

 04 بتاريخ   34 رقم  أسجن  جماعة  لرئيس  تنظيمي  قـــرار 
وتحديد  بإعادة هيكلة إدارة الجماعة  يتعلق   2019 مارس 

ا اختصاصا
ي لجماعة أسجن رئيس املجلس الجما

ي: 20 من رمضان  طبقا للظه الشريف رقم: 1.15.85 الصادر 
القانون  بتنفيذ  الصادر   2015 يوليوز   07 موافق:   1436

التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات؛
وبمقت الظه الشريف رقم: 1.58.008 بتاريخ: 04 شعبان 
اير 1958) بمثابة النظام األسا العام للوظيفة  1377 (24 ف

ه وتتميمھ؛ العمومية حسبما وقع تغي
شوال 1597  بتاريخ: 13  رقم: 2.77.738  املرسوم  ى  ع وبناء 
بموظفي  الخاص  األسا  النظام  بمثابة  شتن 1977)   27)

الجماعات املحلية؛

ي 5 جمادى اآلخرة  ى الظه الشريف 1.18.15 صادر  بناء ع
اير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 املتعلق  1439 (22 ف

ى املعلومات؛ ي الحصول ع بالحق 
ي 28 من رمضان 1438  وطبقا للمرسوم رقم 2.17.265 صادر 
ن  (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفق

ا؛ م وتتبعها ومعالج م وشكايا احا واق
ي: 28 يوليو  وتنفيذا ملنشور وزير الداخلية عدد: 43 املؤرخ 

2016 حول تنظيم إدارات الجماعات؛ 
وتنفيذا لدورية وزير الداخلية عدد: D4790 بتاريخ: 31 يوليوز 
الجماعات  بإدارات  العليا  املناصب  ي  ن  التعي حول   2018

ا ونظام التعويضات عن املسؤولية؛ ابية وهيآ ال
 101 رقم:  أسجن  جماعة  ملجلس  ي  التداو املقرر  ى  ع وبناء 
اير 2019 حول إعادة هيكلة إدارة جماعة أسجن  بتاريخ: 05 ف

ا؛ وتحديد اختصاصا
قــرر مــا يلــــي:

الفصل األول: يحدد الهيكل التنظيم إلدارة جماعة أسجن 
ي: كما ي

الفصل الثاني: تحدد اختصاصات إدارة جماعة أسجن كما 
ي: ي

الكتابة الخاصة واإلعالم والتواصل والعالقات العامة:
خالل  املجلس  رئيس  ا  يلق ال  الخطابات  وتحرير  إعداد   -

مختلف املناسبات.
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ى  ع لعرضها  تقرير  شكل  ي  ا  وتدوي الرئيس  أنشطة  تتبع   -
املجلس عند بداية كل دورة عادية.

- مسك أجندة الرئيس وضبط مواعيد االجتماعات.
- جدولة االجتماعات بقاعة االجتماعات الجماعية.

والبيانات  والبالغات  الصحف،  ي  تنشر  ال  املقاالت  تتبع   -
ي، والتنسيق مع املكاتب  ال تنشر بمواقع التواصل االجتما

ا. املعنية لتقديم الجواب ع
املجلس  ألنشطة  البصرية  السمعية  بالوسائل  التوثيق   -

ي تنظيمها. والتظاهرات ال تنظمها الجماعة أو تشارك 
وني للجماعة، إن وجد، وصفحتھ  ى املوقع اإللك - اإلشراف ع
ا من خالل  ن معطيا ي، وتحي ى مواقع التواصل االجتما ع
مختلف  مع  بالتنسيق  الجماعة  أنشطة  مختلف  ا  تضمي

املكاتب الجماعية.
مدير املصالح:

ى  ويتو صالحياتھ،  ممارسة  ي  الرئيس  املصالح  مدير  يساعد 
اإلدارة  ى  ع اإلشراف  ومراقبتھ  الرئيس  مسؤولية  تحت 
الجماعية، ويقوم بتنسيق العمل اإلداري بمصالحها، والسهر 

ن عليھ: ه. ولهذه الغاية يتع ى حسن س ع
- القيام بجميع املهام املفوضة لھ من قبل الرئيس.

ى  ها إ - إعداد قرارات التفويض وتبليغها للمفوض لهم، وتوج
املصالح املعنية.

ن جميع املكاتب اإلدارية بالجماعة. - التنسيق ب
ن الرئيس ومختلف املكاتب بالجماعة. - التنسيق ب

ن املصالح الخارجية ومختلف املكاتب بالجماعة. - التنسيق ب
- مراجعة وتدقيق مختلف اإلرساليات الصادرة عن املصالح 

ا من طرف الرئيس أو املفوض لهم. قبل عرضها للتوقيع عل
ى  ع الواردة  واملراسالت  اإلرساليات  جميع  ى  ع االطالع   -
ى  ع توزيعها  قبل  الخارجية  املصالح  مختلف  من  الجماعة 
املكاتب  قيام  ى  ع والسهر  ا،  مآال وتتبع  املكاتب،  مختلف 

ي اآلجال املعقولة. ا  املعنية بالبث ف
تنظيمها  يتم  ال  األنشطة  لجميع  التحض  ى  ع اإلشراف   -
ي املكاتب املعنية إلعداد  بمبادرة من الجماعة، والتنسيق مع با
مختلف الوثائق واملنشورات املطلوب تقديمها خالل كل نشاط.

- تتبع تنفيذ اآلليات التشاركية للحوار والتشاور. 
- تدب منازعات الجماعة بالتنسيق مع مختلف املكاتب.

ي: التدقيق الداخ
واالفتحاص  الداخلية  واملراقبة  التقييم  آليات  تنفيذ   -

املوضوعة من لدن الدولة.

لدن  من  امها  اح ن  يتع ال  املساطر  حول  دالئل  إعداد   -
ا. مختلف املكاتب خالل تنفيذها للمهام املنوطة 

- مراقبة وتدقيق ومتابعة االتفاقيات والعقود وصفقات اإليجار 
ومقررات املجلس والقرارات الفردية والتنظيمية. وبشكل عام 
جميع الوثائق اإلدارية ال تصدر عن الجماعة أو تكون طرفا 

ا. ف
- مراقبة عمل املكاتب وكشف مدى مطابقة أعمالها للمساطر 
احات بشأن تصحيح  ا العمل وتقديم اق ن الجاري  والقوان

االختالالت املكتشفة.
- تقديم حصيلة تدب املكاتب الجماعية من خالل إعداد تقارير 
ومدى  الجماعة  مكاتب  مختلف  ألداء  تقييما  تتضمن  دورية 

ا العمل. امها باملقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري  ال
مكتب حفظ الصحة:

- مراقبة صحة السكن.
- مراقبة صحة النقل.
- مراقبة صحة الهواء.

- مراقبة صحة املاء.
- مراقبة صحة املواد الغذائية املعروضة للعموم.

الصبغة  ذات  واملؤسسات  للمراكز  الصحية  املراقبة   -
االجتماعية والتجارية والصناعية والخدماتية.

- معالجة املستنقعات واملطارح العشوائية.
ا. - مراقبة ومحاربة األمراض واألوبئة والوقاية م

- معالجة ومحاربة الحشرات والقوارض النأقلة لألمراض.
- تتبع عمليات التلقيح ضد داء السعار.

ى عمليات محاربة الكالب الضالة. - اإلشراف ع
ائم. - تدب مكافحة شرود ال

ى. - تتبع عمليات نقل املر والجر
ى الفئات املعوزة. - تتبع توزيع أدوية األمراض املزمنة ع

- مسك أرشيف املكتب.
مكتب الضبط والنشر:

ا  - ترتيب اإلرساليات واملراسالت الصادرة عن الجماعة وإثبا
ي سجل الصادرات.

ى مختلف املصالح الخارجية. - توجيھ الصادرات إ
ى الجماعة بسجل  - إثبات اإلرساليات واملراسالت الواردة ع
ى  ها إ ى مدير مصالح الجماعة قبل توج الواردات وعرضها ع

املكاتب املعنية بالجماعة.
- توجيھ تقارير التقييم واالفتحاص واملراقبة وتقديم الحصيلة 

ا العموم. للنشر بجميع الوسائل املالئمة ليطلع عل
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- توجيھ تقارير التقييم واالفتحاص واملراقبة وتقديم الحصيلة 
ا العموم. للنشر بجميع الوسائل املالئمة ليطلع عل

ع  للنشر  والبالغات  واإلعالنات  التقارير  مختلف  توجيھ   -
الوسائل املتاحة.

والجمعيات  ن  واملواطن املواطنات  قبل  من  العرائض  تلقي   -
ي املجاالت ال تدخل  بشأن إدراج نقط بجدول أعمال املجلس 

ى مكتب شؤون املجلس. ي صالحياتھ وإحالتھ ع
ى املصالح املعنية للرد   ا ع - تلقي الشكايات والتظلمات وإحال

ا. عل
ا. ي شأ ن  ن واتخاذ املتع احات املرتفق - تلقي مالحظات واق

حوزة  ي  املوجودة  املعلومات  ى  ع الحصول  طلبات  تلقي   -
ا.  ي شأ ن  ا واتخاذ املتع الجماعة ودراس

ن بالتصريح باملمتلكات (موظفون  - ضبط وتتبع قائمة امللزم
ومنتخبون).

- مسك أرشيف املكتب.
الشؤون التقنية:

ى البيئة: مكتب التعم والسكن واملحافظة ع
يئة العمرانية وتصاميم  ي وضع مخططات توجيھ ال - املشاركة 
املتعلقة بإعداد  الوثائق  وكل  املحدد  واملركز  والتنمية  يئة  ال
اب والتعم وذلك بالتنسيق مع املصالح الخارجية املعنية،  ال

. ن املتعلقة بالتعم ضمن إطار القوان
ي دراسة مشاريع التجزئات السكنية. - املشاركة 

ي دراسة ضوابط البناء الجماعية. - املشاركة 
- تتبع الدراسات العمرانية.

- تحض قرارات التصفيف الخاصة بالبنايات
ن الجاري  ي دراسة ملفات رخص البناء طبقا للقوان - املشاركة 

. ي ميدان التعم ا العمل 
من  التأكد  بعد  اإلصالحات  ورخص  البناء  رخص  تحرير   -

ا العمل. ن الجاري  ا للتصاميم البيانية وللقوان مطابق
- تحرير رخص احتالل امللك العمومي لغرض البناء

- تحرير الرخص املتعلقة بالربط بشبكة املاء الصالح للشرب 
وشبكة الكهرباء.

ى مختلف الرخص. - اإلفادة التقنية من أجل الحصول ع
- التبليغ بمخالفات البناء املكتشفة.

- مراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط.
ي الشكايات املتعلقة بالبناء. اح الحلول املمكنة للبث  - اق

- تحض رخص التجزئات وتتبع األشغال داخلها.

- إعداد تقارير ومحاضر تتبع األشغال.
ائي لألشغال. ي التسليم املؤقت وال - املشاركة 

- إعداد الشواهد اإلدارية قصد القيام بعملية البيع وتحفيظ 
القطع املوجودة داخل التجزئات.

ى البيئة للمشاريع ذات  ي أشغال دراسة التأث ع - املشاركة 
ي تحقيق أهداف السياسة الوطنية  الصلة، من أجل املساهمة 

ى البيئة. ي مجال املحافظة ع
- القيام باملعاينات امليدانية ضمن لجن تقنية مختلطة ملراقبة 
أنشطة املرافق الجماعية والوحدات الصناعية ال لها بعد 

. ووقع بي
. ي املجال البي ى تنظيم الحمالت التحسيسية  - السهر ع

ي إطار تخليد بعض املناسبات البيئية كاليوم  - اتخاذ التداب 
العالم لألرض، واليوم العالم للبيئة، ويوم الشجرة، واليوم 

العربي للبيئة....
مشاكل  بخصوص  الجماعة  ى  ع الواردة  الشكايات  دراسة   -
النفايات واألشجار وتلوث الهواء وتلوث املاء وكذا انبعاث بعض 
اح الحلول الكفيلة برفع  ة من مجاري املياه واق الروائح الكر

الضرر. 
ي  ى انجاز البحوث  ى مساعدة الجمعيات والطلبة ع - السهر ع
ن  املجال البي وتزويدهم باملعلومات الضرورية طبقا للقوان

ا العمل. الجاري 
خضراء  مساحات  يئة  و إلحداث  الالزمة  التداب  اتخاذ   -
وحماية النباتات بكل أصنافها وأشجار التصفيف داخل هذه 

الفضاءات.
- مسك أرشيف املكتب.

مكتب الصفقات واألشغال والصيانة:
- التنسيق مع مختلف املصالح الجماعية بشأن إعداد دفاتر 

التحمالت ونظام االستشارة.
- إعداد ملفات طلبات العروض.

وبوابة  الوطنية  بالجرائد  الصفقات  عن  اإلعالنات  نشر   -
الصفقات العمومية. 

مرفقة  العروض  طلب  لجنة  أعضاء  ى  إ الدعوات  توجيھ   -
بالوثائق املطلوبة.
- تلقي العروض.

- تحرير محاضر جلسات لجنة طلب العروض ونشر مستخرج 
من محضر لجنة طلب العروض بالبوابة الوطنية للصفقات 

العمومية داخل األجل القانوني.
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ن الذين تم إقصاؤهم. ى املتنافس - توجيھ اإلشعارات إ
ن بعد نيلهم الصفقات. ى املتنافس - توجيھ اإلشعارات إ

طلب  لجنة  بنتائج  صفقة،  بكل  املعنية  املكاتب،  تزويد   -
ى تتبع املشروع. العروض للعمل ع

ي لجميع الصفقات. - إعداد بيان تفصي
مختلف  مع  بالتنسيق  السنوي  ي  التوق نامج  ال إعداد   -
ى من كل  ي غضون الثالثة أشهر األو املكاتب الجماعية ونشره 

سنة مالية ببوابة الصفقات العمومية.
ي للصفقات بمقر الجماعة طيلة 30  نامج التوق - عرض ال

ى األقل. يوما ع
- التنسيق مع املكاتب الجماعية املعنية بإعداد بيان ترحيل 

االعتمادات.
للتموينات  األثمان  لعروض  االستشارات  رسائل  إعداد   -

واألشغال والخدمات.
- تلقي عروض األثمان.

- إعداد محاضر فتح األظرفة.
ام  االل قصد  انية  امل بمكتب  الصلة  ذات  الوثائق  توجيھ   -

بالنفقة.
انية لنائلها. ا من مكتب امل - توجيھ سندات الطلب املتوصل 

- صيانة شبكة اإلنارة العمومية.
الك الكهرباء الخاصة باإلنارة العمومية. - مراقبة اس

ا. - إعداد تقارير ومحاضر بخصوص األشغال ال تم القيام 
الجماعية  القرارات  بتنفيذ  املتعلقة  باألشغال  -  القيام 

بخصوص:
- تسمية الشوارع والساحات العمومية واألزقة

- ترقيم املحالت واملنازل.
ي إطار  ي أشغال لجان تقديم العروض املقدمة  - املشاركة 
الطرق  أشغال  وإنجاز  بصيانـة  الخاصة  الصفقات  إبرام 

العمومية داخل تراب الجماعة.
يئة الطرق داخل تراب الجماعة. - الدراسة التقنية وتتبع أشغال 

ي إعداد وصياغة دفاتر التحمالت. - املشاركة 
- تتبع الدراسات املوكلة ملكاتب الدراسات.

املسندة  واألعمال  األوراش  كل  ومراقبة  وتتبع  اإلشراف   -
ي مجال الطرق. ي إطار الصفقات العمومية  للشركات الخاصة 

- إعداد التقارير، املحاضر وفوات إتالف الطرق واألرصفة.
بصيانة  يتعلق  ما  كل  ي  االستعجالية  بالتدخالت  القيام   -

البنايات اإلدارية التابعة للجماعة.

- تتبع ومراقبة األوراش املتعلقة بصيانة البنايات الجماعية 
ي املوضوع. وإعداد تقارير ومحاضر 

بالحفالت  الخاصة  ات  والتجه ن  ي ال بأعمال  القيام   -
واملناسبات.

- مسك أرشيف املكتب.
مكتب املمتلكات واآلليات والعتاد:

املمتلكات:
ن القيام ب: تدب امللك العام والخاص ولهذه الغاية يتع

- إعداد ملفات العمليات العقارية لفائدة الجماعة: 
- االقتناءات، التفويتات، املعاوضات، الهبات والوصايا. 
- إعداد ملفات استغالل عقارات امللك الخاص للجماعة:

- األكرية، التخصيص 
ي مجاالت: - إعداد امللفات املتعلقة بامللك العام 

ن الطرق واملسالك واملمرات  تعي تيب واالستخراج،  ال  -
واألزقة، االحتالل املؤقت 

- إعداد وتنفيذ مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة:
- املرحلة اإلدارية، املرحلة القضائية 

- إعداد قرارات تخطيط حدود الطرق العامة:
- املرحلة اإلدارية، املرحلة القضائية 

ى أمالك الجماعة  - املحافظة ع
ن سجالت محتويات األمالك، تسوية الوضعية  - مسك وتحي

القانونية لألمالك وتحفيظها
اآلليات والعتاد:

- تسي املرآب.
وتوزيع  للجماعة  ن  التابع ن  السائق أعمال  ى  ع اإلشراف   -

م. املهام بي
بالوقود  والشاحنات  السيارات  تزويد  عملية  ى  ع اإلشراف   -

والزيوت.
ى إصالح السيارات والشاحنات التابعة للجماعة. - اإلشراف ع

ي إطار  ي أشغال لجان تقديم العروض املقدمة  - املشاركة 
إبرام الصفقات الخاصة بشراء السيارات والشاحنات واآلليات 

الجماعية.
السيارات  شراء  يخص  فيما  التقنية  احات  االق تقديم   -

واآلليات وقطع الغيار عند االستشارة.
يات من أدوات مكتبية ومعلوماتية ومطبوعات  - تسلم املش

ها مقابل إشهاد. وعتاد تق وغ
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يات من أدوات مكتبية ومعلوماتية ومطبوعات  - توزيع املش
مقابل  املصالح  مختلف  ى  ع ها  وغ ات  وتجه تق  وعتاد 

إشهاد. 
يات. - مسك سجل لجرد املش

للمصالح  الوطنية  األعياد  بمناسبة  ن  ي ال عتاد  تسليم   -
جاعها مقابل إشهاد. املختصة واس

- إمداد املصالح املكلفة بصيانة شبكة اإلنارة العمومية بالعتاد 
الالزم مقابل إشهاد

بقطاع  للجماعة  التابعة  السيارات  إصالح  مصلحة  تزويد   -
الغيار وأجزاء السيارات عند الطلب.

ى األعوان. - توزيع املالبس ع
- وبشكل عام القيام بجميع املهام الكفيلة بتدب املخزن.

- مسك أرشيف املكتب.
الشؤون املالية واالقتصادية واالجتماعية:
مكتب املوارد املالية والشؤون االقتصادية:

ي - تدب املحجز الجما
للمصالح  وتسليمها  للمداخيل  السنوية  التقديرات  إعداد   -

انية. املعنية بامل
ي إعداد القرار الجبائي وتحيينھ. - املساهمة 

ن إحصاء األوعية الضريبية. - تحي
فيما  ن  امللزم طرف  من  ا  ى  املد اإلقرارات  قائمة  ن  تحي  -

يخص الرسوم اإلقرارية.
ا. - إعداد أوامر االستخالص ومراقب

- إعداد إشعارات األداء.
ى  تبة ع - تبليغ اإلشعار باملبالغ املستحقة لفائدة الجماعة امل

ن. امللزم
- إعداد البيانات املتعلقة بعدم األداء.

. - تطبيق الجزاءات املتعلقة بالوعاء الضري
ي الحمالت املتعلقة بالتحصيل. - املشاركة 

ن بالضريبة بالتنسيق مع املصالح املعنية. - إعداد قوائم امللزم
- حصر البيانات الشهرية والسنوية الخاصة باملداخيل.

ا باملداخيل. ي الجانب املتعلق م انية  - حصر امل
ي استخالصھ. - إعداد قائمة البا

- مسك محاسبة الصندوق.
- وبصفة عامة القيام بتحصيل واستيفاء مختلف املداخيل 

انية الجماعة من قبيل: املستحقة لفائدة م
للجماعة  املخصصة  الدولة  ضرائب  حصص  أو  الضرائب   -

ن املالية. بمقت قوان

قانون  برسم  الجماعة  لفائدة  الدولة  من  املرصودة  املوارد   -
املالية.

ي تحصيلها. - الضرائب والرسوم املأذون للجماعة 
- األتاوى املحدثة طبقا للتشريع الجاري بھ العمل.

- األجور عن الخدمات املقدمة من طرف الجماعة.
- الغرامات.

املوارد  وكذلك  األرباح  وحصص  واألتاوى  االستغالالت   -
وحصيلة املساهمات املالية املتأتية من املؤسسات واملقاوالت 

ا. التابعة للجماعة أو املساهمة ف
- اإلمدادات املمنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارية 

الخاضعة للقانون العام.
ا. اضات املرخص  - االق

- دخول األمالك واملساهمات.
- واجب بيع املنقوالت والعقارات.

- أموال املساعدات والهبات والوصايا.
ن واألنظمة  ي القوان - مداخيل مختلفة واملوارد األخرى املقررة 

ا العمل. الجاري 
- استقبال طلبات الرخص التجارية والصناعية واملهنية.

- إعداد الرخص التجارية والصناعية واملهنية.
خيص. - إعداد جدولة زمنية ملعاينة األماكن موضوع طلبات ال
- إعداد املراسالت للمصالح الخارجية ذات العالقة مع طلبات 

خيص. ال
- إعداد محاضر املعاينات.

- إعداد عناصر الجواب بالنسبة لطال الرخص.
ن  - إعداد قرارات اإلغالق بالنسبة للمحالت املخالفة للقوان

ا العمل. الجاري 
ى املكتب. - معالجة الشكايات الواردة ع

- إعداد التقارير  الشهرية والدورية والسنوية.
العالقة  ذات  الرخص  بكل  الضري  الوعاء  مكتب  تزويد   -

ي واملجابن. باملشروبات واملقا
ي اللجان الخاصة الستصدار رخص االستغالل. - املشاركة 

ى تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية ال تتعلق  - السهر ع
إطارها  ي  تمارس  أن  يمكن  ال  العامة  الشروط  بتحديد 
ى الصحة العامة  األنشطة الخاصة لألفراد قصد الحفاظ ع

والسكينة العامة.
بمعاينات  املكلفة  الجماعية  اللجن  أعمال  ى  ع اإلشراف   -

املحالت التجارية واملهنية الصناعية. 
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أو  املضرة  باملؤسسات  يخص  فيما  واملضار  املنافع  بحث   -
ة أو املزعجة. الخط

- مسك أرشيف املكتب.
انية واملحاسبة: مكتب امل
- إعداد الحواالت املرتبطة بالنفقات التالية:

- نفقات املعدات املرتبطة بتسي املرافق التابعة للجماعة.
- املصاريف املتعلقة بإرجاع الدين واإلمدادات املمنوحة من 

لدن الجماعة.
القضائية  واألحكام  القرارات  بتنفيذ  املتعلقة  النفقات   -

الصادرة ضد الجماعة.
واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   -

الضريبية.
- النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية.

امات املالية الناتجة عن االتفاقيات  - النفقات املتعلقة باالل
مة من لدن الجماعة. والعقود امل

- النفقات املختلفة املتعلقة بمجاالت تدخل الجماعة.
. - نفقات األشغال وجميع برامج التجه

املمنوحة  واإلمدا دات  ض  املق الدين  رأسمال  الك  اس  -
وحصص املساهمات.

- مسك السجالت املحاسباتية.
- مسك السجل اليومي للحواالت.

بواسطة  والهاتف  والكهرباء  املاء  الك  اس مستحقات  أداء   -
الشيات.

- إعداد الرواتب الشهرية.
ي  قية  ال إثر  ى  ع تبة  امل املالية  ن  املوظف وضعية  تسوية   -

الرتبة أو الدرجة.
االحتياط  هيئات  إزاء  املالية  ن  املوظف وضعية  تسوية   -

ي نفقات التعاضديات. وصناديق التقاعد واملساهمة 
ن عن املرض. - أداء أقساط التأم

ن الذين يمارسون  - إعداد وصرف التعويضات لفائدة املوظف
خالل  بأعمال  يقومون  الذين  أو  وامللوثة  الشاقة  األشغال 

الساعات اإلضافية.
- صرف التعويضات عن الوالدة.
- صرف التعويضات عن التنقل.

- تنفيذ جميع عمليات أجور األعوان.
التمثيل  تعويضات  بأداء  املرتبطة  العمليات  جميع  تنفيذ   -

والتنقل لذوي الحق من املستشارين. 

انية (تقديرات املداخيل وتقديرات  - تحض وإعداد مشروع امل
النفقات والحسابات الخصوصية)

ي  ها  امج واملشاريع املمكن تسط حات بشأن ال - وضع مق
ن االعتبار مبدأ  إطار برمجة الفائض التقديري، مع األخذ بع
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وبالتنسيق مع مختلف 

املصالح.
انية  - تحض وتجميع البيانات والوثائق ال ترفق بمشروع امل
ا  ا لالستعانة  وتزويد الهيئات التداولية للمجلس بنسخ م

انية. ا ملشروع امل خالل دراس
ى عامل  انية والبيانات والوثائق املرفقة إ - توجيھ مشروع امل

ا. العمالة أو األقليم للتأش عل
انية بنظام تدب النفقات  - إدراج امل

وترحيل  بتحويل  املتعلقة  الوثائق  وتجميع  وإعداد  تحض   -
وتخصيص االع تمادات.

انية. - تتبع تنفيذ امل
امج. ي ال خيصات  - تتبع ال

السنوية  البيانات  وإعداد  الخصوصية  الحسابات  تتبع   -
ا. التفصيلية املتعلقة 

- تتبع مشاريع املبادرة املحلية للتنمية البشرية.
انية بالتنسيق مع املصالح املالية. - حصر امل

ي لالعتمادات املرحلة. - إعداد بيان تفصي
ي لالعتمادات امللغاة. - إعداد بيان تفصي

ي إطار  ها  امج واملشاريع املمكن تسط حات بشأن ال - وضع مق
ن االعتبار مبدأ املساواة  برمجة الفائض الحقيقي، مع األخذ بع

وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وبالتنسيق مع مختلف املصالح.
- إعداد جميع الوثائق املطلوب ة إلجراء العمليات املحاسباتية 

من مختلف هيئات التدقيق واملراقبة.
- مسك أرشيف املكتب.

مكتب الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية:
الجمعيات  لفائدة  الدعم  ى  ع الحصول  طلبات  تلقي   -
اللجان  ى  ع وعرضها  والرياضية  والثقافية  االجتماعية 

املختصة. 
الجماعة  ن  ب مة  امل الشراكات  وتتبع  إعداد  ي  املشاركة   -
والثقافية  االجتماعية  املجاالت  ي  املدني  املجتمع  وجمعيات 

والرياضية.
-  تنظيم ومواكبة األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية 

املنظمة خالل املناسبات الوطنية والدينية.
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الثقافة  بقطاعات  املعنية  الخارجية  املصالح  مع  التنسيق   -
والرياضة والشباب واملرأة والطفولة وجمعيات املجتمع املدني 

ذه القطاعات. املهتمة 

- مسك أرشيف املكتب.
الشؤون اإلدارية:

مكتب شؤون املجلس واللجان:
كتابة املجلس:

قبل  من  املقدمة  العرائض  الضبط  مكتب  من  استالم   -
بجدول  نقط  إدراج  بشأن  والجمعيات  ن  واملواطن املواطنات 
ي صالحياتھ، والتأكد من  ي املجالت ال تدخل  أعمال املجلس 

توفر الشروط القانونية ال تخول حق تقديم هذه العرائض.
- تلقي طلبات إدراج نقط جدول أعمال من طرف األعضاء.

- برمجة دراسة تقارير التقييم واالفتحاص واملراقبة وتقديم 
ي جدول أعمال املجلس. الحصيلة 

ى عامل  ھ بعد حصره إ - تحض جدول أعمال الدورات وتوج
العمالة أو األقليم 20 يوما قبل انعقاد الدورة.

- تعليق جدول األعمال بسبورة اإلعالنات بمقر الجماعة.
ي إطار دراستھ  - تجميع البيانات والوثائق ال يحتاجها املجلس 

لنقط جدول األعمال من مختلف األقسام واملصالح.
انعقاد  قبل  أيام   10 املجلس  أعضاء  ى  إ الدعوات  توجيھ   -

الدورة.
ى املصالح الخارجية. - توجيھ الدعوات إ

ن مهامهم بمصالح  ن املزاول ى املوظف - توجيھ االستدعاءات إ
بصفة  املجلس  واجتماعات  الدورات  لحضور  الجماعة 

استشارية.
- مسك سجل حضور أعضاء املجلس خالل الدورات وتوجيھ 
ى عامل العمالة أو األقليم داخل أجل 5 أيام بعد  نسخة منھ إ

اء دورة املجلس. ان
ي تحرير محاضر الجلسات بواسطة  - مساعدة كاتب املجلس 

الحاسوب.
ى عامل العمالة أو األقليم  - توجيھ نسخ من محاضر الدورات إ

اء أشغال دورة املجلس. ي أجل ال يتعدى 15 يوما بعد ان
ة عامل  ى تأش - توجيھ مقررات املجلس ال تحتاج لتنفيذها إ

العمالة أو األقليم. 
- تعليق ملخصات مقررات املجلس بسبورة اإلعالنات بمقر 

الجماعة.
ى املكاتب الجماعية املعنية التخاذ  - توجيھ مقررات املجلس إ

ا. ي شأ ن  املتع

ى عامل العمالة أو  ھ إ - مسك سجل  مداوالت املجلس وتوج
ة االنتدابية للمجلس. اء الف األقليم بعد ان

- مسك الوثائق ال تثبت التبليغ والنشر.
كتابة اللجان:

- تحض جدول أعمال اجتماعات اللجان.
ى األقل قبل  ى أعضاء اللجان 48 ساعة ع - توجيھ الدعوات إ

انعقاد االجتماع.
بمكاتب  مهامهم  ن  املزاول ن  املوظف ى  إ االستدعاء  توجيھ   -

الجماعة لحضور اجتماعات اللجان بصفة استشارية.
إطار  ي  اللجان  تحتاجها  ال  والوثائق  البيانات  تجميع   -

ها ألشغال املجلس من مختلف املكاتب. تحض
ي تحرير محاضر وتقارير وتوصيات اللجان بواسطة  - املساعدة 
أعضاء  السادة  ى  إ املوجهة  بالدعوات  وإرفاقها  الحاسوب 

املجلس لحضور الدورات.
الفرص  وتكافؤ  املساواة  لهيئة  واملساعدة  الدعم  تقديم   -

ومقاربة النوع.
- مسك أرشيف املكتب.

ن: مكتب شؤون املوظف
سيم،  ال التوظيف،  ب:  املرتبطة  الوثائق  جميع  إعداد   -

قية، اإللحاق، الوضع رهن اإلشارة النقل. ال
- تنظيم امتحانات الكفاءة املهنية.

- إعداد وتتبع الرخص: اإلجازة السنوية، الرخص االستثنائية، 
رخص املرض، رخص االستيداع...

ى التقاعد. - إعداد ملفات اإلحالة ع
املتساوية  اإلدارية  اللجنة  أعضاء  انتخاب  عملية  تنظيم   -

األعضاء.
ن باللجنة اإلدارية  ي اإلدارة واملوظف ن ممث - إعداد قرارات تعي

املتساوية األعضاء.
ن  املوظف من  الجماعة  لحاجيات  السنوية  الالئحة  إعداد   -

ن اإلدارات. كة ب ن للهيئة املش املنتم
كة  ن للهيئة املش ن املنتم - إعداد الالئحة السنوية للموظف

ن اإلدارات املراد نقلهم تلقائيا. ب
- إعداد قرارات االستفادة من التعويضات عن األعمال الشاقة 

وامللوثة.
ى التقاعد. - إعداد ملفات اإلحالة ع

- إعداد املراسالت اإلدارية.
- إعداد الشواهد اإلدارية.
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ن رهن  ن أو املوضوع ن امللحق - تتبع الوضعية اإلدارية للموظف
إشارة جماعات ترابية أو مؤسسات عمومية أخرى.

- إعداد البطاقة الفردية للتنقيط.
- إعداد الوثائق املتعلقة بمسطرة التأديب.

قية بالنسبة لألطر العليا. اح ال - إعداد ملفات اق
- إعداد الوثائق املتعلقة بإجراء الفحوصات املضادة.

- إنجاز امللفات املتعلقة بحوادث الشغل.
- مسك أرشيف املكتب.

مكتب الحالة املدنية:
- ممارسة املهام املوكلة بموجب قرارات التفويض.

. ي والنظ ا بالسجل األص - تلقي تصاريح الوالدات وتضمي
ن بيانات الزواج والطالق. - إعداد وتضم

ن األحكام التنقيحية. - إعداد وتضم
- إعداد الدفاتر العائلية.
- إعداد التقارير الدورية.

- إعداد ملفات ثبوت الزوجية.
ها للجماعة  - إعداد ملفات التصاريح الخارجية بالوفيات وتوج

ى. محل تسجيل املتو
. ي والنظ ا بالسجل األص - تلقي التصاريح بالوفيات وتضمي

- تسليم البطاقة الشخصية.
- تسليم الشواهد اإلدارية املرتبطة بالحالة املدنية.
- تسليم النسخ املوجزة والكاملة من رسوم الوالدة.

- إعداد التقارير الشهرية وتقارير ثالثة أشهر.
- إعداد امللفات املدرسية.

ى املحكمة. - إعداد ملفات الوالدة وثبوت الزوجي ة املوجهة إ
- مسك أرشيف املكتب.

ى الوثائق والشواهد اإلدارية: مكتب املصادقة ع
ى صحة اإلمضاء. - تقديم خدمة اإلشهاد ع

ى صحة  ن باإلشهاد ع ي والنظ الخاص ن األص - مسك السجل
اإلمضاء.

ى مطابقة النسخ ألصولها. - اإلشهاد ع
- تسليم الشواهد اإلدارية.

- مسك أرشيف املكتب.
ي 07 مارس 2019 ي اسجن  وحرر 
ي اإلمضاء   رئيس املجلس الجما
ة عامل األقليم  ي: 03ماي 2019 تأش  وزان 

جهة الشرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت 
ا واألقاليم ورؤسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
تنظيـم وتسـي العمـاالت واألقاليـم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ـا تنظيـم إدارة العمالـة أو األقليـم وتحديـد اختصاصا

بتاريـــــخ   202 قرار لرئيــــــس مجلــس عمالـــــة وجدة أنكـــــاد رقــــــم 
يق بإعادة هيكلة وتنظيم إدارة مجلس   2019 يونيو   24

العمالة ونسخ القرار رقم 286 بتاريخ 21 أكتوبر 2016.
رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد؛

بالعماالت  املتعلق  رقم 112.14  التنظيم  القانون  بمقت 
واألقاليم الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.15.84 املؤرخ 

ي 20 من رمضان 1436 املوافق ل 7 يوليوز 2015؛
ي 4 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبناء ع
اير 1958 بمثابة النظام األسا العام  1377 املوافق ل 24 ف

ه وتتميمھ؛ للوظيفة العمومية حسبما وقع تغي
ى املنشور الوزاري رقم 32 بتاريخ 22 يونيو  2016 حول  وبناء ع

تنظيم إدارات العماالت واألقاليم؛
ى املنشور الوزاري رقم 4790 بتاريخ 31 يونيو 2018  وبناء ع
ابية  ال الجماعات  بإدارات  العليا  املناصب  ي  ن  التعي حول 

ا ونظام التعويضات عن املسؤولية؛ وهيئا
خالل  املتخذ  أنكاد  وجدة  عمالة  مجلس  مقرر  ى  إ واستنادا 
مداوالت الدورة العادية املنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2019 والذي 
ى الهيكل التنظيم إلدارة مجلس العمالة. صادق من خاللھ ع

ي: قـرر ما ي
الفصل األول

ي  التسلس الرئيس  أنكاد  وجدة  عمالة  مجلس  رئيس  يعت 
العمالة.  مجلس  بإدارة  ن  العامل واألعوان  ن  املوظف لكافة 
ى  واعتبارا لهذه الصفة يحدد تنظيم إدارة مجلس العمالة ع
لطبيعة  تبعا  وقانونية  وتقنية  ومالية  إدارية  وحدات  شكل 
ن واألنظمة  ا بموجب القوان االختصاصات واملهام املوكولة إل

ا. املعمول 
الفصل الثاني

تتألف إدارة مجلس عمالة وجدة أنكاد وفق الهيكل التنظيم 
ي: ي الفصل السادس بعده مما ي املشار إليھ 
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I. املديرية العامة للمصالح
واملمتلكات  القانونية  والشؤون  البشرية  املوارد  مصلحة 

ي: ي كما ي اعات وتضم ثالثة مكاتب و وال
-مكتب املوارد البشرية والتكوين؛

- مكتب الشؤون القانونية واملمتلكات؛
- مكتب األرشيف.

انية وتشمل أربعة  مجة والشؤون املالية وامل 2- مصلحة ال
ي: مكاتب و

انية؛ - مكتب املحاسبة وامل
- مكتب الصفقات العمومية؛

- شساعة املداخيل؛
- مستودع السيارات واآلليات.

ى  إ وتنقسم  املجال  وتأهيل  ات  والتجه األشغال  مصلحة   -3
ي: ى النحو التا ي ع ثالثة مكاتب و

- مكتب الدراسات التقنية واألشغال؛
امج؛ - مكتب التنسيق والتتبع وتقييم ال

- مكتب املسالك بالعالم القروي.
4- مصلحة التنمية االجتماعية والتعاون والتعاضد والشراكة 

ن هما: ن اثن وتتألف من مكتب
- مكتب التعاون والتعاضد واملجتمع املدني؛

- مكتب الشراكات والتنسيق والتواصل.
التنظيم  الهيكل  يضم  أعاله،  ا  إل املشار  للمصالح  وإضافة 

ملجلس العمالة املصالح التالية:
- مديرية شؤون الرئاسة واملجلس؛

ي؛ - خلية التدقيق واالفتحاص الداخ
- مكلفان بمهمة

- مكتب الضبط.
الفصل الثالث

التدقيق  خلية  ى  ع مباشرة  العمالة  مجلس  رئيس  يشرف 
ى مديرية شؤون الرئاسة واملجلس  ي، فيما تتو واالفتحاص الداخ
وس  ن  باملنتخب املرتبطة  اإلدارية  الجوانب  ى  ع السهر  مهام 
ن بمهمة. فيما  ى مهام املكلف اعمال املجلس ولجانھ، واإلشراف ع
ي املصالح األخرى  ى با ى املديرية العامة للمصالح اإلشراف ع تتو
ي الفصل السادس بعده،  املضمنة بالهيكل التنظيم املشار إليھ 

وكل ذلك تحت مسؤولية ومراقبة رئيس املجلس .
الفصل الرابع

ى السادة: املدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة  يعهد إ
كل  القرار  هذا  مقتضيات  بتنفيذ  املصالح  ورؤساء  واملجلس 

حسب اختصاصھ.

الفصل الخامس
ي  يسري مفعول هذا القرار بعد التأش عليھ من لدن السيد وا

جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد.
الفصل السادس

ينشر هذا القرار املتعلق بوضع هيكل تنظيم إلدارة مجلس 
ابية  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  أنكاد،  وجدة  عمالة 

ي: ى الشكل التا والذي هو ع

اإلمضاء: رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، 
 . هشام الصغ
ي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد،  تأشيـــرة السيـــد وا
ي بتاريخ 05 يوليو 2019 . معاد الجام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
الجماعـات  مجالـس  عـن  الصـادرة  والقـرارات  املقـررات 

ا  ورؤسـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قـرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ـي املهـام واإلمضاء التفويـض 

ـن الصفـاء رقـم 21 بتاريـخ 29  قـرار لرئيـس مجلـس جماعـة ع
ـي املهـام. ـ بالتفويـض  ماريـس 2019 يق

ن الـصـفاء،  ي لعـ رئـيـس الـمجـلس الـجـما
ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع

وخاصة املواد 104-126-127 و128 منھ؛
ن الصفاء رقم  ن مدير املصالح بجماعة ع ى قرار تعي وبناء ع
2018/10 بتاريخ 2019/01/15 واملؤشر عليھ من طرف وزير 

الداخلية بتاريخ 2019/02/25،
قـــــــرر مــا يلــي:
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يفوض للسـيـــد عبد الكريم جابري متصرف ممتاز، الـمـولـود 
بتاريخ 1964/03/12 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

ي: ف 600195 ما ي
امات  ي االل امات، الزيادة  احات باالل ى االق 1 - اإلمضاء ع
ن  امات والحواالت الشهرية املتعلقة باملوظف ي االل وا لنقصان 

ا. والوثائق املرفقة 
ا. ى األوامر باملداخيل والوثائق املرفقة  2 - اإلمضاء ع

املادة الثانية
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.

ن الـصفاء فـي 29 مارس 2019. وحرر بع
ن الصفاء،  ي لع اإلمضاء: رئيس املجلس الـجما
بعوي عبد الرحيم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسـخ ألصولهــا  اإلشـهاد ع

قرار لرئيس جماعة ب شـيكر رقم 69 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ـى صحـة  ـي مجـال اإلشـهاد ع ـ بإلغـاء تفويـض اإلمضـاء  يق

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهــا.
رئيـس مجلــس جماعـة ب شيكـــــــــر،

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع
1436 املوافق ل7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات ؛
ق.م.م/3  عدد 127  الداخلية  وزير  السيد  منشور  ى  ع وبناء 
اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  حول  بتاريخ:19 /1995/12 

ومطابقة النسخ ألصولهـا؛
الداخلية رقم D 5229 ق.م.م  السيد وزير  ى دورية  وبناء ع
بتاريخ 16 يوليو 2009 بخصوص تفويض مهام رئيس املجلس 

ى نوابھ، ي إ الجما
قـرر ما يلـــــــــــي:

الفصل األول
ي اإلمضاء رقم 95 بتاريخ 28 شتم 2015  يلغــى قـــرار التفويض 
ي هلهل النائب األول لرئيس املجلس املتعلق باإلشهاد  للسيد ع

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـــا . ع
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي18 يونيو 2018.  وحرر بب شيكر 
اإلمضاء: رئيس املجلس ب شيكر، محمد بادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس جماعة ب شـيكر رقم 70 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ـى صحـة  ـي مجـال اإلشـهاد ع ـ بإلغـاء تفويـض اإلمضـاء  يق

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهــا.
رئيـس مجلــس جماعـة ب شيكر،

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع
1436 املوافق ل7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات ؛
ق.م.م/3  عدد 127  الداخلية  وزير  السيد  منشور  ى  ع وبناء 
اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  حول   1995/12/19 بتاريخ 

ومطابقة النسخ ألصولهـا؛
الداخلية رقم D 5229 ق.م.م  السيد وزير  ى دورية  وبناء ع
بتاريخ 16 يوليو 2009 بخصوص تفويض مهام رئيس املجلس 

ى نوابھ، ي إ الجما
قـرر ما يلـــــــــــي:

الفصل األول
ي اإلمضاء رقم 98 بتاريخ 28 شتم 2015  يلغــى قـــرار التفويض 
املتعلق  املجلس  لرئيس  الثاني  النائب  صبار  سهيلة  ة  للسيد 

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـــا .  باإلشهاد ع
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعو ل هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي18 يونيو 2018.  وحرر بب شيكر 
اإلمضاء: رئيس مجلس جماعـة ب شيكـر،محمد بادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس جماعة ب شـيكر رقم 71 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ـى صحـة  ـي مجـال اإلشـهاد ع ـ بإلغـاء تفويـض اإلمضـاء  يق

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهــا.
رئيـس مجلــس جماعـة ب شيكـــــــــر،

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع
1436 املوافق ل7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات ؛
ق.م.م/3  عدد 127  الداخلية  وزير  السيد  منشور  ى  ع وبناء 
اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  حول   1995/12/19 بتاريخ 

ومطابقة النسخ ألصولهـا؛
ى دورية السيد وزير الداخلية رقم D 5229 ق. م. م  وبناء ع
بتاريخ 16 يوليو 2009 بخصوص تفويض مهام رئيس املجلس 

ى نوابھ، ي إ الجما
قـرر ما يلـــــــــــي:
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الفصل األول
ي اإلمضاء رقم 101 بتاريخ 28 شتم  يلغــى قـــرار التفويض 
املجلس  لرئيس  الثالث  النائب  ن  احن شعيب  للسيد   2015
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهـــا . املتعلق باإلشهاد ع

الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.

ي18 يونيو 2018.  وحرر بب شيكر 
اإلمصاء: رئيس مجلس جماعة ب شيكـر،محمد بادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس جماعة ب شـيكر رقم 72 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ـى صحـة  ـي مجـال اإلشـهاد ع ـ بإلغـاء تفويـض اإلمضـاء  يق

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهــا.
رئيـس مجلــس جماعـة ب شيكـر،

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع
1436 املوافق ل7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات ؛
ى منشور السيد وزير الداخلية عدد 127 ق م م/3  و بناء ع
اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  حول   1995/12/19 بتاريخ 

ومطابقة النسخ ألصولهـا؛
ق.م.م   5229D رقم الداخلية  وزير  السيد  دورية  ى  ع وبناء 
بتاريخ 16 يوليو 2009 بخصوص تفويض مهام رئيس املجلس 

ى نوابھ، ي إ الجما
ي: قـرر ما ي

الفصل األول
ي اإلمضاء رقم 104 بتاريخ 28 شتم  يلغــى قـــرار التفويض 
املجلس  لرئيس  الرابع  النائب  الهواري  شعبان  للسيد   2015
مطابقة  ى  ع واإلشهاد  اإلمضاء  صحة  ى  ع باإلشهاد  املتعلق 

النسخ ألصولها .
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 18 يونيو 2018.  وحرر بب شيكر 
اإلمضاء: رئيـس املجلــس الجماعـي محمد بادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس جماعة ب شـيكر رقم 73 بتاريخ 18 يونيو 2018 
ـى صحـة  ـي مجـال اإلشـهاد ع ـ بإلغـاء تفويـض اإلمضـاء  يق

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولهــا.
رئيـس مجلــس جماعـة ب شيكـــــــــر،

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع

1436 املوافق ل7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيم رقم 
113.14 املتعلق بالجماعات ؛

ق.م.م/3  عدد 127  الداخلية  وزير  السيد  منشور  ى  ع وبناء 
اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  حول   1995/12/19 بتاريخ 

ومطابقة النسخ ألصولهـا؛
الداخلية رقم D 5229 ق.م.م  السيد وزير  ى دورية  وبناء ع
بتاريخ 16 يوليو 2009 بخصوص تفويض مهام رئيس املجلس 

ى نوابھ، ي إ الجما
قـرر ما يلـــــــــــي:

الفصل األول
ي اإلمضاء رقم 110 بتاريخ 28 شتم  يلغــى قـــرار التفويض 
2015 للسيد عبد املنعم امغار النائب السادس لرئيس املجلس 
مطابقة  ى  ع واإلشهاد  اإلمضاء  صحة  ى  ع باإلشهاد  املتعلق 

النسخ ألصولهـــا .
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي18 يونيو 2018.  وحرر بب شيكر 
اإلمضاء: رئيس مجلس جماعـة ب شيكر،محمد بادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة فاس – مكناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات 

ابية املتواجدة بجهة فاس-مكناس ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

الجماعـات  مجالـس  عـن  الصـادرة  والقـرارات  املقـررات 
ا ورؤسـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ـا ماليـة الجماعـات وجبايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

تحدد نسـب وأسـعار الضرائب والرسـوم والحقوق

 01 رقـم  فراسـن  ـ  لب ـي  الجما املجلـس  لرئيـس  قــــــــــــــرار 
بتاريـخ7 ينايـر 2019 يحـدد نسـب وأسـعار الضرائـب والرسـوم 
جماعـة  انيـة  م لفائـدة  املسـتحقة  والواجبـات  والحقـوق 

ي لب فراسن، رئيس املجلس الجما
ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
ي 20  الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 

رمضان 1436 (07 يوليو 2015) ؛
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املستحقة  بالضرائب  املتعلق  رقم 30.89  القانون  ى  ع وبناء 
الظه  بتنفيذ  الصادر  ا  وهيئا املحلية  الجماعات  لفائدة 
 1410 الثاني  ربيع  ي  الصادر   1.89.187 رقم  الشريف 

(1989/11/21)؛
الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  ى  ع وبناء 
املحلية الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 

19 ذو القعدة 1428 (30 نون 2007)؛
االنتقالية  باملقتضيات  املتعلق   39.07 القانون  ى  ع وبناء 
بخصوص بعض الرسوم والواجبات واملساهمات والضرائب 
املستحقة لفائدة الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظه 
الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 ذو الحجة 1428 (27 دجن 

2007)؛
ى القرار الجبائي رقم 02 بتاريخ 2017/02/01 املحدد  وبناء ع
والواجبات  والحقوق  والرسوم  الضرائب  وأسعار  لنسب 
عليھ  املؤشر  فراسن  ب  جماعة  انية  م لفائدة  املستحقة 

بتاريخ 2017/06/15؛
األول  ربيع  ي 04  الصادر  رقم 2.17.451  املرسوم  ى  ع وبناء 
العمومية  املحاسبة  نظام  بسن   (2017 نون   23)  1439

ن الجماعات؛ للجماعات ومؤسسات التعاون ب
يوليوز   14 بتاريخ   F/2166 رقم  الوزارية  الدورية  ى  ع وبناء 
الجماعية  االمالك  شغل  ى  ع املفروض  الرسم  حول   2018

العامة مؤقتا من لدن متعهدي شبكات العامة للمواصالت؛
ي لب  ى محضر الدورة االستثنائية للمجلس الجما  وبناء ع

فراسن املنعقدة بتاريخ 19 نون 2018 ،
الباب األول

ا  نسب وأسعار الرسوم والحقوق ال لم يحدد القانون نس
ى تحديد أسعارها الدنيا والقصوى او اقتصر ع

الفصل األول
تحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق ال لم يحدد 
ا  ى تحديد نس ا وأسعارها او اقتصر القانون ع القانون نس

ي: الدنيا والقصوى كما ي
ى عمليات البناء الرسم ع

الفصل الثاني
ى عمليات البناء وتوسيع املباني كيفما  يفرض هذا الرسم ع
ى رخصة  ميم ال تستوجب الحصول ع كان نوعها عمليات ال

ى املستفيد من رخصة البناء. البناء، ويفرض هذا الرسم ع

ى أساس املساحة املغطاة  ى عمليات البناء ع يحتسب الرسم ع
ا مربعا كامال. بامل املربع ويعد كل جزء من امل املربع م

ى بروزات واقعة بامللك العام  فيما يتعلق بالبنايات املتوفرة ع
ي احتساب  وزات تعد مضاعفة  ي فإن مساحة هذه ال الجما
ى عمليات البناء مرة واحدة وذلك اثناء  الرسم ويؤدى الرسم ع

تسليم رخصة البناء.
ي: تحدد أسعار هذا الرسم كما ي

والعقارات  العقارية  املجموعات  او  الجماعية  السكن  عمارة 
ي أو  تجاري أو  م أو  إداري  10,00 دراهم  املعدة لغرض صنا

للم املربع املغطى
 املساكن الفردية 20,00 درهما للم املربع املغطى

ميم 100,00 درهما.  عمليات ال
ى محال بيع املشروبات الرسم ع

الفصل الثالث
ي  مستغ املشروبات من طرف  ى محال بيع  ع الرسم  يؤدى   
ي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل  املقا

ي املكان الذي يباع فيھ. لك  بائع ملشروبات تس
بيع  من  املتأتية  املداخيل  من   %3 ي  الرسم  سعر  ويحدد 
املشروبات ال تم تحقيقها من طرف املؤسسة دون احتساب 

ى القيمة املضافة. الضريبة ع
ى اإلقامة باملؤسسات السياحية الرسم ع

الفصل الرابع
ي ال يملكها   يستخلص هذا الرسم بمؤسسات اإليواء السيا
ى اجرة الغرفة، يؤدى  اشخاص ذاتيون أو معنويون يضاف ا
املحددة  األسعار  وفق  ليلة  كل  وعن  شخص  كل  عن  الرسم 

ي : ي كما ي بالنسبة ملختلف أصناف مؤسسات اإليواء السيا
أ - دور الضيافة ومراكز وقصور املؤتمرات والفنادق املمتازة 

15,00 درهم.
ب -الفنادق 

10,00 دراهم. * خمسة نجوم    
* أربعة نجوم  5,00 دراهم.  
* ثالثة نجوم   3,00 دراهم.  

ن ونجمة واحدة 2,00 دراهم. * نجمت  
ج – النوادي الخاصة  10,00 دراهم.

5,00 دراهم. د – قرى العطل  

3,00 دراهم. هـ اإلقامة السياحية 
السياحية  واملؤسسات  املرحلية  واملآوي  ئ  واملال ل  ال  – و 

األخرى 2,00 دراهم. 
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ى النقل العمومي للمسافرين الرسم ع
الفصل الخامس

نشاط  ى  ع للمسافرين  العمومي  النقل  ى  ع الرسم  يفرض 
ى أساس  سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي للمسافرين ع
ي  ن او  ابي الستغاللها ويؤدى الرسم من طرف املالك املجال ال
ي سيارات األجرة وحافالت  م من طرف مستغ حالة عدم معرف

النقل العمومي للمسافرين. 
ي:  تحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة كما ي

سيارات األجرة 
* من الصنف الثاني  100,00 درهم.
200,00 درهم. * من الصنف األول  

الحافـــــــــالت 
* أقل من 7 مقاعد   200,00 درهم.

* الحافالت من السلسلة – ج 300,00 درهم.
* الحافالت من السلسلة – ب 500,00 درهم.
* الحافالت من السلسلة – أ 1.000,00 درهم.

و تبتدئ ارباع السنة من فاتح يناير وفاتح ابريل وفاتح يوليوز 
وفاتح اكتوبر، وكل ربع سنة ابتدئ يعد ربع سنة كامال 

ى استخراج مواد املقالع الرسم ع
الفصل السادس

املقالع  من  املستخرجة  املواد  كميات  ى  ع الرسم  يفرض   
ى  ابي للجماعة، ويحتسب الرسم ع املوجودة داخل النفوذ ال
أساس كميات املواد املستخرجة من املقالع حسب طبيعة هذه 

ي : املواد كما ي

السعر عن كل م أصناف املواد املستخرجة
مكعب مستخرج

والتجميــل  ــن  ي لل الصالحــة  الصخــور 
وفينادينيــت والغاســول وحجــر يمــان ومرجــان 

ســف و
 انواع الرخام

(حجــر،  الرمــال والصخــور املســتعملة للبنــاء 
جبــس، تــراب مختلــط ) والصخــور املســتعملة 
الصلصــال،  (الكلــس،  صناعيــة  ألغــراض 

والن). ــ ال

20,00 درهما

15,00 درهما
3,00 دراهم

ي املجازر ى الذبح  الرسوم املفروضة ع
ضريبة الذبح
الفصل السابع

ي:  ي املجازر كما ي ي عن الذبح  يحدد سعر الرسم األص
1) عن كل كيلو غرام صاف من اللحم كيفما كان نوعھ او 

جودتھ 0,30 درهم

ان: 2) عن كل ذبيحة إذا لم يوجد باملجرة م
- البقر عن كل رأس   20,00 درهم
25,00 درهم - اإلبل عن كل رأس   
- الغنم عن كل رأس  5,00 درهم
- املاعز عن كل رأس  4,00 درهم

الك  ا غ صالحة لالس اما فيما يخص اللحوم ال ثبت أ
فيمكن تخفيض الواجب املذكور أعاله بنسبة 50% من السعر 

املحدد.
ي املجازر  ى الذبح  ي املفروض ع الرسم االضا

ية  لفائدة املشاريع الخ
الفصل الثامن

املشاريع  لفائدة  رسم  الذبح  ى  ع ي  األص الرسم  ى  ا يضاف 
ي للذبح كيفما  ية يحدد ب %50 من سعر الرسم األص الخ

كانت طريقة احتسابھ (بالكيلوغرام وعن كل رأس ).
الرسم التابع لضريبة الذبح

الفصل التاسع
ى الخدمات اإلضافية املقدمة  يحدد أسعار الرسوم التبعية ع
تقدمها  ال  الخدمة  نوع  باعتبار  الجماعية  املجازر  ي  ملستغ

ي:  املجازر كما ي
فحص لحوم األسواق

الفصل العاشر
ب  يحدد  رسم  األسواق  للحوم  البيطري  الفحص  عن  يؤدى 
ان  ي حالة عدم وجود م 0,10 درهم للكيلوغرام من اللحوم، و

يؤدى:
- عن كل رأس بقر    5,00 درهم
- عن كل رأس غنم    2,00 درهم
- عن كل رأس ماعز   2,00 درهم 

فحص لحوم الذبح االستثنائي
الفصل الحادي عشر

بالذبح  املتعلقة  العمليات  بمناسبة  التالية  الواجبات  تقبض 
االستثنائي املنجز خارج أوقات الذبح العادية 
10,00 دراهم يمة   - البقر واإلبل لكل 
يمة 5,00 دراهم - الغنم واملاعز عن كل 
رسوم مغسل األمعاء
الفصل الثاني عشر 

يستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل األحشاء وت 
ي: الرؤوس والقوائم أداء الرسم التا
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يمة    2,00 دراهم - البقر واإلبل لكل 
يمة    1,00 درهم - الغنم واملاعز عن كل 
رسوم الربط باإلسطبل
الفصل الثالث عشر

يستوجب استعمال اإلسطبل واملحالت املعدة إليواء الحيوانات 
ي عن كل يوم: ي انتظار الذبح رسم يحدد كما ي باملجزرة 

يمة    5,00 دراهم - البقر واإلبل لكل 
يمة      1,00 درهم - الغنم واملاعز عن كل 

رسوم قلع الحيوانات امليتة
الفصل الرابع عشر

ي: ائم امليتة واجب يحدد كما ي يؤدى عن قلع وإزالة ال
يمة   20,00 دراهم  - البقر واإلبل عن كل 
يمة    5,00 دراهم - الغنم واملاعز عن كل 

ي األسواق وأماكن البيع العامة الرسوم املقبوضة 
الفصل الخامس عشر

ي األسواق وأماكن البيع العامة  تحدد أسعار الرسوم املقبوضة 
ي: كما ي

ائم واجبات أسواق ال
الفصل السادس عشر

ائم إال باألسواق املخصصة لهذا الغرض وتحدد  ال يمكن بيع ال
ي: ائم كما ي ى سوق ال واجبات الدخول ا
- البقر عن كل رأس   25,00 درهم
25,00 درهم - اإلبل عن كل رأس  
- الخيل والبغال عن كل رأس 25,00 درهم
6,00 دراهم - الغنم عن كل رأس  
- املاعز عن كل رأس  6,00 دراهم
- الخرفان والجديان عن كل رأس  2,50 درهم
12,50 درهم - العجول عن كل   
- الحم عن كل رأس   7,50 درهم

واجبات الدخول أو الوقوف باألسواق وأماكن البيع
الفصل السابع عشر
واجبات الدخول

ى السوق  تحدد واجبات دخول السلع والبضائع واملنتجات ا
ي: ي وأماكن البيع العامة كما ي الجما

- الدجاج         1,50 درهم للواحد
- الديوك الهندية         1,50 درهم للواحد
- الحمام           0,50 درهم للواحد

- األرانب    1,00 درهم للواحد 
- البيض    1,00 درهم لكل مائة بيضة

ادع واالكياس ال تجعل فوقها االثقال املعدة للبيع 2,00  - ال
درهم للواحد

ا ما قيمتھ 2,00  - القطع املكونة للخيمة يؤدى عن كل جزء م
درهم

1,00 درهم للواحدة - كزة الصوف 
2,00 درهم للواحدة - الحصائر 
2,00 درهم للواحد  - السروج 

الدوم 
0,20 درهم للواحدة الشراء بالجملة للقفة  
0,15 درهم للواحدة ة   الباعة للقفة الصغ
0,20 درهم للواحدة ة   الباعة للقفة الكب

جلود األبقار واإلبل (يابسة او طرية) 2,00 درهم للواحدة
جلود االغنام واملاعز (يابسة أو طرية) 1,00 درهم للواحدة

البضائع املخصصة للبيع بالجملة 
الزيتون يؤدى عن كل قنطار ما قدره 2,00 درهم
الحبوب يؤدى عن كل قنطار ما قدره 2,00 درهم
الفواكھ اليابسة يؤدى عن كل قنطار ما قدره 5,00 درهم

3,00 درهم القطاني يؤدى عن كل قنطار ما قدره  
الفواكھ الطرية يؤدى عن كل قنطار ما قدره 3,00 درهم
2,00 درهم الحناء يؤدى عن كل قنطار ما قدره 
3,00 درهم الخضر يؤدى عن كل قنطار ما قدره  

ى السوق حقوق الدخول ا
ة عن كل حمولة يؤدى100,00 درهم الشاحنات املحملة الكب
الشاحنات املتوسطة املحملة عن كل حمولة يؤدى 60,00 درهم

السيارات املحملة (بيكوب) عن كل حمولة  40,00 درهم
واجبات الوقوف

الفصل الثامن عشر
وأماكن  الجماعية  األسواق  جميع  ي  الوقوف  حقوق  تقبض 

ي : البيع العامة وتحدد هذه الحقوق كما ي
بائعو الخضر والفواكھ الطرية والخ واالسكافيون والنجارون 
واألدوات  األثاث  وبائعو  الغذائية  املواد  وبائعو  والحدادون 
ن والباعة  هم من الحرفي الجلدية واألقمشة وبائعو التوابل وغ
الذين لم يرد ذكرهم عن كل يوم وعن كل م مربع 1,20 درهم 

بائعو السقوط عن كل بسط ولكل يوم 15,00 درهم
0,50 درهم  ك عن كل يوم وعن كل م مربع  الس
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واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي
الفصل التاسع عشر

السوق  غ  العام  ي  الجما امللك  يشغلون  الذين  الباعة  ان 
والبضائع  للسلع  بعرضهم  وذلك  قارة  غ  بصورة  ي  األسبو
م أداء رسم  واملنتجات والخضر وما شابھ ذلك يستوجب عل

ي :  يومي عن كل م مربع كما ي
مركز ب فراسن 1,00 درهم للم املربع عن كل يوم

رسم املحجز
الفصل العشرون

 تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو 
ي : البضائع أو االشياء كما ي

 نوعية األشياء والحيوانات 
والعربات

واجب اإلقامة 
عن كل يوم

املدة القصوى 
لإلقامة

الحيوانــــــات

5 أيام25,00 درهمالكالب

البقر والخيول والبغال 
والجمال

15 يوما20,00 درهم

15 يوما10,00 درهمالحم

15 يوما5,00 درهمالغنم واملاعز

القطط والدواجن 
ة والحيوانات الصغ

5 أيام2,00 درهم

العربـــــــــات

ن 15 يوما20,00 درهمعربات ذات عجلت

15 يوما20,00 درهمعربات ذات أربع عجالت

15 يوما5,00 درهمعربات يدوية

15 يوما5,00 درهمعربات مقطورة

15 يوما6,00 درهمدراجة نارية 

15 يوما3,00 درهمدراجة  عادية

السلع والبضائع

سلع قابلة للتال عن 
القنطار او جزء منھ

يوم واحد درهم6,00

سلع غ قابلة للتال عن 
القنطار او جزء منھ

15 يوما درهم6,00

ة الحجم عن امل  أدوات كب
املكعب او جزء منھ

15 يوما درهم4,00

ة الحجم عن  أدوات صغ
امل املكعب او جزء منھ

15 يوما درهم4,00

ها من البضائع ال لم يطالب  منتوج بيع الحيوانات وغ
ي الوقت املحدد ا  ا أصحا

الفصل الواحد والعشرون
ي أو نائبھ، الحيوانات  ى يد القابض الجما  تباع باملزاد العل ع
جاعها  اس يتم  لم  وال  املحجوزة  والعتاد  والخضر  والسلع 
خالل األجل املحدد ويجعل ثمن البيع بعد استخالص ضرائب 
ى املحجز واملكوث بھ رهن إشارة صاحبھ طيلة أجل  الدخول ا
ى  سنة ويوم، ابتداء من تاريخ الحجز وتضاف املبالغ املقبوضة ا
انية الجماعة بعد انصرام هذا األجل، غ انھ تنفيذا للظه  م
ي 16 ربيع األول 1335 موافق (1956/06/16)  الشريف املؤرخ 
ي ال يمكن أن تباع باملزاد  املتمم للتشريع املتعلق بالنقل ال
ا اال بعد  جعها أصحا العل للسيارات املحجوزة ال لم يس
ى ال بقيت  ة القانونية األو م شهر من تاريخ انصرام الف

ي املحجز. خاللها 
ان الحقوق ال تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها بمناسبة 
بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة 50 % ويطبق 
أية  طرف  من  املصادرة  السيارات  لكافة  بالنسبة  التخفيض 

إدارة أو مصلحة عمومية. 
ى وقوف العربات  الرسم املفروض ع

للنقل العام للمسافرين
الفصل الثاني والعشرون

ى وقوف العربات املعدة للنقل   يحدد سعر الرسم املفروض ع
ي حدود األسعار القصوى  العام للمسافرين عن كل ربع سنة 

ي: املحدد بالقانون وذلك كما ي
- سيارة األجرة من الصنف األول 100,00 درهم
- حافالت النقل العام من الصنف ج 200,00 درهم
- حافالت النقل من الصنف ب 300,00 درهم
- حافالت النقل من الصنف أ 400,00 درهم

البــــاب الثانـــــــي
منتوج استغالل مصلحة املاء
الفصل الثالث والعشرون

ويد باملاء الصالح للشرب ووضع العدادات مع  يحدد واجب ال
ي: ا كما ي صيان

الك املاء: أسعار اس
ي حالة وجود العداد من امل املكعب واجبا شهريا  1- يؤدى 
ي واملقاوالت الصغرى  يحدد بقرار من وزير االقتصاد االجتما
العامة  بالشؤون  املكلف  التقليدية  والصناعة  واملتوسطة 

ي: للحكومة كما ي
ى 08 م مكعب 2,15 درهم - الشطر األول من 0 م مكعب ا
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ى 20 م مكعب 6,71 درهم - الشطر الثاني من 08 م مكعب ا
ى 40 م مكعب 9,97 درهم - الشطر الثالث من 20 م مكعب ا

- الشطر الرابع اك من 40 م مكعب10,02 درهم
- التعريفة التفضيلية 2,19 درهما عن كل شهر

تبة عن عملية فتح أو غلق أماكن الوصول  - الضريبة امل
إيصال  أنابيب  غلق  موضوع  أصبحوا  الذين  ن  ك املش ى  ع
ي اآلجال املحددة لواجب االستغالل  م  املاء بسبب عدم تأدي
قدرها  ضريبة  اإليصال  تجديد  عملية  إجراء  عن  يؤدوها  أن 

150,00 درهم.
تبة عن العدادات الضريبة امل

قدره  واجب  عداد  تجربة  أو  تحقيق  عملية  كل  عن  يحصل 
50,00 درهم

الفصل الرابع والعشرون
ويد باملاء اال اذا وضع  ال يمكن ألي كان أن يستفيد من ال
بصندوق قابض الجماعة مبلغا قصد الضمان قدره 150,00 

درهم.
ي  اك بطلب من املنخرط يدفع لھ البا و عند فسخ عقدة االش
بذمة  هو  الذي  املبلغ  منھ  يطرح  أن  بعد  الضمان  قيمة  من 
ك من قبل إيصال املاء أو بعض الضرائب االستثنائية  املش
ويد باملاء  ا يمنع ال ي األجل املحدد وساع الغ املستخلصة 

ى أن يؤدي املنخرط واجب الضمان من جديد. ا
جاع صوائر وبناء قنوات املاء الصالح للشرب اس

الفصل الخامس والعشرون 
يتحمل أرباب العقارات املجاورة للطرق العامة جميع مصاريف 
القواعد  وفق  وذلك  للشرب  الصالح  املاء  قنوات  وبناء 
ا باملادة 79 من القانون 30.89 املحدد بموجبھ  املنصوص عل

ا. نظام الضرائب املستحقة للجماعة املحلية وهيئا
جاع صوائر ربط األمالك اس
بشبكة املاء الصالح للشرب
الفصل السادس والعشرون

 يتحمل املستفيد من عملية الربط بشبكة املاء الصالح للشرب 
جميع املصاريف الناتجة عن هذه العملية.

جاع صوائر ربط األمالك بشبكة الواد الحار اس
الفصل السابع والعشرون

يتحمل املستفيد من عملية الربط بشبكة الواد الحار جميع 
املصاريف الناتجة عن هذه العملية.

مدخول مصلحة التطه واإلفراغ
الفصل الثامن والعشرون

تحدد واجبات التطه واإلفراغ وتنظيف القنوات من طرف 
ي: مصلحة النظافة كما ي

- عن كل م مكعب   10,00 درهم
- أدنى ما يستخلص   50,00 درهم 
جاع صوائر التطه اس

الفصل التاسع والعشرون
ي  الجما ي  الص املكتب  ا  يقوم  ال  التطه  عملية  إن 

تستوجب أداء واجب يقدر ب 50,00 درهم عن كل م مكعب.
أقل ما يستخلص هو 50,00 درهم (خمسون درهما) عن كل 

م مكعب.
رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا املواد الصناعية
ى الطريق العمومية وكة ع و مواد البناء امل

الفصل الثالثون
ن ورفع نفايات املواد الصناعية وبقايا  إن إزالة نفايات البسات
عمال  طرف  من  العمومية  الطريق  ي  املهجورة  األنقاض 
ن باألمر  مصلحة النظافة إما بصفة تلقائية أو بطلب من املعني

يستوجب أداء رسم قدره : 
عن كل حمولة شاحنة  200,00 درهم
70,00 درهم  عن كل م مكعب   
50,00 درهم أدنى ما يستخلص   

منتوج محطات وقوف السيارات 
و الدراجات والحيوانات
الفصل الواحد والثالثون

يحدد الواجب املؤدى عن وقوف وحراسة الدراجات والعربات 
ي : والسيارات والحيوانات بأماكن مخصصة لذلك كما ي

1- محطة ب فراسن 
1,00  درهم لليوم  - يؤدى عن كل دراجة عادية 
1,00 درهم لليوم - يؤدى عن كل دراجة نارية  
2,00 درهم لليوم - يؤدى عن كل عربة 
2,00 درهم لليوم - يؤدى عن كل سيارة  
- يؤدى عن كل شاحنة متوسطة 3,00 درهم لليوم
5,00 درهم لليوم - يؤدى عن كل شاحنة  

2- مرابط الحيوانات 
- الخيول والبغال 2,00 درهم عن كل رأس وعن كل يوم 

- الحم 1,50 درهم عن كل رأس وعن كل يوم
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ترقيم العقارات
الفصل الثاني والثالثون

ي: يؤدى عن عملية ترقيم املنازل واجب يحدد كما ي
ل  م كل  عن  الخزفية  أو  املعدنية  األلواح  بواسطة  ترقيم   -

50,00 درهم
ل 10,00 درهم - ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل م

كراء أدوات الحفالت
الفصل الثالث والثالثون

ي إقامة  ن  توضع لوازم الحفالت رهن إشارة األشخاص الراغب
ى رخصة من طرف  حفالت األعراس وذلك بعد الحصول ع
الجماعة ويستخلص عن كراء املعدات واجبات محددة كما 

ي: ي

ثمن الكراء لليوماملعــــــــــــدات 

1,50 درهمكرا للواحد

1,00 درهم  الرايات للواحدة 

50,00 درهممنصات للم املربع

ي  1,00 درهمسلك املصابيح للم الطو

ي 1,00 درهمالالفتات للم الطو

1,00 درهمالصور للواحدة

10,00 درهمأعمدة للواحدة

1,00 درهممصابيح كهربائية

إن صاحب الحفل مسؤول عن كل إتالف أو كسر قد يلحق 
املعدات وهو ملزم بتعويض كل الخسائر، وتتم التعويضات 

حسب األسعار الجارية بالسوق.
ي بعد االطالع  تسلم املعدات من طرف رئيس املستودع الجما
املع  طرف  من  تعهد  وإمضاء  الواجبات  أداء  توصيل  ى  ع

باألمر.
بيع التصاميم واملطبوعات
الفصل الرابع والثالثون 

ي :  يحدد ثمن بيع الوثائق التالية كما ي
 تصاميم املركز    100,00 درهم لكل نسخة 
ي    20,00 درهم لكل نسخة  قرار جما

 البطاقات املختلفة  5,00 درهم للواحدة
 الئحة األسعار   5,00 درهم للواحدة

2,00 درهم لكل صفحة  مطبوعات أخرى  

الفصل الخامس والثالثون
ائم الواجبات التالية:  يؤدى عن تسجيل بيع ال

 البقر والخيل واإلبل للراس 15,00 درهما
 العجول والحم للراس 10,00 درهما

 الغنم واملاعز للراس 5,00 دراهم
الصكوك  تسلم  وال  اختياريا  ائم  ال بيوعات  تسجيل  يعت 

ي. ا من طرف املش املتعلقة بالبيع إال عند طل
الفصل السادس والثالثون

ى الحقوق املقبوضة مقابل الخدمات الوارد ذكرها  إضافة إ
ا لفائدة  ي الجماعة مقابل أية خدمة أخرى تؤد سلفا تستو
املستفيدين املباشرين واجبا ال يجوز ان يقل عن ثمن تكلفة 
ي ذلك املواد واألدوات والنفقات العامة ال  تلك الخدمة بما 

ا تدخل املصالح اإلدارية أو التقنية الجماعية. يستوج
الباب الثالث

واجبات األمالك الجماعية
الفصل السابع والثالثون

ن والحوانيت واألماكن املهنية  تحدد شروط استغالل الدكاك
ها  الخاصة بممارسة التجارة أو الصناعة ومحالت السكن وغ
ي  وكل عقار تمتلكھ الجماعة واالحتالل املؤقت للملك الجما

ي. العام طبقا ملداولة املجلس الجما
ة  املشا واملحالت  والحوانيت  ن  الدكاك استغالل  ويكون 
ومحالت السكن ملدة شهر واحد يجدد تلقائيا ما عدا مقتضيات 

قانونية او تعاقدية مخالفة.
من  الخامس  اليوم  قبل  مسبقا  االستغالل  واجب  ويؤدى 
ن ان يدفعوا ضمانة  ى املستغل كل شهر وعن الشهر كلھ، وع
ي تساوي واجب االستغالل ملدة شهر  لصندوق القابض الجما

هما. ين وذلك عند تسلمهم للدكان أو السكن او غ
الفصل الثامن والثالثون

ي العام  1- امللك الجما
ي العام كما  تحدد الواجبات الخاصة باستغالل امللك الجما

ي : ي

الواجب عن كل شهر بالدرهمنوع االحتـــــــاللاملوقـــــــــع

50,00كشك هاتفيمركز ب فراسن

ي الخاص  2-  امللك الجما
ن والحوانيت واألماكن املهنية أو الخاصة بالتجارة  1- الدكاك

أو الصناعة 
املهنية  واألماكن  والحوانيت  ن  الدكاك استغالل  عن  يؤدى 
ي شهري أو واجب  الخاصة بالتجارة والصناعة إما واجب جزا

شهري يقدر حسب مساحة كل محل:
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الواجب الشهري بالدرهمترقيم املحالتاملوقع

 مركز
ب فراسن

1200,00

2200,00

3200,00

4200,00

5200,00

6200,00

7200,00

8200,00

9200,00

10100,00

11220,00

12220,00

13220,00

14200,00

15200,00

16200,00

17200,00

18200,00

19100,00

20200,00

21200,00

22200,00

23200,00

24200,00

25400,00

26300,00

27200,00

28200,00

29200,00

30200,00

31200,00

32230,00

33220,00

34200,00

35200,00

36230,00

37230,00

38230,00

39230,00

40400,00

41400,00

42400,00

43400,00

44400,00

45400,00

46400,00

47400,00

48500,00

49400,00

50350,00

51250,00

مركز
ب فراسن

52250,00

53250,00

54250,00

55250,00

56150,00

57150,00

58150,00

5955,00

6055.00

61200,00

62200,00

6355.00

6455.00

6555.00

6655.00

6755.00

6855.00

6955.00
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7055.00

7155.00

7255.00

7355.00

7455.00

7555.00

7655.00

7755.00

7855.00

7955.00

8055.00

8155.00

8255.00

8355.00

8455.00

8555.00

8655.00

8755.00

8855.00

8955.00

9055.00

9155.00

9255.00

9355.00

94300,00

95300,00

96300,00

97300,00

98400,00

99400,00

100400,00

101400,00

102400,00

2-  املحالت املخصصة للسك 

ترقيم املحــــالتاملوقـــــــــــع
الواجب الشهري 

بالدرهم
مالحظـــــــات

مركــــــز ب 
فراســــن

01160,00
02160,00
03160,00
04160,00
05160,00
06160,00
07160,00
08160,00
09160,00
10100,00
11100,00
12100,00
13100,00

كراء اآلليـــات 
الفصل التاسع والثالثون 

ن  الذاتي األشخاص  إشارة  رهن  الجماعية  اآلليات  توضع 
ا بعد تقديم طلب  ي االستفادة من خدما ن  ن الراغب واملعنوي
ى رئيس املجلس ويستخلص عن كراء هذه اآلليات  مكتوب إ

ي : واجبات تحدد كما ي

وحدة نوع اآلليات 
القياس

ثمن الوحدة

250,00 درهماالساعةالجرافة

ي مصاريف اليومالشاحنة  500,00 درهما (مع تحمل املك
الوقود عن الخدمة املزمع انجازها).

الشاحنة 
الصهريجية

150.00 درهم (مع تحمل الجماعة حمولة
مصاريف الوقود عن الخدمة املزمع 

انجازها).

ي البيوعات العمومية نسبة الجماعة 
الفصل األربعون

ي 10%. يحدد معدل النسبة املآوية عن البيع العمومي 
واجب النقل املدر

الفصل الواحد واألربعون
 يؤدي كل تلميذ مستفيد من خدمة النقل املدر واجبا شهريا 

قدره خمسون درهما .
جاع صوائر النقل بواسطة سيارة  ى اس الرسم املفروض ع

اإلسعاف الجماعية.
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الفصل الثاني واألربعون
النقل  صوائر  جاع  اس ى  ع املفروض  الرسم  سعر  يحدد 

ي: بواسطة سيارة اإلسعاف الجماعية كما ي
1- بالنسبة لسيارة اإلسعاف لنقل املر : 

 داخل تراب الجماعة عن كل مريض (ة) 
ارا 30.00 درهما .  * 
 *ليال 30.00 درهما .

 خارج تراب الجماعة عن كل مريض (ة) 
ارا عن كل كيلوم ذهابا وإيابا 0.50 درهما .  * 

 * ليال وأيام العطل عن كل كيلوم ذهابا وإيابا 0.50 درهما .
ى هذه الواجبات واجب واحد ثابت يؤدى عن كل  ويضاف إ

طلب خروج سيارة اإلسعـاف يقدر ب 10.00 درهم .
ن داخل وخارج  بالنسبة لسيارة اإلسعاف لنقل أموات املسلم

تراب الجماعة عن كل هالك (ة) 
ارا عن كل كيلوم ذهابا وإيابا 1.00 درهما.  *

* ليال وأيام العطل عن كل كيلوم ذهابا وإيابا 1.00 درهما.
ى هذه الواجبات واجب واحد ثابت يؤدى عن كل  ويضاف إ

طلب خروج سيارة اإلسعاف يقدر ب 10.00 درهم.
الفصل الثالث واألربعون

الجماعية  األمالك  شغل  ى  ع املفروض  الرسم  سعر  يحدد 
العامة مؤقتا من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصالت 

ي:  عن كل ربع سنة كما ي
ي حالة استعمال سطح األرض   0,5 درهم عن كل م خطي 
أو باطن األرض من أجل تمرير خطوط االتصاالت واملنشآت 

ا ؛ املرتبطة 
األرض  سطح  مستوى  ى  ع مربع  م  كل  عن  درهم   ,0005  

بالنسبة لعلب ربط خطوط االتصاالت.
األرض  سطح  مستوى  ى  ع مربع  م  كل  عن  درهم   25,00  
بالنسبة للدواليب املعدة إليواء املعدات التقنية الخاصة بربط 

ن وهوائيات الربط واملخادع الهاتفية ؛ ك وخدمة املش
 2.500,00 درهم عن كل م مربع ألجل إقامة املحطات الراديو 
ا. ات املرتبطة  كهربائية (أبراج وهوائيات االتصاالت) والتجه

الباب الرابع
مقتضيات عامة

الفصل الرابع واألربعون
ى جميع املقتضيات السابقة املخالفة لهذا القرار. تل

الفصل الخامس واألربعون
ى كل من القابض ووكيل  يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إ

ي  كل  وذلك  الجماعية  واإلدارية  التقنية  واملصالح  املداخيل 
دائرة اختصاصھ.

ي 03 ديسم 2018. وحرر بب فراسن 
ي لب فراسن الغازي جطيو.  اإلمضاء:رئيس املجلس الجما
ي 25 ديسم .2018 اطلع واشر عليھ عامل أقليم تازة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الرباط- سال – القنيطرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

الشـرطة اإلدارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

السـ والجوالن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

تنظيـم السـ والجوالن 

قـــرار تنــــظيمي لرئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال عـــدد 54 بتــــاريخ 06 يولــــــيوز 
 2 يتـــعلق بتنــــظيم تشــــوير الـــطريق املـــداري الحـــضـــري رقـــم   2018

ى مســتوى تـــراب جـــماعة ســـــال الربـــاط – ســــال ع
رئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال،

ي 20 من رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع
1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات،
ي 19 ربيع األول 1337 (موافق  ى الظه الشريف املؤرخ  وبناء ع
مخالفات  بشأن  عامة  عقوبة  ن  يب الذي   (1918 دجن   24

ه وتتميمھ. قرارات الباشاوات والقواد والظهائر الصادرة بتغي
ى الظه الشريف رقم 89-69-1 بتاريخ 23 ذو القعدة  وبناء ع
ى الطرق  1391 املوافق 31 يناير 1970 املتعلق باملحافظة ع

وشرطة الس والجوالن.
ي 26 من صفر  ى الظه الشريف رقم 1.10.07صادر  وبناء ع
املتعلق  رقم 52.05  القانون  بتنفيذ  اير 2010)  1431 (11ف

ى الطرق. بمدونة الس ع
 1313 محرم   29 بتاريخ   2-69-198 رقم  املرسوم  ى  ع وبناء 

املوافق 16 ابريل 1970 بشأن شرطة الس والجوالن.
ى 1372  ى القرار الوزيري الصادر بتاريخ 8 جمادى األو وبناء ع

املوافق 24 يناير 1953 املتعلق بشرطة الس والجوالن.
ك رقم 291-61 الصادر بتاريخ  ى القرار الوزيري املش وبناء ع

18 ماي 1961 املتعلق بإشارات الطرق.
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ى املرسوم رقم 157-78-2 بتاريخ 11 رجب 1400(26  وبناء ع
تلقائيا  ا  تنفذ  ال  الشروط  بتحديد  املتعلق   (1980 ماي 
املرور  سالمة  وضمان  األمن  استتباب  ى  إ الرامية  التداب 

ى الصحة العمومية. واملحافظة ع
ى توصيات لجنة الس والجوالن والنقل والتنقل خالل  وبناء ع
اجتماعها املنعقد بتاريخ 05 يوليوز 2018، والذي تم خاللھ 
ى  ع رقم 2  الحضري  املداري  للطريق  ميدانية  معاينة  إجراء 

مستوى تراب جماعة سال.
قـــــرر مـــــا يـلــــــي:

الفصل األول
 2 رقم  الحضري  املداري  بالطريق  العمودي  التشوير  تنظيم 

ي: ى مستوى تراب جماعة سال كما ي الرباط – سال ع
املدارات  كل  عند  الشاحنات»،  مرور  منع  «عالمات  وضع   -

ن معا. ي االتجاه واملنافذ املؤدية نحو هذه الطريق وذلك 
كل  عند  العمومي»،  النقل  حافالت  مرور  منع  وضع «عالمات   -
ن معا. ي االتجاه املدارات واملنافذ املؤدية نحو هذه الطريق وذلك 
ى طول الطريق،  - وضع «عالمات ممنوع الوقوف والتوقف» ع

ن معا. ي االتجاه وذلك 
ي  م  كيلو   (60) ن  ست ي  السرعة  تحديد  «عالمة  وضع   -
ى بعد (100) م قدوما من مدارة القاعدة الجوية  الساعة» ع

ي اتجاه قنطرة رباط الفتح.
ن» قدوما من الطريق  - وضع «عالمات منع االنعراج نحو اليم
املداري الحضري رقم 2 نحو املنافذ الثالث القادمة من شارع 

ن معا. ي االتجاه الزربية نحو هذه الطريق وذلك 
ي خمسة (05) أمتار» بالنسبة  - وضع «عالمات تحديد العلو 
لقنطرة شارع الزربية، وذلك عند كل املدارات واملنافذ املؤدية 

ن معا. ي االتجاه نحو هذه القنطرة 
- وضع عالمات تشويرية عند املنافذ القادمة من شارع الزربية 

ي: ي وفق الشكل التا ى التوا نحو هذه الطريق ع
ي الساعة». ا  ن (40) كيلوم ي أربع * «عالمة تحديد السرعة 

* «عالمة منع االنعراج نحو اليسار».
* «عالمة ليس لكم حق األسبقية».

ي  ا  م كيلو  ن (80)  ثمان ي  السرعة  تحديد  وضع «عالمة   -
ي  ي هذه الطريق مباشرة بعد املنفذ القادم من  الساعة» 

موالي إسماعيل.
ى  - وضع «عالمات وجود منعرجات أو منعرجات مزدوجة» ع
ن معا، وذلك قبل املقاطع الطرقية  ي االتجاه طول الطريق 

ال تعرف وجود هذه املنعرجات.

ذه  ى مستوى املدارات املتواجدة  - وضع عالمات تشويرية ع
ي: ي وفق الشكل التا ى التوا الطريق ع

ي الساعة»  ا  ن (60) كيلو م ي ست * «عالمة تحديد السرعة 
ن (200) م من املدارة. ى بعد مائت ع

ا من  ن (150) م ى بعد مائة وخمس * «عالمة انتباه املدارة» ع
املدارة.

ي الساعة»  ا  ن (40) كيلو م ي أربع * «عالمة تحديد السرعة 
ا من املدارة. ن (50) م ى بعد خمس ع

ا  ى بعد عشرين (20) م * «عالمة ليس لكم حق األسبقية» ع
من املدارة.

ي جميع االتجاهات ال  ة  * «عالمة املدارة» داخل هذه األخ
ا. تصب ف

ي  ا  م كيلو   (60) ن  ست ي  السرعة  تحديد  «عالمة  وضع   -
ي اتجاه قنطرة رباط الفتح. الساعة» بعد مدارة الولجة 

ي  ا  م كيلو  ن (80)  ثمان ي  السرعة  تحديد  وضع «عالمة   -
قنطرة  قبل  املتواجدة  ة  األخ املدارة  بعد  مباشرة  الساعة» 

رباط الفتح.
ا  ن (80) كيلو م ي ثمان - وضع «عالمة ثانية لتحديد السرعة 
ة  ن املدارة األخ ي منتصف املسافة الفاصلة ب ي الساعة» 

وقنطرة رباط الفتح.
ي  ا  م كيلو   (60) ن  ست ي  السرعة  تحديد  «عالمة  -وضع 

ي اتجاه الرباط. الساعة» قبل قنطرة رباط الفتح 
- وضع «عالمة منع الوقوف والتوقف» عند مدخل قنطرة رباط 

ي اتجاه الرباط. الفتح 
ي الساعة»  ا  ن (80) كيلو م ي ثمان - وضع «عالمة تحديد السرعة 

ي اتجاه مدارة الولجة بسال. مباشرة بعد قنطرة رباط الفتح 
ا  ن (80) كيلو م ي ثمان - وضع «عالمة ثانية لتحديد السرعة 
ن قنطرة رباط الفتح واملدارة  ي منتصف الطريق ب ي الساعة» 

ي اتجاه سال. ى  األو
ي  ا  م كيلو   (60) ن  ست ي  السرعة  تحديد  «عالمة  وضع   -
ن  ي اتجاه سال ما ب الساعة» قدوما من قنطرة رباط الفتح 

ى ومدارة الولجة. املدارة األو
ي  ا  م كيلو   (60) ن  ست ي  السرعة  تحديد  «عالمة  وضع   -
ي اتجاه مدارة القاعدة الجوية  الساعة» بعد مدارة الولجة 

بشارع الحسن الثاني بسال (طريق مكناس).
ي  ا  ن (80) كيلوم ي ثمان ن لتحديد السرعة  - وضع «عالمت
ي منتصف املقطع  ما  ى مسافة متباعدة فيما بي الساعة» ع
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مدارة  اتجاه  ي  القرية  ي  ومنفذ  الولجة  مدارة  ن  ب ي  الطر
القاعدة الجوية بشارع الحسن الثاني بسال. 

ي  ا  م كيلو   (60) ن  ست ي  السرعة  تحديد  «عالمة  وضع   -
ي القرية وسال الجديدة. ى  الساعة» قبل املنفذ املؤدي إ

ى طول هذه الطريق من  - وضع «عالمات لإلرشاد والتوجيھ» ع
ن معا. االتجاه

الفصل الثاني
تعزيز الطريق املداري الحضري رقم 2 بنظام للمراقبة بواسطة 

ي هذه الطريق. ات من أجل سالمة مستعم الكام
الفصل الثالث

تجه قنطرة شارع الزربية بسياج حديدي وقائي مشبك بعلو 
مرتفع ملنع إلقاء أية أجسام غريبة من فوق القنطرة نحو هذه 

الطريق.
الفصل الرابع

املتواجد  اإلفريز  مستوى  ى  ع مؤقتة  إسمنتية  حواجز  وضع 
وعند  الزربية،  شارع  قنطرة  من  بالقرب  الطريق  هذه  وسط 
ي  ي اتجاه الرباط، قصد استعمالها  بداية قنطرة رباط الفتح 

حالة الطوارئ.
الفصل الخامس

املداري  الطريق  مستوى  ى  ع املتواجدة  املدارات  تجه 
ن نحو املمرات  الحضري رقم 2 بحواجز حديدية لتوجيھ الرأجل

املخصصة لهم.
الفصل السادس

السلطـة  ى  إ التنظيم  القـرار  هذا  مقتضيات  بتـنفيذ  يعـهد 
اإلدارية املحـلية واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن 
ي دائرة اختصاصھ. يئة ضف أبي رقراق، كل  الوطـ ووكالة 
حرر بسال، بتاريـخ 06 يوليوز 2018 
الســـيد رئيس جـــماعة ســــال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

أكتوبر  قـــرار تنظيمي لرئيس جماعة سال عدد 55 بتاريخ 22 
الطرق  وتشوير  والجوالن  الس  بتنظيم  يتعلق   2018

العمومية داخل تراب الجماعة
رئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال:

ي 20 من رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع
1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات،

ي 19 ربيع األول 1337 (موافق  ى الظه الشريف املؤرخ  وبناء ع
مخالفات  بشأن  عامة  عقوبة  ن  يب الذي   (1918 دجن   24

ه وتتميمھ. قرارات الباشاوات والقواد والظهائر الصادرة بتغي
ى الظه الشريف رقم 89-69-1 بتاريخ 23 ذو القعدة  وبناء ع
ى الطرق  1391 املوافق 31 يناير 1970 املتعلق باملحافظة ع

وشرطة الس والجوالن.
ي 26 من صفر  ى الظه الشريف رقم 1.10.07صادر  وبناء ع
رقم  52.05املتعلق  القانون  بتنفيذ  اير 2010)  1431 (11ف

ى الطرق. بمدونة الس ع
 1313 محرم   29 بتاريخ   2-69-198 رقم  املرسوم  ى  ع وبناء 

املوافق 16 ابريل 1970 بشأن شرطة الس والجوالن.
ى 1372  ى القرار الوزيري الصادر بتاريخ 8 جمادى األو وبناء ع

املوافق 24 يناير 1953 املتعلق بشرطة الس والجوالن.
ك رقم 291-61 الصادر بتاريخ  ى القرار الوزيري املش وبناء ع

18 ماي 1961 املتعلق بإشارات الطرق.
ى املرسوم رقم 157-78-2 بتاريخ 11 رجب 1400(26  وبناء ع
تلقائيا  ا  تنفذ  ال  الشروط  بتحديد  املتعلق   (1980 ماي 
املرور  سالمة  وضمان  األمن  استتباب  ى  إ الرامية  التداب 

ى الصحة العمومية. واملحافظة ع
ى توصيات لجنة الس والجوالن والنقل والتنقل خالل  وبناء ع

اجتماعها املنعقد بتاريخ 21 شتن 2018.
ى مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورتھ العادية  وبناء ع
 05 بتاريخ  املنعقدة  ى  األو الجلسة  ي   ،2018 أكتوبر  لشهر 

أكتوبر 2018.
قـــــرر مـــــا يـلــــــي:

الباب األول: التشوير العمودي 
الفصل األول

إزالة «عالمات ممنوع الوقوف» بشارع الجزيرة ال تم وضعها 
ي اتجاه شارع  ى الجهة اليم قدوما من الطريق الساحلية  ع
حمان الفطواكي بمقاطعة املريسة، وذلك بموجب قرار سابق 

ي فصلھ السادس عشر. تحت عدد 41 بتاريخ 23 نون 2016 
الفصل الثاني

إقامة  من  القادمة  الزنقة  ملتقى  عند  قف»  «عالمة  وضع 
ن. ي اتجاه شارع أوطى احض ن  الصفاء 4 أوالد هالل احص

الفصل الثالث
إقامة  من  القادمة  الزنقة  ملتقى  عند  قف»  «عالمة  وضع 

ي اتجاه شارع الزربية. ن سال  الصفاء 4 أوالد اهالل احص
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الفصل الرابع
وضع «عالمة انتباه أطفال املدرسة» أمام املؤسسة التعليمية 

ن سال.  املتواجدة بإقامة الصفاء 4 أوالد اهالل احص
الفصل الخامس

ن مؤسسة اليقظة  وضع «عالمة منع املرور» بالزنقة الفاصلة ب
2 و»إقامة يا زمان» قدوما من جهة شارع عبد الكريم الخطيب 

(الطريق الساحلية) بمقاطعة املريسة.
الفصل السادس

ي اتجاه وحيد ببعض األزقة  وضع «عالمات منع املرور» والس 
ي: ي املجيد بمقاطعة املريسة، وذلك كما ي ب

* زنقة الصفصاف «تصبح ذات اتجاه وحيد قدوما من زنقة 
النخيل».

* زنقة العرعر «تصبح ذات اتجاه وحيد قدوما من شارع رحال 
.« املسكي

زنقة  من  قدوما  وحيد  اتجاه  ذات  «تصبح  الزيتون  زنقة   *
العرعر».

ن «تصبح ذات اتجاه وحيد قدوما من زنقة األرز». * زنقة الفل
*زنقة األرز «تصبح ذات اتجاه وحيد مؤدي نحو شارع رحال 

.« املسكي
الفصل السابع

ى مستوى  وضع حواجز حديدية من ج سكة الطرامواي ع
وذلك  املريسة،  بمقاطعة  السادس  محمد  بشارع  فاس  باب 
ابتداء من اإلشارة الضوئية عند ملتقى الخط رقم 1 بالخط 
ى غاية حدود محطة القطار سال  رقم 2 املؤدي نحو بطانة، إ
ى مستوى كل من حديقة  ن ع املدينة، مع فتح ممرين للرأجل

باب الخميس، وساحة باب الخميس.
الفصل الثامن

وضع «عالمة قف» باألماكن التالية:
* بكل الشوارع ال تصب بشارع محمد سعيد العلوي باستثناء 

ا أسبقية صاحب املدار. م ف مدارة باب سبتة ال تح
* بكل الشوارع واألزقة ال تصب بشارع سيدي مو باستثناء 

مدارة الضريح.
ي شارع الطيب العلوي. * بكل الشوارع واألزقة ال تصب 

الفصل التاسع
يمنع املرور ع زنقة ميدلت انطالقا من شارع انفا اكنول قطاع 

الفتح نحو شارع محمد الخامس.
الفصل العاشر

يمنع املرور ع شارع السرور انطالقا من شارع ابن الهيثم نحو 
شارع القاعدة الجوية.

الفصل الحادي عشر
وضع «عالمات ممنوع الوقوف» تحمل عبارة «خاص بسيارات 
بالساحة  وذلك  سال»،  الصحة  لوزارة  األقليمية  املندوبية 
املتواجدة أمام بناية املندوبية الكائنة بشارع سيدي بلعباس 

رقم 1 تابريكت سال.
الفصل الثاني عشر

ى الجهة اليم من الشارع  وضع «عالمات ممنوع الوقوف» ع
أمينة،  لال  شارع  اتجاه  ي  أسماء  لال  شارع  جهة  من  القادم 
مفتاح  العباس  التأهيلية  الثانوية  مداخل  بمحاذاة  وذلك 
التأهيلية (املغرب العربي) ابتداء من نقطة التقاء هذا الشارع 
ى غاية نقطة التقائھ بشارع لال أمينة بمقاطعة  ر» إ بزنقة «إي
ن األبيض  تابريكت، مع صباغة هذا املقطع من الرصيف باللون

واألحمر.
الفصل الثالث عشر

محمد  سيدي  األم  شارع  تقاطع  عند  قف»  «عالمة  حذف 
وتعويضها  ن،  احص بمقاطعة  بالقرية  رشيد  موالي  وشارع 

بعالمة «ليس لكم حق األسبقية».
الفصل الرابع عشر

ن بالشارع املار بمحاذاة املديرية  حذف «عالم قف» املوضوعت
ى جهة  ى ع ي الرمل بمقاطعة املريسة األو األقليمية للتعليم ب
ى جهة اليسار، وتعويضهما بعالم «ليس  ن والثانية ع اليم

لكم حق األسبقية».
الفصل الخامس عشر

وضع «عالمات ممنوع الوقوف» بالجهة اليم من شارع سيدي 
ي اتجاه شارع الحسن الثاني، وذلك  بلعباس بمقاطعة تابريكت 
ى حدود مقر املندوبية األقليمية  اية مسجد رمضان إ بدءا من 

لوزارة الصحة بسال.
الفصل السادس عشر

 وضع «عالمة قف» بجانب مصالح الوقاية املدنية بسال بشارع 
اتجاه  ي  الخضراء  ة  املس شارع  ملتقى  قرب  الثاني  الحسن 

ي السالم بمقاطعة بطانة. مدارة 
الباب الثاني: التشوير األفقي

الفصل السابع عشر
ن بشارع محمد سعيد العلوي بمقاطعة  إحداث ممرات للرأجل

املريسة بالنقط التالية:
*شارع 2 مارس

*شارع محمد الخامس
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*الشارع املار من جهة القاعة املغطاة
*شارع العيادية
*شارع الطرابل

*مدرسة حمان الفطواكي بمدار باب سبتة
*شارع االيوبي بمدار باب سبتة

*شارع عبد الرحمان القادري بمدار باب سبتة
*برج باب سبتة بمدار باب سبتة

*شارع بورسعيد
*شارع النصر

الفصل الثامن عشر
ن بشارع سيدي مو بمقاطعة املريسة  إحداث ممرات للرأجل

بالنقط التالية:
*زنقة دكار

*زنقة الجوالن
*زنقة بورشاد

*مدار ضريح سيدي مو
ي شارع سيدي مو *بجميع األزقة ال تصب 
الفصل التاسع عشر

ن بملتقى شارع الطيب العلوي بمقاطعة  إحداث ممرات للرأجل
املريسة بالنقط التالية:

* بجميع األزقة ال تتقاطع مع شارع الطيب العلوي
* مدارة معهد التكنولوجيا التطبيقية

الفصل العشرون
ى السلطـة اإلدارية املحـلية   يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إ
ي  ، كل  واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـ

دائرة اختصاصھ.
حرر بسال، بتاريـخ 22 أكتوبر 2018 
الســـيد رئيس جـــماعة ســــال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 24 بتاريخ   06 رقم  ي  الجما املجلس  لرئيس  تنظيمي  قرار 
سوق  بمدينة  والجوالن  الس  تنظيم  بشأن   2017 أبريل 

األربعاء
ي ملدينة سوق األربعاء، رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07)  1436

113.14 املتعلق بالجماعات.
ي 26 من صفر  ى الظه الشريف رقم 1.10.07 الصادر  وبناء ع

اير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 املتعلق  1431 (11 ف
ى الطرق. بمدونة الس ع

ي 19 ربيع األول 1337 املوافق  ى الظه الشريف املؤرخ  وبناء ع
مخالفات  ى  ع العامة  للعقوبات  املؤسس   1918 دجن   24

قرارات الباشوات والقواد . 
ى 1372  ي 03 جمادى األو ى الظه الشريف املؤرخ  وبناء ع
العمومية  الطرق  ى  ع باملحافظة  املتعلق   (1953 يناير   19)

ه وتتميمھ. وشرطة الس والجوالن كما وقع تغي
ى الظه الشريف رقم : 01/36/260 بتاريخ 24 جمادى  وبناء ع
الثانية 1383 املوافق 12 نون 1963 املتعلق بالنقل بواسطة 

العربات ع الطرقات.
ى املرسوم رقم : 157-78-02 بتاريخ 11 رجب 1400  وبناء ع
ا  املوافق 26 ماي 1980 القا بتحديد الشروط ال تنفذ 
ى استتباب األمن وضمان سالمة املرور  تلقائيا التداب الرامية إ

ى الصحة العمومية. واملحافظة ع
ى املرسوم رقم : 198-69-02 بتاريخ 29 محرم 1390  وبناء ع

ي شان شرطة الس والجوالن. املوافق 10 أبريل 1970 
ى املرسوم رقم : 2.72.273 بتاريخ : 06 مارس 1973  وبناء ع

حول تشوير الطرق.
ك رقم : 291-61 الصادر بتاريخ  ى القرار الوزاري املش وبناء ع

16ماي1961 املتعلق بإشارات الطرق.
ي 10 أبريل  ى القرار الجبائي رقم : 2008/01 الصادر  وبناء ع
والحقوق  والرسوم  الضرائب  وأسعار  لنسب  املحدد   2008

انية جماعة سوق األربعاء. والواجبات املستحقة لفائدة م
ى القرار التنظيم للس والجوالن السابق بمدينة سوق  وبناء ع

األربعاء.
ى تقرير اللجنة املحلية للس والجوالن بتاريخ : 23 يناير  وبناء ع

.2017
ي ملدينة سوق األربعاء املتخذ  ى مقرر املجلس الجما وبناء ع

اير 2017. خالل دورتھ العادية لـشـهــــر ف
ي : يـقـرر مــا يـ

الباب األول :
ى املحطة  تنظيم مرور الحافالت ع شوارع املدينة للدخول إ

ا : الطرقية والخروج م
الفصل األول

طرقية  محطة  الغرب  أربعاء  سوق  بمدينة  دائمة  بصفة  أحدثت 
ى مساحة تقدر ب 4500 م²  للمسافرين تقع بجوار محطة القطار ع
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ى جميع املرافق الالزمة لتلبية حاجيات املسافرين  ي بناية تتوفر ع و
ا اسم املحطة الطرقية للمسافرين بسوق األربعاء. أطلق عل

الفصل الثاني
ى  ا الحافالت للدخول إ تحديد الشوارع ال يجب أن تمر م

ي : ى الشكل التا ا ع املحطة الطرقية والخروج م
أ) بالنسبة للحافالت القادمة من مدن طنجة والقصر الكب 

ووزان: 
ي : شارع ب أنزران  يجب أن تمر هذه الحافالت ع الخط التا
املفضل  شارع  نحو  االتجاه  فتحول  الزهور  مق  حدود  ى  إ
ى حدود مسجد بدر فتحول االتجاه نحو شارع عبد  الشرقاوي إ
ي لتدخل املحطة الطرقية من مدخلها املوجود  املومن بن ع

ناحية الشرق.
ب) بالنسبة للحافالت القادمة من مدن الدار البيضاء والرباط 

والقنيطرة : 
ي : شارع ب أنزران   يجب أن تمر هذه الحافالت ع الخط التا
عبد  شارع  نحو  االتجاه  فتحول  ي  الفال القرض  حدود  ى  إ
ا الرئي  ى املحطة الطرقية من با ي لتدخل إ املومن بن ع

ناحية الشرق.
ج) بالنسبة للحافالت القادمة من مدن مكناس وسيدي قاسم 

وسيدي سليمان :
ي : شارع املفضل الشرقاوي  يجب أن تمر هذه الحافالت ع الخط التا
ي  ى حدود مسجد بدر فتحول االتجاه نحو شارع عبد املومن بن ع إ

ا الرئي ناحية الشرق. لتدخل املحطة الطرقية من با
د) خروج الحافالت من املحطة الطرقية :

إن خروج الحافالت سيكون من الباب املوجود ناحية الغرب 
عابرة نفس الخط الذي سلكتھ عند دخولها املحطة الطرقية.

الباب الثاني :
عالمات التشوير واملرور :

الفصل األول عالمات « قف ».
I – شارع ب أنزران : 

ي اوالد دبة، مع األسبقية  1) ملتقى شارع ب أنزران ومخرج 
لشارع ب أنزران.

ي بدر، مع األسبقية لشارع  2) ملتقى شارع ب أنزران ومخرج 
ب أنزران.

شركة  أمام  انجيمة  ي  ومخرج  أنزران  ب  شارع  ملتقى   (3
«صوفيماركو» لبيع مواد البناء، مع األسبقية لشارع ب أنزران.
ي انجيمة، مع األسبقية لشارع ب  4) ملتقى شارع ب أنزران و

أنزران.

مفوضية  أمام  الجديد  ي  وال أنزران  ب  شارع  ملتقى   (5
الشرطة، مع األسبقية لشارع ب أنزران.

املحافظة  قرب  الكائنة  والزنقة  أنزران  ب  شارع  ملتقى   (6
ي اتجاه ب أنزران. ي  العقارية واملسح الطبوغرا

ن قرب مركز االستثمار  7) ملتقى شارع ب أنزران وشارع العلوي
ي، مع األسبقية لشارع ب أنزران. الفال

ل رئيس  ي الجديد أمام م 8) ملتقى شارع ب أنزران ومخرج ال
املحكمة االبتدائية، مع األسبقية لشارع ب أنزران.

9) ملتقى شارع ب أنزران والزنقة A قرب املحكمة االبتدائية 
القديمة، مع األسبقية لشارع ب أنزران.

10) ملتقى شارع ب أنزران وزنقة عبد الوهاب الوراق قرب 
وكيل امللك، مع األسبقية لشارع ب أنزران.

قرب  الشرقاوي  امفضل  وشارع  أنزران  ب  شارع  ملتقى   (11
محطة شال للمحروقات، مع األسبقية لشارع ب أنزران.

12) ملتقى شارع ب أنزران والزنقة B قرب مق مباركة والبنك 
، مع األسبقية لشارع ب أنزران. الشع

13) ملتقى شارع ب أنزران وشارع املقاومة، مع األسبقية لشارع 
ب أنزران.

األسبقية  مع  ن،  العلوي وشارع  أنزران  ب  شارع  ملتقى   (14
لشارع ب أنزران.

ب  شارع  ن  ب الرابطة  والزنقة  أنزران  ب  شارع  ملتقى   (15
ي جوار الحديقة العمومية، مع  أنزران وشارع عبد املومن بن ع

األسبقية لشارع ب أنزران.
ي، مع  16) ملتقى شارع ب أنزران وشارع عبد املومن بن ع

األسبقية لشارع ب أنزران.
17) ملتقى شارع ب أنزران واملدخل الرئي لجماعة سوق 

األربعاء، مع األسبقية لشارع ب أنزران.
18) ملتقى شارع ب أنزران واملدخل الرئي للدائرة وجماع 

ب مالك وقرية بنعودة، مع األسبقية لشارع ب أنزران.
II – شارع محمد الخامس :

ن قرب مق  العلوي الخامس وشارع  1) ملتقى شارع محمد 
الفردوس، مع األسبقية لشارع محمد الخامس. 

ن قرب مستودع  2) ملتقى شارع محمد الخامس وشارع العلوي
، مع األسبقية لشارع محمد الخامس.  الحبوب الكريم

3) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة الرا السالوي قرب 
العيادة الطبية، مع األسبقية لشارع محمد الخامس. 

4) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة الرا السالوي قرب 
، مع األسبقية لشارع محمد الخامس.  ملحقة سيدي عي
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بن  ن  الحس الشهيد  وزنقة  الخامس  محمد  شارع  ملتقى   (5
ي قرب املكتب الوط للماء والكهـربـاء، مع األسبقية لشارع  ع

محمد الخامس. 
ي  ن بن ع 6) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة الشهيد الحس

، مع األسبقية لشارع محمد الخامس.  ل الكريم قرب م
7) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة عبد هللا الشفشاوني 
محمد  لشارع  األسبقية  مع  األموال،  تحويل  وكالة  بجانب 

الخامس. 
8) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة عبد هللا الشفشاوني 

 .(BMCE) قرب وكالة البنك املغربي للتجارة الخارجية
ن، مع  9) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة يوسف بن تاشف

األسبقية لشارع محمد الخامس. 
10) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة الشهـيـد البطالـي محمد 
بن املكي أمام الصيدلية املركزيـة، مع األسبقية لشارع محمد 

الخامس. 
11) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة املنصور الذه قرب 

الحافظي، مع األسبقية لشارع محمد الخامس. 
12) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة املنصور الذه قرب 

مو، مع األسبقية لشارع محمد الخامس.  مرآب ب
مع  االستقالل،  وشارع  الخامس  محمد  شارع  ملتقى   (13

األسبقية لشارع االستقالل. 
اليومي  البلدي  السوق  ومخرج  االستقالل  شارع  ملتقى   (14
األسبقية  مع  الخلـفية،  الجهة  ى  ع العمومي  املرحاض  قرب 

لشارع االستقالل. 
III – شارع امفضل الشرقاوي :

1) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وشارع طارق بن زياد قرب 
التجاري وفابنك، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.

2) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وزنقة عبد الوهاب الوراق 
قرب عمارة الشروق، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.

3) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وساحة موالي الحسن قرب 
ضة، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي. مرآب ال

قرب  الكائنة  والزنقة  الشرقاوي  امفضل  شارع  ملتقى   (4
اتصاالت املغرب، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.

ي  5) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وشارع عبد املومن بن ع
قرب مسجد بدر، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.

ي  6) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وشارع عبد املومن بن ع
قرب الخزانة البلدية، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.

ملسجد  الخلفية  والزنقة  الشرقاوي  امفضل  شارع  ملتقى   (7
بدر، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.

امبارك  الشهيد  وزنقة  الشرقاوي  امفضل  شارع  ملتقى   (8
لشارع  األسبقية  مع  اليعــالوي،  مقهـى  قرب  حماني  بوبكر  بن 

امفضل الشرقاوي.
9) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وزنقة الشهيد امبارك بن 
بوبكر حماني قرب مق أباشاو، مع األسبقية لشارع امفضل 

الشرقاوي.
الذه  املنصور  وزنقة  الشرقاوي  امفضل  شارع  ملتقى   (10
مشرع  ملدينة  املتوجهة  ة  الكب األجرة  سيارات  محطة  قرب 

ي، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي. بلقص
11) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وزنقة الشهيد احمد بن 
ة املتوجهة  محمد الراشدي قرب محطة سيارات األجرة الكب

ي، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي. نحو مشرع بلقص
ي التقدم قرب  12) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي ومخرج 

ملحقة السيدة زينب، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.
ي  ل الرئي  واملخرج  الشرقاوي  امفضل  شارع  ملتقى   (13

التقدم، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.
14) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وزنقة ادريس األزهر، مع 

األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي.
15) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وزنقة ادريس األزهر قرب 

، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي. مساكن التجه
16) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي واملخرج الرئي ملستشفى 

ج، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي. الزب السك
ي  لل الرئي  واملخرج  الشرقاوي  امفضل  شارع  ملتقى   (17
لشارع  األسبقية  مع  إيـنـوڤ،  الوقـود  محطة  قـرب  الجديـد 

امفضل الشرقاوي.
ي الجديد  18) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي ومخرج طريق ال

ي بدر، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي. و
ي : IV – شارع عبد املومن بن ع

ي وزنقة ادريس األزهر قرب  1) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
ي. ، مع األسبقية لشارع عبد املومن بن ع مقر التجه

ي والزنقة املحاذية للقباضة،  2) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
ي. مع األسبقية لشارع عبد املومن بن ع

ي وزنقة املدارس قرب مسجد  3) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
ي. بدر، مع األسبقية لـشـارع عبد املومن بن ع

يد  ل املحاذية  والزنقة  ي  ع بن  املومن  عبد  شارع  ملتقى   (4
ي. املغرب، مع األسبقية لـشــارع عبد املومن بن ع
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ن  ي وزنقة يوسف بن تاشف 5) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
ي. قرب الخزانة البلدية، مع األسبقية لشارع عبد املومن بن ع

ن  ي وزنقة يوسف بن تاشف 6) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
ي. قرب وكالة األسفار، مع األسبقية لشارع عبد املومن بن ع

ي وزنقة املنصور الذه قرب  7) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
ي. صيدلية بدر، مع األسبقية لشارع عبد املومن بن ع

ي وزنقة املنصور الذه قرب  8) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
ي. مكتبة الضاوي، مع األسبقية لشارع عبد املومن بن ع

ي وزنقة الشهيد احمد بن  9) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
محمد الراشدي قرب الحديقة العمومية، مع األسبقية لشارع 

ي. عبد املومن بن ع
ي وزنقة الشهيد احمد بن  10) ملتقى شارع عبد املومن بن ع
محمد الراشدي قرب مق أناس، مع األسبقية لشارع عبد 

ي. املومن بن ع
ي وساحة االستقالل قرب  11) ملتقى شارع عبد املومن بن ع

ي. محطة القطار، مع األسبقية لشارع عبد املومن بن ع
ن : V – شارع العلوي

ي، مع  ن بن ع ن وزنقة الشهيد الحس 1) ملتقى شارع العلوي
ن. األسبقية لشارع العلوي

ن وزنقة الرا السالوي، مع األسبقية  2) ملتقى شارع العلوي
ن. لشارع العلوي

ن وشارع طارق بن زياد، مع األسبقية  3) ملتقى شارع العلوي
ن. لشارع العلوي

ن والزنقة A قرب مقر املياه والغابات،  4) ملتقى شارع العلوي
ن. مع األسبقية لشارع العلوي

VI – شارع طارق بن زياد :
1) ملتقى شارع طارق بن زياد وزنقة الرا السالوي قرب 

، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد. الكريم
2) ملتقى شارع طارق بن زياد وزنقة الرا السالوي قرب 

مسجد بوخويط، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد.
ي  ن بن ع 3) ملتقى شارع طارق بن زياد وزنقة الشهيد الحس

، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد. قرب الكريم
ي  ن بن ع 4) ملتقى شارع طارق بن زياد وزنقة الشهيد الحس

، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد. ل الكريم قبالة م
5) ملتقى شارع طارق بن زياد وزنقة عبد هللا الشفشاوني قرب 

قيسارية رشيد، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد.
موالي  بن  ي  ع موالي  وزنقة  زياد  بن  طارق  شارع  ملتقى   (6

العربي، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد.

قرب  الذه  املنصور  وزنقة  زياد  بن  طارق  شارع  ملتقى   (7
ضة، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد. قيسارية ال

أمام  الذه  املنصور  وزنقة  زياد  بن  طارق  شارع  ملتقى   (8
جمعية األمل للريـاضة (تكوين األجسام)، مع األسبقية لشارع 

طارق بن زياد.
األسبقية  مع  ضة،  ال وزنقة  زياد  بن  طارق  شارع  ملتقى   (9

لشارع طارق بن زياد.
10) ملتقى شارع طارق بن زياد وزنقة الشهيد احمد بن محمد 

الراشدي، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد.
VII – شارع املقاومة :

مع  الشفشاوني،  هللا  عبد  وزنقة  املقاومة  شارع  ملتقى   (1
األسبقية لشارع املقاومة.

، مع األسبقية  2) ملتقى شارع املقاومة وزنقة املنصور الذه
لشارع املقاومة.

VIII – ساحة االستقالل :
1) ملتقى ساحة االستقالل وشارع طارق بن زياد، مع األسبقية 

لساحة االستقالل.
األسبقية  مع  املقاومة،  وشارع  االستقالل  ساحة  ملتقى   (2

لساحة االستقالل.
3) ملتقى شارع االستقالل ومخرج السوق البلدي اليومي قرب 
ى الجهة الخلفية، مع األسبقية لشارع  املرحاض العمومي ع

االستقالل.
IX – زنقة املنصور الذه :

1) ملتقى زنقة املنصور الذه وزنقة عبد الوهاب الوراق، مع 
. األسبقية لزنقة املنصور الذه

2) ملتقى زنقة املنصور الذه وزنقة الشهيد امبارك بن بوبكر 
حماني، مع األسبقية لزنقة الشهيد امبارك بن بوبكر حماني.

ن وشارع طارق بن زياد قرب  3) ملتقى زنقة يوسف بن تاشف
عمارة الرميقي، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد.

ن وشارع طارق بن زياد قرب  4) ملتقى زنقة يوسف بن تاشف
صيدلية الفتح، مع األسبقية لشارع طارق بن زياد.

ن وزنقة عبد الوهاب الوراق  5) ملتقى زنقة يوسف بن تاشف
قرب املكتب الوط للماء والكهرباء، مع األسبقية لزنقة يوسف 

ن. بن تاشف
ن وزنقة عبد الوهاب الوراق  6) ملتقى زنقة يوسف بن تاشف

ن. قرب محل املطالة، مع األسبقية لزنقة يوسف بن تاشف
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ن وزنقة موالي الحسن، مع  7) ملتقى زنقة يوسف بن تاشف
األسبقية لزنقة ملتقى زنقة املنصور الذه والزنقة رقم 23 

. ن)، مع األسبقية لزنقة املنصور الذه (زاوية اإلسكافي
ن : X – زنقة يوسف بن تاشف

ن. يوسف بن تاشف
XI – زنقة الشهيد امبارك بن بوبكر حماني :

1) ملتقى زنقة الشهيد امبارك بن بوبكر حماني وزنقة ادريس 
ى  األزهر، مع األسبقية لزنقة الشهيد امبارك بن بوبكر حماني ع

ن.  كلتا الواجهت
2) ملتقى زنقة الشهيد امبارك بن بوبكر حماني وزنقة املدارس، 
ى كلتا  مع األسبقية لزنقة الشهيد امبارك بن بوبكر حماني ع

ن.  الواجهت
XII – زنقة عبد الوهاب الوراق :

ي بن موالي  1) ملتقى زنقة عبد الوهاب الوراق وزنقة موالي ع
العربي، مع األسبقية لزنقة عبد الوهاب الوراق.

ن بن  2) ملتقى زنقة عبد الوهاب الوراق وزنقة الشهيد الحس
ي. ن بن ع ي، مع األسبقية لزنقة الشهيد الحس ع
الفصل الثاني : عالمات « منع املرور ».

توضع عالمات منع املرور بالشوارع التالية :
I – شارع ب أنزران : 

ي الجديد أمام  1) ملتقى شارع ب أنزران واملخرج الرئي لل
مفوضية الشرطة.

2) ملتقى شارع ب أنزران وزنقة إدريس األزهر أمام القرض 
ي اتجاه ب أنزران. ي  الفال

ي  3) ملتقى شارع ب أنزران والزنقة B أمام البنك الشع 
ي. ن بن ع اتجاه زنقة الشهيد الحس

II – شارع محمد الخامس : 
ي محمد  1) ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة الشهيد البطا

ي اتجاه شارع املقاومة. بن املكي أمام الصيدلية املركزية 
ي اتجاه زنقة  2) ملتقى شارع املقاومة وزنقة املنصور الذه 

. املنصور الذه
ي :  III – شارع عبد املومن بن ع

ن  ي وزنقة يوسف بن تاشف - ملتقى شارع عبد املومن بن ع
ي اتجاه شارع امفضل الشرقاوي. أمام الحديقة العمومية 

IV – شارع طارق بن زياد : 
ي  ي  ن بن ع 1) ملتقى شارع طارق بن زياد وزنقة الشهيد الحس

اتجاه شارع ب أنزران.

2) ملتقى شارع طارق بن زياد وزنقة الشهيد احمد بن محمد 
ي. ي اتجاه شارع عبد املومن بن ع الراشدي أمام مق كرم 

زنقة  اتجاه  ي  ضة  ال وزنقة  زياد  بن  طارق  شارع  ملتقى   (3
ضة. ال

V – شارع املقاومة : 
اتجاه  ي  الشفشاوني  هللا  عبد  وزنقة  املقاومة  شارع  ملتقى 

محمد الخامس.
VI – ساحة االستقالل : 

1) ملتقى ساحة االستقالل والزنقة الخلفية للمرحاض البلدي 
ي اتجاه السوق البلدي اليومي. اليومي 

أمام  اليومي  البلدي  والسوق  االستقالل  ساحة  ملتقى   (2
ي اتجاه ساحة االستقالل. املرحاض البلدي (الزنقة 23) 

ضة :  VII – زنقة ال
ضة وزنقة الشهيد محمد بن محمد الراشدي  - ملتقى زنقة ال

ي. ي اتجاه شارع عبد املومن بن ع أمام عمارة أكحيح 
VIII – زنقة عبد الوهاب الوراق : 

ن بن  - ملتقى زنقة عبد الوهاب الوراق وزنقة الشهيد الحس
ي اتجاه زنقة عبد الوهاب الوراق. ي  ع

الفصل الثالث : عالمات « منع تغي االتجاه ».
توضع عالمة منع تغي االتجاه بالشوارع والزقة التالية :

I – شارع ب أنزران :
ن بملتقى شارع ب أنزران والزنقة  ى اليم - منع تغي االتجاه ع
ي اتجاه  ي)  املحاذية للحديقة العمومية (قرب القرض الفال

ي.  شارع عبد املومن بن ع
II – زنقة املنصور الذه :

من  القادمة  الزنقة  بملتقى  اليسار  ى  ع االتجاه  تغي  منع   -
ي اتجاه زنقة  السوق البلدي اليومي وزنقة املنصور الذه 

املنصور الذه . 
الفصل الرابع : عالمات « منع الوقوف ».

توضع عالمات منع الوقوف أمام املؤسسات وبالشوارع واألزقة 
التالية :

I – أمام واجهات املدارس واإلعداديات والثانويات : 
II – أمام واجهات محطات الوقود : 

III – أمام واجهات اإلدارات العمومية : 
IV – شارع ب أنزران :

ن املحافظة العقارية  1) ملتقى شارع ب أنزران والزنقة الكائنة ب
ن.  ى كلتا الواجهت ي والحديقة العمومية ع واملسح الطبوغرا
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مدخل  حدود  ى  إ املقاومة  وشارع  أنزران  ب  شارع  ملتقى   (2
اعزيب الشرقاوي. 

V – شارع امفضل الشرقاوي : 
1) شارع امفضل الشرقاوي بالجهة املحاذية للمساكن التابعة 

لألشغال العمومية قبالة مق النافورة.
» قبالة  ى امتداد شركة «كاس 2) شارع امفضل الشرقاوي ع

مركز الوقاية املدنية.
ى طول شارع  3) منع الوقوف بالنسبة للشاحنات والحافالت ع

امفضل الشرقاوي.
ي : VI – شارع عبد املومن بن ع

ى امتداد حائط ثانوية سيدي  ي ع 1) شارع عبد املومن بن ع
عي من الجهة املحاذية للثانوية.

ى طول شارع  2) منع الوقوف بالنسبة للشاحنات والحافالت ع
ي. عبد املومن بن ع

VII – ساحة االستقالل : 
ى حدود ملتقى  1) من ملتقى ساحة االستقالل وشارع املقاومة إ
ى الجانب املحاذي  ساحة االستقالل وشارع محمد الخامس ع

لحائط السكة الحديدية.
2) الزنقة الخلفية للمرحاض البلدي الكائن بالسوق البلدي 

ن. ى كلتا الجهت اليومي ع
ساحة  ملتقى  ى  إ القطار  محطة  من   : االستقالل  ساحة   (3
ى الجانب املحاذي ملحالت  االستقالل وشارع محمد الخامس ع

بلوك «B» املشيدة بجانب سور السكة الحديدية. 
4) منع وقوف الشاحنات من ملتقى ساحة االستقالل وشارع 
 . ى حدود ملتقى شارع املقاومة وزنقة املنصور الذه املقاومة إ

VIII – زنقة الشهيد احمد الراشدي : 
ى طول زنقة الشهيد  - منع وقوف العربات املجرورة بالدواب ع
ى شارع امفضل الشرقاوي طريق  احمد الراشدي، وترحيلهم إ

ي قبالة الحديقة العمومية.  مشرع بلقص
IX – زنقة عبد الوهاب الوراق : 

- ملتقى زنقة عبد الوهاب الوراق وشارع ب أنزران من جهة 
ى وشارع امفضل الشرقاوي من جهة ثانية بمحاذاة إدارة  أو

التجه والنقل واللوجيستيك.
عالمات « قف « باألحياء :

ي الجديد : I – ال
ي اتجاه وسط املدينة. ية اإلسالمية  1) قرب الجمعية الخ

ل  م أمام  املدينة  وسط  اتجاه  ي  بدر  ي  من  القادمون   (2
بنسونة.

وسط  أو  الحمام  اتجاه  ي  لالعائشة  ديور  من  القادمون   (3
ل الحريزي. املدينة أمام م

ي اتجاه ديور لالعائشة أو  ي الجديد  4) القادمون من وسط ال
ل شخمان.  ية قبالة م وسط املدينة أمام زاوية الجمعية الخ
ي اتجاه مسجد النور  ي الجديد  ي بدر وال 5) القادمون من 
أو الحمام أو وسط املدينة أمام محل النجارة املوجود بمسجد 

النور.
اتجاه  ي  الحسن  موالي  التأهيلية  الثانوية  من  القادمون   (6

ي. ل الفال ي الجديد قرب م الحمام أو ال
ي اتجاه شارع امفضل الشرقاوي  ي الجديد  7) القادمون من ال

ي الجديد. أمام الفرن التقليدي لل
8) القادمون من وسط املدينة ع شارع امفضل الشرقاوي 

ل املرحوم السعيدي.  أمام م
ي اتجاه شارع امفضل  ي الجديد  ي بدر وال 9) القادمون من 
الشرقاوي، مع األسبقية لشارع امفضل الشرقاوي (قبالة دار 

الشباب).
مع  الجديد  ي  وال بدر  ي  من  القادمة  الطريق  ملتقى   (10

ي بدر. األسبقية لطريق 
مع  الجديد،  ي  ال مدرسة  وطريق  بدر  ي  طريق  ملتقى   (11

ي الجديد). ي بدر (قرب مدرسة ال األسبقية لطريق 
ي السالم :  – II

1) ملتقى شارع عالل بن عبد هللا وشارع محمد الديوري، مع 
األسبقية لشارع عـالل بن عبد هللا.

2) ملتقى شارع عالل بن عبد هللا وشارع ابراهيم الروداني، مع 
األسبقية لشارع عالل بن عبد هللا.

3) ملتقى شارع عالل بن عبد هللا وشارع محمد الزرقطوني، مع 
األسبقية لشارع عالل بن عبد هللا.

4) ملتقى شارع حمان الفطواكي وشارع محمد الديوري، مع 
ن. ى الجهت األسبقية لشارع حمان الفطواكي ع

5) ملتقى شارع حمان الفطواكي وشارع ابراهيم الروداني، مع 
األسبقية لشارع حمان الفطواكي.

6) ملتقى شارع حمان الفطواكي وشارع محمد الزرقطوني، مع 
األسبقية لشارع محمد الزرقطوني.

7) ملتقى شارع محمد الديوري والشارع املواجھ للغابة، مع 
. األسبقية لهذا األخ

8) ملتقى شارع ابراهيم الروداني والشارع املواجھ للغابة، مع 
. األسبقية لهذا األخ
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9) ملتقى شارع عالل بن عبد هللا وشارع حمان الفطواكي، مع 
األسبقية لشارع عالل بن عبد هللا.

10) ملتقى جميع األزقة وجميع الشوارع الرئيسية، مع األسبقية 
للشوارع الرئيسية.

ي الجديد مع  ي بدر وطريق ال 11) ملتقى الطريق القادمة من 
ي بدر. األسبقية لطريق 

مع  الجديد،  ي  ال مدرسة  وطريق  بدر  ي  طريق  ملتقى   (12
ي الجديد. ي بدر قرب مدرسة ال األسبقية لطريق 

ي هند :  – III
األسبقية  مع  ي،  األسبو السوق  اتجاه  ي  هند  ي  مخرج   (1

.P4228 : للطريق الوطنية رقم
2) ملتقى شارع عالل بن عبد هللا وشارع الشهيد عبد املجيد بن 

شقرون قرب مركز الحليب.
3) مخرج تجزئة سورايا قرب مدرسة املوحدين.

4) ملتقى شارع الشهيد عبد املجيد بن شقرون والزنقة 01، مع 
األسبقية لشارع عبد املجيد بن شقرون. 

ن مقر  5) ملتقى شارع عبد الخالق الطريس والزنقة الكائنة ب
لشارع  األسبقية  مع  الوظيفي،  واملسكن  االبتدائية  املحكمة 

عبد الخالق الطريس.
6) ملتقى شارع الشهيد عبد املجيد بن شقرون والزنقة 42 
عبد  الشهيد  لشارع  األسبقية  مع  الحلزون،  مستودع  قرب 

املجيد بن شقرون.
7)  ملتقى شارع الشهيد عبد املجـيـد بن شقرون والزنقة 02، 

مع األسـبـقـيـة لشـارع الشهيد عبد املجيد بن شقرون.
8) ملتقى شارع الشهيد عبد املجـيـد بن شقرون والزنقة 03، مع 

األسـبـقـيـة لـشـارع الشهيد عبد املجيد بن شقرون.
9) ملتقى شارع الشهيد عبد املجيد بن شقرون وشارع الشهيد 
ي باسو مكناس، مع األسبقية لشارع الشهيد عبد  احمد بن ع

املجيد بن شقرون.
ي باسو مكناس والزنقة  10) ملتقى شارع الشهيد احمد بن ع
ن، مع األسبقية لشارع الشهيد احمد بن  ى كلتا الواجهت 41 ع

ي باسو مكناس. ع
ي باسو مكناس والزنقة  11) ملتقى شارع الشهيد احمد بن ع

ي باسو مكناس. 43، مع األسبقية لشارع الشهيد احمد بن ع
ي باسو مكناس والزنقة  12) ملتقى شارع الشهيد احمد بن ع

ي باسو مكناس. 36، مع األسبقية لشارع الشهيد احمد بن ع
ي باسو مكناس وشارع  13) ملتقى شارع الشهيد احمد بن ع

الشهيد حسن بن احمد، مع األسبقية لشارع الشهيد احمد بن 
ي باسو مكناس. ع

14) ملتقى شارع الشهيد عبد املجيد بن شقرون وشارع الشهيد 
بن الطاهر أبية، مع األسبقية لشارع الشهيد بن الطاهر أبية.

15) ملتقى شارع الشهيد محمد أمزيان حموش وشارع الشهيد 
حسان بن احمد، مع األسبقية لشارع الشهيد محمد أمزيان 

حموش.
16) ملتقى شارع الشهيد محمد أمزيان حموش وشارع الشهيد 

بن الطاهر أبية، مع األسبقية لشارع الشهيد بن الطاهر أبية.
17) ملتقى شارع عبد املجيد بن شقرون والطريق الوسطى 
لتجزئة سورايا قرب صيدلية إحسان مع األسبقية لشارع عبد 

املجيد بن شقرون. 
ي الشوارع، مع  18) جميع ملتقيات األزقة الضيقة ال تصب 

األسبقية للشوارع.
ي اكريز :  – III

مع   ،P4245  : رقم  والطريق   P4239  : رقم  الطريق  ملتقى 
.P4245 : األسبقية للطريق رقم

ي اوالد بن السبع :  – IV
1) ملتقى الطريق رقم : P4228 والطريق رقم : P4245، مع 

.P4245 : األسبقية للطريق رقم
2) ملتقى جميع األزقة مع الطريق رقم : P4228، مع األسبقية 

.P4228 : للطريق رقم
الفصل الرابع: عالمات تحديد السرعة «عالمة 60 ».

ي مداخل املدينة : توضع عالمة « 60 « 
- مدخل اتجاه القنيطرة.

- مدخل اتجاه سيدي قاسم.
- مدخل اتجاه طنجة.

- مدخل اتجاه موالي بوسلهام.
- توضع عالمة « 40 » وسط املدينة.

الباب الثالث :
محطات وقوف سيارات النقل املزدوج :

فصل فريد
تحدث ثالث محطات لوقوف سيارات النقل املزدوج باألماكن 

التالية :
بالنسبة  ن  العلوي وشارع  زياد  بن  طارق  زنقة  ملتقى  عند   (1
للسيارات املتوجهة نحو موالي بوسلهام والجماعات ذات نفس 

االتجاه.
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2) قرب املحجز البلدي بالنسبة للسيارات املتوجهة نحو حد 

كورت والجماعات ذات نفس االتجاه.

ي  ي اتجاه مدينة مشرع بلقص 3) شارع املفضل الشرقاوي 

ج بجوار الكشك املقام هناك. قبالة مستشفى الزب سك

الباب الرابع :

تنظيم سيارات األجرة :

الفصل األول

األول  الصنف  من  األجرة  بسيارات  خاصة  محطات  تحدث   

.« Grands taxis »

1) اتجاه القصر الكب وزان وطنجة :
تحدث محطة وقوف سيارات األجرة من الصنف األول بملتقى 

ن. شارع ب أنزران وشارع العلوي

2)  اتجاه القنيطرة ومكناس : 
تحدث محطة وقوف سيارات األجرة من الصنف األول بالزنقة 

ل الرميقي أمام مق « مباركة « قبل  ى م « A « املؤدية إ

ى شارع ب أنزران. الدخول إ

ج) اتجاه سوق الثالثاء وسيدي عالل التازي :

تحدث محطة وقوف سيارات األجرة من الصنف األول بشارع 

ى شارع ب  ن أمام الحديقة العمومية قبل الدخول إ العلوي

أنزران.

8) اتجاه موالي بوسلهام :
تحدث محطة وقوف سيارات األجرة من الصنف األول بشارع 

مق  أمام  الخامس  محمد  شارع  ى  إ الدخول  قبل  ن  العلوي

«فردوس ».

ي وسيدي سليمان وسيدي قاسم :  ھ) اتجاه مشرع بلقص

تحدث محطة وقوف سيارات األجرة من الصنف األول بزنقة 

ى شارع املفضل الشرقاوي. املنصور الذه قبل الدخول إ

الفصل الثاني

الثاني  الصنف  من  األجرة  سيارات  لوقوف  محطة  إحداث 

«PetitsTaxis»

الثاني  الصنف  من  األجرة  سيارات  لوقوف  محطة  تحدث 

باألماكن التالية :

1)  ساحة االستقالل قبالة السوق البلدي اليومي.

ن  ب الفاصلة  املسافة  طول  ى  ع الخامس  محمد  شارع    (2

ن ليال.  الكشك ووكالة السهام للتأم

ية  ي وضعية صعبة ودار الخ 3)  قرب دار النساء واألطفال 

ي هند. اإلسالمية ب

الباب الخامس :

شاحنات اإلنقاذ « Dépannage » وشاحنات وسيارات نقل 

ي البضائع بواسطة الدراجات النارية : البضائع ونأق

الفصل األول

ن   تحدث محطة لوقوف شاحنات اإلنقاذ بملتقى شارع العلوي

ى الجانب األيمن من مدخل شارع ب  ي ع ن بن ع وشارع الحس

ن.  ي اتجاه شارع العلوي أنزران 

الفصل الثاني

البضائع  نقل  وسيارات  الشاحنات  لوقوف  محطة  تحدث   

ي اإلداري. بمحطة اوالد حماد بال

الفصل الثالث

الدراجات  بواسطة  البضائع  ي  نأق لوقوف  محطات  تحدث   

النارية بالساحة املقابلة للسوق البلدي اليومي بجانب مدرسة 

اللة زينب، وبقرب املحطات الخاصة بوقوف سيارات األجرة 

من الصنف األول باستثناء محطة سوق الثالثاء الغرب. 

الباب السادس:

تنظيم العربات والكوتشيات املجرورة بواسطة الدواب :

الفصل األول

 تحدث محطة لوقوف العربات والكوتشيات املجرورة بواسطة 

الدواب :

ن  املواطن بنقل  الخاصة  والكوتشيات  للعربات  بالنسبة   -

املتجهة لألحياء التالية : 

ي  ال حماد،  اوالد  ي  اإلداري،  ي  ال هند،  ي  السالم،  ي 

ي انجيمة، دوار اكريز، دوار اوالد بن السبع، دوار  الجديد، 

السياح، دوار اوالد دبة.

تحدث محطة لوقوف هذه العربات والكوتشيات بشارع عالل 

بن عبد هللا بجانب حائط السكك الحديدية مع وضع أكياس 

ي. مع إمكانية  للدواب وتوحيد لون العربات والكوتشيات لكل 

السياح،  دوار   : أحياء  ى  إ والكوتشيات  العربات  هذه  مرور 

ي انجيمة، خالل اليوم الذي  ي الجديد،  دوار اوالد دبة، ال

ي.  يصادف يوم السوق األسبو

الفصل الثاني

يمنع مرور العربات والكوتشيات بشوارع وأزقة تراب امللحقة 

ى. اإلدارية األو

- بالنسبة ملرور العربات القادمة من الجماعات املجاورة: 

1) العربات القادمة من الجهة الغربية : 
ي الجديد  ن ال يسمح املرور لهذه العربات ع الطريق الرابطة ب

ي السالم. وظهر لحرش ب
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2)  العربات القادمة من الجهة الشمالية : 
اعزيب  ن  ب الرابطة  الطريق  ع  العربات  لهذه  املرور  يسمح 

ي اوالد حماد. الشرقاوي و
الباب السابع :

وضع اإلشارات الضوئية بالشوارع التالية :
ي  ي انجيمة وال ن  1) ملتقى شارع ب أنزران والخط الرابط ب

الجديد قرب مفوضية الشرطة.
ي  2) ملتقى شارع امفضل الشرقاوي وشارع عبد املومن بن ع

قرب مسجد بدر.
3) ملتقى شارع ب أنزران وشارع محمد الخامس.
ن. 4) ملتقى شارع محمد الخامس وشارع العلوي

ن. 5) ملتقى شارع ب إنزران وشارع املقاومة وشارع العلوي

.(dos d’âne) 6) إحداث حواجز أرضية لتخفيف السرعة
.(dos d’âne) 7) وضع عالمات « مطب تخفيف السرعة » بوجود

 الباب الثامن :
الفصل األول

ى كل من األمن الوط   يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إ
والسلطة املحلية واملهندس البلدي ومصلحة الشرطة اإلدارية 
ى  إ منھ  نسخ  تبليغ  بعد  اختصاصھ  دائرة  ي  كل  الجماعية، 
عامل العمالة أو األقليم أو من ينوب عنھ داخل أجل ال يتعدى 
خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل املوالية لتاريخ اختتام 
الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرار، تطبيقا للمادة 116 من القانون 

التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات. 
الفصل الثاني

ابية طبقا  ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ال
ألحكام املادة 277 من القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات.
ي: عبد الحق بدوي رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
تنظيـم محطـات وقـوف الحافـالت وسـيارات النقل

قـــرار تنظيمي لرئــيـس جــماعـة سـال عدد 56 بتاريخ 22 أكـــتوبر 
ة  2018 يتعلق بتنظيم محطات وقوف سيارات األجرة الكب

داخل تراب الجماعة
رئــيـس جــماعـة سـال،

ي 20 من رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع
1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات،

ي 19 ربيع األول 1337 (موافق  ى الظه الشريف املؤرخ  وبناء ع
مخالفات  بشأن  عامة  عقوبة  ن  يب الذي   (1918 دجن   24

ه وتتميمھ. قرارات الباشاوات والقواد والظهائر الصادرة بتغي
ى الظه الشريف رقم 89-69-1 بتاريخ 23 ذو القعدة  وبناء ع
ى الطرق  1391 املوافق 31 يناير 1970 املتعلق باملحافظة ع

وشرطة الس والجوالن.
ي 26 من صفر  ى الظه الشريف رقم 1.10.07صادر  وبناء ع
رقم  52.05املتعلق  القانون  بتنفيذ  اير 2010)  1431 (11ف

ى الطرق. بمدونة الس ع
 1313 محرم   29 بتاريخ   2-69-198 رقم  املرسوم  ى  ع وبناء 

املوافق 16 ابريل 1970 بشأن شرطة الس والجوالن.
ى 1372  ى القرار الوزيري الصادر بتاريخ 8 جمادى األو وبناء ع

املوافق 24 يناير 1953 املتعلق بشرطة الس والجوالن.
ك رقم 291-61 الصادر بتاريخ  ى القرار الوزيري املش وبناء ع

18 ماي 1961 املتعلق بإشارات الطرق.
ى املرسوم رقم 157-78-2 بتاريخ 11 رجب 1400(26  وبناء ع
تلقائيا  ا  تنفذ  ال  الشروط  بتحديد  املتعلق   (1980 ماي 
املرور  سالمة  وضمان  األمن  استتباب  ى  إ الرامية  التداب 

ى الصحة العمومية.  واملحافظة ع
ى توصيات لجنة الس والجوالن والنقل والتنقل خالل   وبناء ع

اجتماعها املنعقد بتاريخ 21 شتن 2018.
ى مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورتھ العادية  وبناء ع
 05 بتاريخ  املنعقدة  ى  األو الجلسة  ي   ،2018 أكتوبر  لشهر 

أكتوبر 2018.
ي: يـقـرر مـا يـ

الفصل األول
ن بالقرب  ة بشارع العلوي إحداث محطة لسيارات األجرة الكب

ن سال. من مسجد التضامن سكتور 7 القرية احص
الفصل الثاني

ى السلطـة اإلدارية املحـلية  يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إ
ي  ، كل  واملـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـ

دائرة اختصاصھ.
حرر بسال، بتاريـخ 22 أكتوبر 2018 
الســـيد رئـــيـــــس جـــمـــــاعة ســــال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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جهة ب مالل-خنيفرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

الشـرطة االدارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

حفـظ الصحـة العموميـة والسـكينة العامـة والبيئـة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

تنظيم اسـتعمال سـيارات نقل األموات؛

ي  ي ألوالد يوسف رقم 2017/01  قرار لرئيس املجلس الجما
شأن تخصيص سيارة من نوع هيونداي رقم J156659 لنقل 

األموات.
ي ألوالد يوسف؛ رئيس املجلس الجما

 20 بتاريخ  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 املوافق ل 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات؛
ى الظه الشريف رقم 1.07.195 الصادر بتاريخ 19  وبناء ع
ذو القعدة 1428 املوافق 30 نون 2007 بتنفيذ القانون رقم 

47.06 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛
من   15 ي  الصادر  رقم 1.06.15  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
رقم  القانون  بتنفيذ   2006 اير  ف  14 املوافق   1427 محرم 

54.05 املتعلق بالتدب املفوض للمرافق العامة؛
ي 8 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.69.100 الصادر  وبناء ع
اإلجباري  ن  بالتام واملتعلق   1969 أكتوبر   20 املوافق   1389

ى الطرقات؛ للسيارات ع
ى الظه الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24  وبناء ع
جمادى الثانية 1383 املوافق 12 نوفم 1936 املتعلق بالنقل 

بواسطة السيارات ع الطرق؛
ي 03 جمادى  ى الظه الشريف رقم 1.58.017 الصادر  وبناء ع
ى  ع املحافظة  شان  ي  يناير 1953  املوافق 19  ى 1372  األو
ه وتتميمھ؛ الطريق العمومية وشرطة الس واملرور كما تم تغي
ي ألوالد يوسف خالل دورتھ  ى مداوالت املجلس الجما وبناء ع
العادية لشهر ماي لسنة 2017 املنعقدة يوم األربعاء 03 ماي 
2017، والقا بتحويل سيارة اإلسعاف من نوع هيونداي 

رقمJ156659  لنقل األموات؛
ى محضر اللجنة بتاريخ 01 يونيو 2017؛ وبناء ع

ي: يقرر ما ي
الفــــصل األول

التابعة   J156659:رقم هيونداي  نوع  من  سيارة  تخصص 
للجماعة لنقل األموات .

الفصل الثانــــي
حفظ  مكتب  ورئيس  املصالح  ملدير  القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد 

الصحة بالجماعة.
ي 2017/06/14. حرر بأوالد يوسف 
اإلمضاء: رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
تنظيم اسـتعمال سـيارات االسـعاف؛

ي  ي ألوالد يوسف رقم 2017/02  قرار لرئيس املجلس الجما
شأن منح رخصة استغالل سيارة اإلسعاف.

ي ألوالد يوسف؛ رئيس املجلس الجما
 20 بتاريخ  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 املوافق ل 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون رقم 

113.14 املتعلق الجماعات؛
ى الظه الشريف رقم 1.07.195 الصادر بتاريخ 19  وبناء ع
ذو القعدة 1428 املوافق 30 نون 2007 بتنفيذ القانون رقم 

47.06 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛
من   15 ي  الصادر  رقم 1.06.15  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
رقم  القانون  بتنفيذ   2006 اير  ف  14 املوافق   1427 محرم 

54.05 املتعلق بالتدب املفوض للمرافق العامة؛
ي 8 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.69.100 الصادر  وبناء ع
اإلجباري  ن  بالتام واملتعلق   1969 أكتوبر   20 املوافق   1389

ى الطرقات؛ للسيارات ع
ى الظه الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24  وبناء ع
جمادى الثانية 1383 املوافق 12 نوفم 1936 املتعلق بالنقل 

بواسطة السيارات ع الطرق؛
ي 03 جمادى  ى الظه الشريف رقم 1.58.017 الصادر  وبناء ع
ى  ع املحافظة  شان  ي  يناير 1953  املوافق 19  ى 1372  األو
ه وتتميمھ. الطريق العمومية وشرطة الس واملرور كما تم تغي

ي ألوالد يوسف خالل دورتھ  ى مداوالت املجلس الجما وبناء ع
العادية لشهر ماي لسنة 2017 املنعقدة يوم األربعاء 03 ماي 
ى كناش التحمالت الخاص باستغالل  2017، والذي صادق ع

اب الجماعة؛ سيارات اإلسعاف ب
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ا  ى محضر اللجنة بتاريخ 01 يونيو 2017، واملشار ال وبناء ع
ي الفصل الثالث عشر من كناش التحمالت السالف الذكر؛

ي: يقرر ما ي
الفــــصل األول

باستغالل  والثقافة  للتنمية  يوسف  أوالد  لجمعية  يرخص 
سيارة اإلسعاف من نوع فياط رقم:61- ا-70129 .

الفصل الثانــــي
ام كناش التحمالت السالف ذكره،  ى الجمعية املعنية اح ع
ا الرخصة  ي حالة اإلخالل بأي بند من بنوده، تسحب م و

ا العمل. ن الجاري  طبقا للقوان
الفصل الثالــــث

ي حالة عقد  ى الجمعية إمداد الجماعة بامللف القانوني  ع
الجمع العام وتجديد املكتب.

ي 2017/06/14 حرر بأوالد يوسف 
اإلمضاء: رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرارات التفويض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ـي املهـام واإلمضاء التفويـض 

رقم  ي  ع بن  عي  لسيدي  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
. 2015/125 يتعلق بتفويض بعض مهام قطاع التعم

ي؛  ابية سيدي عي بن ع رئس مجلس الجماعة ال
ي 20  من رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85  الصادر  بناء ع
1436  املوافق 07  يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 103  منھ؛
ذي  ي 15  الصادر  رقم 1.92.31  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
رقم  القانون  بتنفيذ   1992 17  يونيو  1412  املوافق  الحجة 

؛  12.90   املتعلق بالتعم
15  ذي  ي  الصادر   1.  92.7 رقم  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
الحجة 1412 ( املوافق 17  يونيو 1992 )بتنفيذ القانون رقم 
السكنية  واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  25.90  املتعلق 

وتقسيم العقارات؛
قرر ما يلــي:

الفصل األول 
يفوض للسيد أحمد ه املولود بتاريخ 1975/03/01 بصفتھ 
عي  سيدي  ابية  ال الجماعة  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
ى الوثائق اإلدارية الخاصة بقطاع التعم  ي، اإلمضاء ع بن ع

ي: ي ما ي واملحددة 

ى السيد وكيل امللك  - الشكايات املوجهة إ
 - األمر الفوري بإيقاف األشغال – اإلعذارات

 - أوراق اإلرسال. 
 الفصل الثاني 

يسري مفعول القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 
ي 14 دجن 2015 ي  حرر بسيدي عي بن ع
ي. ي لسيدي عي بن ع إمضاء رئس مجلس الجما
عيد هللا بادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

رقم 53 / 2015  شكدال  ب  ي  الجما مجلس  لرئس  قرار 
اب  واعداد ال يتعلق بتفويض بعض مهام قطاع التعم

ي ب شكدال ؛  رئس مجلس الجما
ي 20  من رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85  الصادر  بناء ع
1436  املوافق 07  يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 103  منھ؛
ذي  ي 15  الصادر  رقم 1.92.31  الشريف  الظه  ى  ع و بناء 
رقم  القانون  بتنفيذ   1992 17  يونيو  1412  املوافق  الحجة 

؛ 12.90   املتعلق بالتعم
15  ذي  ي  الصادر   1.  92.7 رقم  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
الحجة 1412 ( املوافق 17  يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 
السكنية  واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  25.90  املتعلق 

وتقسيم العقارات؛ 
قرر ما يلــي:

الفصل األول 
يفوض للسيد ابراهيم عبداوي بصفتھ النائب األول للرئيس، 
ى الوثائق والشواهد الخاصة بمجال التعم وإعداد  اإلمضاء ع

اب .  ال
 الفصل الثاني

ينفذ هذا القرار ابتداء من 04 أكتوبر 2015 
ي 06 أكتوبر 2015 حرر بب شكدال 
ي ي لب شكدال أحمد الشف إمضاء رئس مجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ألوالد يوسف رقم 2016/05 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مهام قطاع التعم والبناء. 02 شتن 2016 يق بالتفويض 

رئيس مجلس جماعة أوالد يوسف؛
املتعلــق   113.14 رقــم  التنظيمــ  القانــون  ــى  ع بنــاء 
ــ الشــريف رقــم 1.15.85  بالجماعــات الصــادر بتنفيــذ الظه
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بتاريــخ 20 رمضــان 1436 ( 7 يوليــو 2015) وخاصــة املــادة 
منــھ؛  103

ذي  ي 15  الصادر  رقم 1.92.31  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12-90 

املتعلق بالتعم ؛
ذي  ي 15  الصادر  رقم 1.92.07  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 
وتقسيم  السكنية  واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق 

العقارات؛
قرر ما يلــي:

الفصل األول
املجلس  لرئيس  األول  النائب  العشاب  محمد  للسيد  يفوض 
والبناء  التعم  قطاع  تدب  مهام  يوسف،  ألوالد  ي  الجما
وكافة  والرخص  اإلدارية  الشواهد  مختلف  ى  ع والتوقيع 
وليقوم  يوسف،  ألوالد  ابية  ال بالجماعة  املتعلقة  املراسالت 

ذه املهمة مقام الرئيس وباملشاركة معھ. 
الفصل الثاني 

ينفذ هذا القرار ابتداء من 05 شتن 2016 .
اإلمضاء: رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 2017/05 رقم  أودي  فم  ي  الجمـــا املجلس  لرئيس  قرار 
يق بتفويض املهام واإلمضاء.

ي لجمــــاعة فم أودي ؛ رئيس املجلس الجمـــا
ي 04 شعبان  بمقت الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر 
اير 1958 بمثابة النظام األسا العام  1377 املوافق 24 ف

ه وتتميمھ؛ للوظيفة العمومية حسبما تم تغي
ي 20 رمضان  وبمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
القانون  بتنفيذ   2015 07  يوليو  ل  املـوافق  هجرية   1436

التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات؛
ي20 ذي القعدة  ى املرسوم رقم 2.06.377 الصادر  وبناء ع
األسا  النظام  بشان  اكتوبر2010   29 ل  املوافق   1431

ن الوزارات؛ كة ب ن املش يئة املتصرف الخاص 
ي منصب مدير املصالح  ن بصفة مؤقتة  ى قرار التعي وبناء ع
ابية لفم أودي تحت عدد 2016/03 بتاريخ 11  بالجماعة ال

يناير 2016؛
ى املواد 104 و105 من القانون التنظيم رقم 113.14  وبناء ع

املتعلق بالجماعات.

ي : قـــــرر مــا ي
الفصـــل األول

ى،  يفوض للسيد محمـــد املشاوري، متصرف من الدرجة األو
ي املهام التالية: امضاء  ذه الجماعة،  السلم 11 مدير املصالح 

شواهد ابراء الذمة.
الفصـــل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي12 شتن 2017. حــرر بفم أودي 
ي لفم أودي.محمد عليلة اإلمضاء: رئيـــس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي لب يخلف رقم 02 بتاريخ 30  قــــــرار لرئيس املجلس الجما
يناير 2017 يق بتــفــويـض املهام واإلمضاء

ي لب يخلف ؛  رئيس املجلس الجما
تطبيقا للمادة 105 من القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق 
 1.15.85 رقم  الشـريف  الظهيــر  بتنفيــذه  الصادر  بالجماعـات 

بتاريخ 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015).
قـــرر ما يلــي:

الفصل األول 
ا مديرة املصالح اإلمضاء  يفوض للسيدة سعيدة درنور بصف

ن االتية: ى الوثائق املتعلقة بصرف نفقات املوظف ع
م. ن ومثال ن الرسمي - الرواتب والتعويضات القارة للموظف

ي الرتبة والدرجة ) قيات (  - ال
ن - اجوراالعوان العرضي

- تعويضات ( االشغال اإلضافية- عن الصندوق – عن الوالدة 
– عن التنقل )

ي الصندوق املغربي للتقاعد – النظام  - مساهمة ( ارباب العمل 
ي ) ي ملنح رواتب التقاعد - منظمات االحتياط االجتما الجما

الفصل الثاني 
اير 2017 ذا القرار ابتداء من 01 ف يسري العمل 

ي 30 يناير 2017 وحرر بب يخلف 
اإلمضاء : رئيـس املجلس الجمـاعـي لب يخلف 
الصحراوي بوطويل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ـي الحالـة املدنية التفويـض 

ي لتاكزيرت عدد 01 بتاريخ 04  قرار لرئيس املجلس الجما
يناير 2016 يتعلق بإلغاء تفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام 

ضابط الحالة املدنية.
ي لتاكزيرت؛ رئيس املجلس الجما
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من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
(09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 99-37 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 1 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء  و 

ي 15 شتن 2015؛ لتاكزيرت املؤرخ 
ي: قررما ي

الفصل األول
 2015 أكتوبر   05 بتاريخ  رقم01  التوقيع  تفويض  قرار  ى  يل
املمنوح للسيد املختار اوشمال رقم ب.ت.و I248391، بصفتھ 
النائب الثاني لرئيس املجلس فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة 

املدنية باملكتب املركزي لجماعة تاكزيرت.
الفصل الثاني

يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 04 يناير 2016 حرر بتاكزيرت 
ي لتاكزيرت إمضاء: رئيس املجلس الجما
 مصطفى بوقوباين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   02 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق  فيما  التوقيع  تفويض  بإلغاء  يتعلق   2016/01/04

بمهام ضابط الحالة املدنية.
ي لتاكزيرت؛ رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 99-37 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع وبناء 

ي 15 شتن 2015؛ لتاكزيرت املؤرخ 

ي: قررما ي
الفصل األول

ى قرار تفويض التوقيع رقم 02 بتاريخ 2015/10/05 املمنوح  يل
النائب  بصفتھ   ،IA1982 ب.ت.و  رقم  امباركي  احمد  للسيد 
الثالث لرئيس املجلس فيما يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية 

باملكتب املركزي لجماعة تاكزيرت،
الفصل الثاني

يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 2016/01/04. ,حرر بتاكزيرت 
ي لتاكزيرت إمضاء: رئيس املجلس الجما
 مصطفى بوقوباين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   03 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
/2016/01/04 يتعلق بإلغاء تفويض التوقيع فيما يتعلق 

بمهام ضابط الحالة املدنية
ي لتاكزيرت؛ رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء  و 

ي 15 شتن 2015. لتاكزيرت املؤرخ 
ي: يقرر ما ي

الفصل األول
ى قرار تفويض التوقيع رقم 03 بتاريخ 2015/10/05، فيما  يل
يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب املركزي لجماعة 
ب.ت.و  رقم  عثماني  املصطفى  للسيد  املمنوح  تاكزيرت، 

OD3556 بصفتھ النائب الرابع لرئيس املجلس.
الفصل الثاني

يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 2016/01/04 حرر بتاكزيرت 
ي لتاكزيرت إمضاء: رئيس املجلس الجما
 مصطفى بوقوباين
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بتاريخ   04 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق  فيما  التوقيع  تفويض  بإلغاء  يتعلق   2016/01/04

بمهام ضابط الحالة املدنية.
ي لتاكزيرت؛ رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع وبناء 

ي 15 شتن 2015. لتاكزيرت املؤرخ 
ي: قررما ي

الفصل األول
ى قرار تفويض التوقيع رقم04 بتاريخ 2015/10/05، فيما  يل
يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب املركزي لجماعة 
 I296625 ي رقم ب.ت.و تاكزيرت، املمنوح للسيدة خديجة فيال

ا النائبة الخامسة لرئيس املجلس  بصف
الفصل الثاني

يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 2016/01/04. حرر بتاكزيرت 
ي لتاكزيرت إمضاء: رئيس املجلس الجما
 مصطفى بوقوباين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   09 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2016/01/04

ضابط الحالة املدنية
ي لتاكزيرت؛ رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛

ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع وبناء 

ي 15 شتن 2015. لتاكزيرت املؤرخ 
ي : قررما ي

الفصل األول
املدنية  الحالة  ضابط  بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع،  يفوض 
باملكتب املركزي لجماعة تاكزيرت، للسيد املختار اوشمال رقم 
ب.ت.و I248391 بصفتھ النائب الثاني لرئيس املجلس وذلك 

ي. ذه املهام مقامي وباملشاركة م ليقوم 
الفصل الثاني

يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 2016/01/04 حرر بتاكزيرت 
ي لتاكزيرت مصطفى بوقوباين إمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   10 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2016/01/04

ضابط الحالة املدنية.
ي لتاكزيرت؛ رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
من  ي 25  الصادر  رقم 1.02.239  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  بناء ع
(09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء  و 

ي 15 شتن 2015. لتاكزيرت املؤرخ 
ي: قررما ي

الفصل األول
املدنية  الحالة  ضابط  بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع،  يفوض 
باملكتب املركزي لجماعة تاكزيرت، للسيد املصطفى عثماني 
رقم ب.ت.و OD 3556 بصفتھ النائب الرابع لرئيس املجلس 

ي. ذه املهام مقامي وباملشاركة م وذلك ليقوم 
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الفصل الثاني
يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.

ي 2016/01/04 وحرر بتاكزيرت 
ي مصطفى بوقوباين إمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   11 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2016/01/04

ضابط الحالة املدنية
ي لتاكزيرت رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ.
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ.
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ.
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء  و 

ي 15 شتن 2015. لتاكزيرت املؤرخ 
ي: قررما ي

الفصل األول
املدنية  الحالة  ضابط  بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع،  يفوض 
ي رقم  باملكتب املركزي لجماعة تاكزيرت، للسيد خديجة فيال
املجلس  لرئيس  الخامسة  النائبة  ا  بصف  I296625ب.ت.و

ي. ذه املهام مقامي وباملشاركة م وذلك لتقوم 
الفصل الثاني

يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 2016/01/04 حرر بتاكزيرت 
ي لتاكزيرت  إمضاء: رئيس املجلس الجما
مصطفى بوقوباين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

بتاريخ   15 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع  بتفويض  يتعلق   2016/03/22

ضابط الحالة املدنية.
ي لتاكزيرت؛ رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛

ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء  و 

ي 15 شتن 2015. لتاكزيرت املؤرخ 
ي: قررما ي

الفصل األول
املدنية  الحالة  ضابط  بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع،  يفوض 
باملكتب املركزي لجماعة تاكزيرت، للسيد صالح حف رقم 
ب.ت.و I7638 بصفتھ النائب السادس لرئيس املجلس وذلك 

ي. ذه املهام مقامي وباملشاركة م ليقوم 
الفصل الثاني

يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 2016/03/22 حرر بتاكزيرت 
ي مصطفى بوقوباين إمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   01 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
03/21/ 2017 يتعلق بتفويض التوقيع فيما يتعلق بمهام 

ضابط الحالة املدنية.
ي لتاكزيرت؛  رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 99-37 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423 (  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 99-37 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء  و 

ي 15 شتن 2015. لتاكزيرت املؤرخ 
ي: قـــــررما ي

الفصل األول:
املدنيــة  الحالة  ضابط  بمهام  يتعلق  فيما  التوقيع،  يفوض 
باملكتب املركزي لجماعة تاكزيرت، للسيدة حفيظة فنيد رقم 
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ا موظفة مرسمة بجماعة تاكزيرت،  ب.ت.و I359644 بصف
ذه املهام مقامي  اإلطار تق من الدرجة الثالثة، وذلك لتقوم 

ي. وباملشاركة م
الفصل الثاني:

ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 2017/03/21 حرر بتاكزيرت 
ي مصطفى بوقوباين اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   03 عدد  لتاكزيرت  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق  فيما  التوقيع  تفويض  بإلغاء  يتعلق   2017/12/08

بمهام ضابط الحالة املدنية.
ي لتاكزيرت؛ رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 99-37 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
(09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 99-37 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء  و 

ي 15 شتن 2015. لتاكزيرت املؤرخ 
ي: يقررما ي

الفصل األول
ى قرار تفويض التوقيع رقم 19 بتاريخ 2016/03/22 فيما  يل
يتعلق بمهام ضابط الحالة املدنية باملكتب املركزي لجماعة 
 ،IA1982 تاكزيرت، املمنوح للسيد احمد امباركي، رقم ب.ت.و

بصفتھ النائب الثاني لرئيس املجلس. 
 الفصل الثاني

يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.
ي 2017/12/08 حرر بتاكزيرت 

ي مصطفى بوقوباين إمضاء: رئيس املجلس الجما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ألوالد يوسف رقم 2016/03  قرار لرئيس املجلس الجما
املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية

ي وضابط الحالة املدنية لجماعة أوالد  رئيس املجلس الجما
يوسف؛

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 99-37 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423 (  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 99-37 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي: قرر ماي

الفصل األول
يفوض للسيدة فاطمة لجعط املولودة بتاريخ 1963/07/05 
ا اإلدارية متصرفة ممتازة املرسمة والعاملة بمصالح هذه  رتب
الجماعة، القيام بمهام الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية 
ذه املهمة، مقامي وباملشاركة  لجماعة أوالد يوسف، لتقوم 

ي. م
الفصل الثاني

يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليھ.
ي: 18 يوليو 2016 وحرر بأوالد يوسف 
إمضاء: رئيس جماعة أوالد يوسف املصطفى بريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي لب يخلف رقم 76 بتاريخ 10  قــــــرار لرئيس املجلس الجما
نون 2016 يق بتــفــويـض مهام ضابط الحالة املدنية

ي لب يخلف ؛  رئيس املجلس الجما
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
(09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
قـــرر ما يلــي

فصـــل فــــريـــد 
بتاريخ 1957.11.02  املولودة  درنور  سعيدة  ة  السيــد  تعييـــن 
ا مديرة املصالح ضابطا للحالة املدنية  بالدار البيضاء بصف
بالتفويض، بمكتب الحالة املدنية لجماعة ب يخلف الذي 



العدد الواحد واألربعون 17 صفر 1442 (10 أكتوبر 2020)49

ذه املهمة  يقع مقره بمركز سوق السبت ب يخلف لتقوم 
ي. مقامي وباملشاركة م

ي 10 نون 2016 حرر بب يخلف 
ي الصحراوي بوطويل اإلمضاء :رئيـــس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 2016/1 رقم  زرنتل  لب  ي  الجما املجلس  لرئيس  قـــرار 
يق بتفويض مهام ضابط الحالة.

ب  لجماعة  املدنية  الحالة  وضابط  ي  الجما املجلس  رئيس 
زرنتل؛

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي:  قــرر ما ي

الفصل األول
، املـــولــود بتـــاريخ 1991 بب زرنتل  ة لقم يفــــــوض للسيــدة لكب
ا  بصف  QB 20651 رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الحالة  ضابط  زرنتل مهام  ب  جماعة  لرئيس  الرابع  النائب 
املدنيـــة بالتفويض بمكتب الحالة املدنية ب زرنتل الذي يقع 

ي.  ذه املهمة مقامي وباملشاركة م بمقر الجماعة، لتقوم 
الفصــــل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 
ي 07 يونيو2016 حرر بب زرنتل 
ي الطي السعيد اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ألوالد يوسف رقم 06 بتاريخ 03  قرار  لرئيس املجلس الجما
يوليوز 2017 املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية

ي وضابط الحالة املدنية لجماعة أوالد  رئيس املجلس الجما
يوسف ؛

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛

ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
ي: قرر ماي

الفصل األول
يفوض للسيد عبد القادر برهمان املولود بتاريخ 1964/01/02 
والعامل  املرسم  الثالثة  الدرجة  تق  مساعد  اإلدارية  رتبتھ 
بمصالح هذه الجماعة، القيام بمهام الحالة املدنية بمكتب 
ذه املهمة، مقامي  الحالة املدنية لجماعة أوالد يوسف، ليقوم 

ي. وباملشاركة م
الفصل الثاني:

يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 03 يوليوز 2017 وحرر بأوالد يوسف 
ي املصطفى بريم  اإلمضاء:رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ألوالد يوسف رقم 07 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
03 يوليوز 2017 بتفويض توقيع الشواهد اإلدارية الخاصة 

بمكتب الحالة املدنية
رئيس املجلس القروي ألوالد يوسف ؛

املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون  ملقتضيات  تطبيقا 
بالجماعات.
ي: قرر ما ي

فصل فريد
ن السيد عبد القادر برهمان املزداد بتاريخ 1964/01/02  يع
رئيس  الثالثة  الدرجة  تق  مساعد  بالجماعة  واملهمة  الرتبة 
بتوقيع  ي  م وباملشاركة  مقامي  ليقوم  املدنية  الحالة  مكتب 
الشواهد اإلدارية التالية: ( شواهد الحياة الجماعية والفردية، 
شهادة القرابة العائلية، شهادة عدم التسجيل، شهادة الزوجة 
الوحيدة، البطاقة الشخصية، ورقة املعلومات، شهادة تبوث 
عدم  شهادة  املخطوبة،  شهادة  الخاطب،  شهادة  الزوجية، 
ي، شهادة عدم  الطالق، شهادة العزوبة شهادة التحمل العائ

الزواج وشهادة اتباث الهوية املوحدة.)
ي 03 يوليوز 2017 وحرر بأوالد يوسف 
إمضاء: رئيس جماعة أوالد يوسف
املصطفى بريم
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قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي ألوالد عــــزوز رقـم 850 بتاريخ 
24 أكتوبر 2017 املتعلق بتفويـض الحالــة املدنية.

رئيــس املجلس الجماعـي، ضابـط الحالـة املدنيـة لجماعـة أوالد 
عــــزوز؛ 

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رقم 37.99  القانون  بتنفيذ  أكتوبر 2002)  رجب 1423 (03 

املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛
ي 02 شعبان 1423  ى املرسوم رقم 2.99.665 الصادر  وبناء ع
( 09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة املادة 01 منھ؛
قـرر ما يلـي: 

الفصــل األول
يفــوض للسيـــد محمـد مهبــي، املولـود بتاريـخ 1975-01-01، 
متصــــرف، السلـم 11؛ مهــام ضــابط الحالــة املدنيــة باملكتب 
سوق  بمركـز  الجماعة  بملحقة  مقره  يقع  الذي  الفرعـي 
ـذه املهمـة مقـامـي وباملشاركـــة  الثالثــاء ألوالد عـزوز، ليقــوم 

معـــي.
الفصـــل الـثــانـي

يبدأ سريـان مفعـول هـذا القـرار ابتداء من تاريـخ التوقيـع عليـھ. 
ي أوالد عـزوز بتاريخ 24 أكتوبر 2017 و حرر 
اإلمضاء: رئيــس املجلــس الجمــاعــي، عالل خليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قـرار لرئيـس املجلس الجماعـي ألوالد عــــزوز رقـم 851 بتاريخ 
ن محمد عاشق رئيسا ملصلحة  24 أكتوبر 2017 يق بتعي

الحالة املدنية.
رئيــس املجلـس الجمـاعــي ألوالد عـــزوز؛

ى مقتضيــات القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق  بنــاء ع
 1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات 

بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛
 04 فـي  الصــادر   1.58.008 رقم  الشــريــف  الظهيـر  وبمقتضــى 
األساســي  النظــــام  بمثــابــة  فبــرايـــر 1958)  شعبــان 1377 (24 

العــام للوظيفــة العمــوميـــة حســب مــا وقــع تغييـــره وتتميمـــھ؛
ى املرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 1397 (27  وبنــاء ع
شتن 1977) بمثابة النظام األسا ملوظفي الجماعات كما 

ه وتتميمھ؛ تم تغي
قــرر مـا يلــي:

الفصـل األول
 ،1966-03-23 بتاريـخ  املولـود  عــاشق؛  محمـد  السيـــد  يعيــــن 
مساعد تقنـي الدرجة الرابعـة، السلـم 6؛ رئيسـا   ملصلحـة الحالــة 

ي بمقـر مركـز سـوق الخميـس. املدنيــة املكتب األص
الفصـل الـثانــي

يعهـد بتنفيـذ هـذا القـرار، ملديــر مصالــح الجماعــة واملعنـي باألمــر.
الفصـــل الـثــالث

يبدأ سريـان مفعـول هـذا القـرار ابتداء من تاريـخ التوقيـع عليـھ. 
ي أوالد عـزوز بتاريخ 24 أكتوبر 2017 و حرر 
اإلمضاء: رئيــس املجلــس الجمــاعــي، عالل خليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الدار البيضاء –سطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

الشـرطة اإلدارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ـى الصحـة والنظافـة والبيئـة املحافظـة ع

الصحيـــة  بالوقايــة  املتعلــق  الجماعـي  التنظيمـي  القـرار 
والنظافــة وحمايـة البيئـة عدد 19 بتاريخ 07 شتن 2018.

رئيس جماعة الدار البيضاء،
ى بناء ع

ي 20 من رمضان 1436  الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
 113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ  يوليو2015)   07)

املتعلق بالجماعات؛
للمنتجات  الصحية  بالسالمة  املتعلق   28.07 رقم  والقانون 
الغذائية بتنفيذ الظه الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 صفر 

اير 2010؛ 1431 املوافق ل 11 ف
ي 9 محرم 1405 (5  والظه الشريف رقم1.83.108  صادر 
أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون 13.83 املتعلق بالزجر عن الغش 

ي البضائع؛
ى  ي 12 من جمادى األو والظه الشريف رقم 1.58.401 الصادر 
تب عليھ أداء غرامة  1378 (24 ديسم 1958) املتعلق باإلنذار امل
ملعاقبة مرتك بعض املخالفات للنظم البلدية املتعلقة باملحافظة 
ه وتتميمھ بالقانون رقم  ى الصحة وحماية األغراس كما تم تغي ع
ي 13  14.88 الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.90.91 الصادر 

ى 1413 (9 نوفم 1992)؛ من جمادى األو
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املحالت  تنظيم  ي   1332 شوال   3 بتاريخ  الشريف  والظه 
املضرة بالصحة واملحالت املزعجة واملحالت املخطرة كما تم 
جمادى   22 بتاريخ  الشريف  الظه  بموجب  ه  وتغي تتميمھ 
بتاريخ 3  الشريف  والظه  أكتوبر 1933)  الثانية 1352 (13 
الشريف  والظه   (1937 غشت   11)  1356 الثانية  جمادى 
بتاريخ 10 ربيع الثاني 1357 (9 يونيو1938) والظه الشريف 
بتاريخ 1 ذي القعدة 1361 (9 نون 1942) والظه الشريف 

بتاريخ 28 ربيع األول 1369 (18 يناير 1950) ؛
 9)  1969 أكتوبر   31 بتاريخ   68.986 رقم  الشريف  والظه 
املعدل  األموات  واستخراج  بالدفن  املتعلق   (1389 شعبان 

بمرسوم رقم 2.80.522 بتاريخ 06 دجن 1980.
ي 03 من شوال 1332 (25 غشت  والظه الشريف الصادر 
ة،  والخط واملزعجة  املضرة  للمؤسسات  املنظم   (1914
ي 13  الصادر  الشريف  بالظه  وتعديلھ  تتميمھ  تم  حسبما 

أكتوبر 1933.
ي 8 دجن 1915 املتعلق بالتداب  و الظه الشريف املؤرخ 
بالظه  واملتمم  باملدن  الصحة  لحماية  الالزمة  الصحية 
املدن  بنظافة  املتعلق   1938 يوليوز   8 ي  املؤرخ  الشريف 

واملراكز الحضرية؛
يوليو1918)   30)  1336 شوال   21 بتاريخ  الشريف  والظه 
للمحافظة  خاصة  سلطات  والقواد  للباشوات  يخول  والذي 

ن باملدن؛ ى النظافة والصحة العموميت ع
ى 1337 املوافق  ي 14 من جمادى األو والظه الشريف املؤرخ 
اير 1919) بشأن تنظيم مراقبة اللحوم واملواد الحيوانية  (15 ف

الك العمومي؛ املخصصة لالس
ى  والظه الشريف رقم 401ـ58ـ1 الصادر بتاريخ 12 جمادى األو
تب عليھ  1378 (24 دجن 1958) بشأن اإلنذار التغريم امل
األداء من أجل زجر بعض املخالفات لألنظمة البلدية املتعلقة 
الشريف  بالظه  املعدل  األغراس  ى  ع واملحافظة  بالصحة 
ى 1413 املوافق (19 نون  رقم 1.92.91 بتاريخ 13 جمادى األو

1992) بتنفيذ القانون رقم 14.88؛
ي 18 من رمضان 1434  والظه الشريف رقم 1.13.69 صادر 
(27 يوليو2013) بتنفيذ القانون رقم 56.12 املتعلق بوقاية 

م من أخطار الكالب؛ األشخاص وحماي
ي 10 ربيع األول 1424  والظه الشر يف رقم 1.03.59 الصادر 
املوافق (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 املتعلق 

بحماية واصالح البيئة؛

ى1435  ي 4 جمادى األو  والظه الشريف رقم 1.14.09 الصادر 
بمثابة   99.12 رقم  اإلطار  القانون  بتنفيذ   (2014 مارس   6)

ميثاق وط للبيئة والتنمية املستدامة؛
والظه الشريف رقم 1.06.153 الصادر 22 نون 2006 بتنفيذ 

ا؛ القانون رقم 28.00 املتعلق بتدب النفايات والتخلص م
ي 25 من صفر 1437  والظه الشريف رقم 1.15.148 الصادر 
بمنع  القا   77.15 رقم  القانون  بتنفيذ   (2015 (7ديسم
وتصديرها  ادها  واست البالستيك  مادة  من  االكياس  صنع 

وتسويقها واستعمالها ومرسومھ التطبيقي؛
ي 10 ربيع األول 1424  والظه الشريف رقم 1.03.60 الصادر 
املوافق (12 يونيو2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 املتعلق 

ى البيئة ونصوصھ التطبيقية؛ بدراسات التأث ع
ي 10 ربيع األول 1424  والظه الشريف رقم 1.03.61 الصادر 
املوافق (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 املتعلق 

بمكافحة تلوث الهواء ونصوصھ التطبيقية؛
ي 16 من ذي الحجة  والظه الشريف رقم 1.07.209 الصادر 
1428 املوافق (27 دجن 2007)، بتنفيذ القانون رقم 07ـ39 
والحقوق  الرسوم  ببعض  يتعلق  فيما  انتقالية  أحكام  بسن 

واملساهمات واآلتأوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية؛
ي 19 من ذي الحجة  والظه الشريف رقم 1.07.195 الصادر 
رقم 06ـ47  القانون  بتنفيذ  نون 2007)  املوافق (30   1428

املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛
 2003 يونيو   19 ي  الصادر   1.03.58 رقم  الشريف  والظه 

بتنفيد القانون رقم 10.03 املتعلق بالولوجيات؛
ي 29 يناير 1970 املتعلق باستخراج  واملرسوم امللكي املؤرخ 
 18 بتاريخ   2990 عدد  الرسمية  بالجريدة  (املنشور  الجثث 

اير 1970)؛ ف
 6)  1432 شوال   7 بتاريخ  الصادر   2.10.473 رقم  واملرسوم 
شتن 2011) لتطبيق القانون رقم 28.07 املتعلق بالسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية؛
واملرسوم امللكي رقم 554.65 الصادر بتاريخ 17 ربيع األول 1387 

(26 يوليو1967) بشأن حتمية التصريح ببعض األمراض؛
أكتوبر   23)  1439 صفر   3 صادر   2.17.354 رقم  واملرسوم 

كة؛ ي للملكية املش 2017) بتحديد النظام النموذ
ماي   26)  1400 رجب   11 بتاريخ   2.78.157 رقم  واملرسوم 
1980) حول تحديد الشروط ال تنفذ تلقائيا التداب الرامية 
ى استتباب األمن وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة  إ

ى الصحة العمومية؛ ع
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واملرسوم رقم 2.69.762 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 الصادر بتطبيق 
مقتضيات الظه بمثابة قانون رقم 1.76.258 املتعلق بصيانة 

العمارات وإحداث محفظات الحراسة للعمارات السكنية؛
واملرسوم رقم 2.04.684 الصادر بتاريخ 6 يناير 2005 لتطبيق 
بية الطيور  القانون رقم 49.99 املتعلق بالوقاية الصحية ل

ا؛ الداجنة وبمراقبة انتاج وتسويق منتوجا
وقرار وزير الصحة العمومية رقم 683. 95 بتاريخ 31 مارس 
1995 املحدد للتداب التطبيقية للمرسوم امللكي رقم 55465 

ا؛ املتعلق بإجبارية التصريح باألمراض ووسائل الوقاية م
ي تاريخ 24 نون 1952 محدد بالتداب  والقرار الوزاري الصادر 
العامة للسالمة والنظافة ال يجب تطبيقها بجميع املؤسسات 

ا مهنة تجارية، صناعية أو حرة؛ ال تمارس ف
والقرار البلدي املستمر ملدينة الدار البيضاء واملتعلق بالبناء 

والطرقات املؤرخ ب 2 يناير 1952؛
ي 5 مارس  وقرار السيد وزير الداخلية عدد 02.365 الصادر 

2002 بتفويض السلطة للسادة والة الجهات؛
ك لوزير الداخلية ووزير الصحة رقم 117.01صادر  والقرار املش
ي  وجرا باألطباء  الخاصة  املهام  بتحديد  يناير2001   12 ي 

ن لوزارة الداخلية. االسنان التابع
ك لوزير الداخلية ووزير الفالحة رقم 01,2035  والقرار املش
باألطباء  الخاصة  املهام  بتحديد   2001 ديسم   19 الصادر 

ن لوزارة الداخلية؛ البياطرة التابع
ملراقبة  املنظم   1932 أكتوبر   25 بتاريخ  الوزاري  والقرار 
 ، «العقاق ملحالت  واملنظم   » العشابون  «الصيدليات، 

الحالقون ...
واملرسوم رقم 2.12.612 بتاريخ 19 محرم 1434 (4 ديسم 
ي 10 صفر 1375 (28  القرار الصادر  وتتميم  بتغي   (2012

سبتم 1955) بشأن مراقبة نظافة لحوم األسواق؛
والقرار الوزاري بتاريخ 22 جمادى الثانية 1352 (13 أكتوبر 
ة  تيب املؤسسات املضرة أو املزعجة أو الخط 1933) املتعلق ب

(حسب ما تم تعديلھ وتتميمھ)؛
للقاعات  املنظم   1939 يناير   26 بتاريخ  الوزاري  والقرار 

السينمائية (حسب ما تم تعديلھ وتتميمھ)؛
باملجلس  املتعلق   1941 أبريل   28 بتاريخ  الوزاري  والقرار 
ن واملنظم  املركزي واللجن الجهوية للصحة والنظافة العموميت

للمكاتب البلدية للصحة؛

 2014 أكتوبر   22 بتاريخ   10 رقم  التنظيم  البلدي  والقرار 
ن؛ ن املحلف ن الجماعي املتعلق بإحداث فرقة املراقب

العادية  الدورة  خالل  ي  الجما املجلس  مداوالت  ومحضر 
املنعقدة بتاريخ 

ي: قرر ما ي
الباب األول

ى الصحة العموميَة املحافظة ع
الفصل 1

ى صعيد  ي واملكاتب الفرعية ع ي الجما يعهد للمكتب الص
ا  املقاطعات القيام بكل األعمال واملهام اليومية ال من شأ
ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة وذلك طبقا 
االختصاصات  إطار  ي  العمل  ا  الجاري  واألنظمة  ن  للقوان
املخولة لرئيس الجماعة ورؤساء املقاطعات بمقت القانون 

ابية. التنظيم للجماعات ال
الفصل 2

جميع  الفرعية  واملكاتب  ي  الجما ي  الص املكتب  يتخذ 
ى ضمان الوقاية الصحية  اإلجراءات الالزمة والتداب الرامية إ
املجال  هذا  ي  ويقـوم  الجماعة  تراب  نفوذ  داخل  والنظافة 
املوالية  والفصول  األبواب  ي  ا  عل املنصوص  بالصالحيات 

بعده.
الفصل 3

ي واملكاتب الفرعية بتطبيق كل  ي الجما يعهد للمكتب الص
ا العمل املتعلقة بمجال املحافظة  ن واألنظمة الجاري  القوان
ي  السيما  البيئة  وحماية  والنظافة  العمومية  الصحة  ى  ع

املجاالت التالية:
ة. - الوقاية من األمراض املعدية والوبائية أو الخط

- مراقبة الحيوانات األليفـــة.
- مراقبة املياه واملستنقعات ومكافحة آفات الصحة العامة.

الحليب  اللحوم  الغذائية  (املواد  الكية  االس املواد  مراقبة   -
ومشتقاتھ...إلخ).

- مراقبة نظافة البنايات السكنيـــــــة.
- مراقبة نظافة املؤسسات العمومية.

- مراقبة نظافة سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي.
ي وسيارات نقل املوتى. - مراقبة وتنظيم النقل الص

ي  ا   ولهذه الغايــة يتخـذ جميع التدابيـر الالزمـة املنصوص عل
األبـواب والفصـول أسفلــھ.



العدد الواحد واألربعون 17 صفر 1442 (10 أكتوبر 2020)53

الباب الثاني
ة الوقاية من األمراض املعدية والوبائية أو الخط

الفصل 4
ى كل فرد أو جماعة سواء كانت شخصية  يمنع منعا كليا ع
معنوية أو ذاتية أن تقوم بأي عمل من شأنھ أن يمس بالصحة 

العمومية وسالمة السكان داخل نفوذ تراب الجماعة.
الفصل 5

ي واملكاتب الفرعية جميع التداب  ي الجما يتخذ املكتب الص
املعدية  األمراض  انتشار  ومكافحة  تجنب  أجل  من  الالزمة 
ا  ن واألنظمة املعمول  ة وذلك طبقا للقوان والوبائية أو الخط

حسب الفصول بعده.
الجـــــزء األول

األمراض املعديـــة
الفصل 6

املكتب  يقوم  التصريح  تستوجب  مرضية  حالة  توجد  ن  ح
ي املع بإجــراء البحــث  ي لحفظ الصحــة أو املكتب الفر الجما
الوبائي بتنسيق مع املصالح الصحية املختصة وإرســال النتائـج 
ن الجاري  ى مندوبية وزارة الصحة طبقا للقوان ا إ املحصل عل
ا العمل ال تجعل من التصريح ببعض األمراض تصريحا 
ى اتخاذ التداب الوقائية قصد الحد من  إجباريا وال تنص ع

انتشار هذه األمراض.
الفصل 7

ي حالة التصريح بوجود مرض من األمراض ال يجب التبليغ 
ي هذا الشأن  ي يقوم ببحث  ي الجما ا، فإن املكتب الص
ى السلطة الصحية املختصة. ا إ ويحول املعلومات املحصل عل
، وبتنسيق  ي املع ي الص ي هذه الحالة يقوم املكتب الفر و
ي إطار لجنة اليقظة الصحية بإجراء بحث  مع مندوبية الصحة 
ومعاينة لتدارك ومحاربة األمراض املتفشية واتخاذ إجراءات 

وقائية للصحة العامة.
السلطات  تقوم  معدية،  وبائية  مرضية  حالة  توجد  ن  ح  -
الصحية املختصة بعزل املريض، كما يجب تطه املحل واألثاث 
ى املريض  املستعمل من طرف الشخص املصاب ويكون لزاما ع
ي اإلرشادات املتعلقــة بالعـزل ويوضع تحت  م ما جاء  أن يح

الحراسة واملعالجة للحد من تف الوباء.
لھ أو بأحد  - يتم عزل كل شخص مصاب بمرض معد إما بم

املستشفيات قصـد معالجتـھ.

ي لحفظ الصحة، وبتنسيق مع املديرية  - يسهر املكتب الجما
ن.  ى عزل املر املعدي الجهوية ومندوبيات وزارة الصحة ع
وعليھ ان يمنع كل شخص مصاب بمرض معٍد أو نأقل لجراثيم 
ى اتصال باألفراد  أو طفيليات من مزاولة أي عمل يجعلھ ع
الك من  أو مالمسا لألغذية أو ملنتجات غذائية موجهة لالس
ى أن يتم شفاؤه ويتسلم شهــادة طبية  طرف العموم، وذلك إ

تثبت ذلك.
الفصل 8

الحرة  املهن  وأصحاب  ن  واملمرض األطباء  جميع  ى  ع يجب 
أو  الجهوية  املديرية  لـدى  التصريح  الطبية  شبھ  أو  الطبية 
بصفة  ي  الجما ي  الص املكتب  أو  الصحة  وزارة  مندوبيات 
إجبارية وفورية بكل مرض معٍد أو داء أو وباء اكتشف أثناء 

ممارسة املهام.
الفصل 9   

م  ى كل شخص لھ صلة بالشخص املريض، بما ف يجب ع
بوجود  الشك  حالة  ي  وأسرتھ،  األعمال  وأرباب  املأجورون 
وا بذلك املديرية  حالة إصابة بداء معد مسبب للوباء أن يخ
لحفظ  ي  الجما املكتب  أو  الصحة  مندوبيات  أو  الجهوية 

الصحة فورا وبصفة استعجالية.
الجـــــزء الثاني

ة األوبئــة واألمراض الخط
الفصل 10

ي  ي الجما ي حالة انتشار أمراض وبائية يتخذ املكتب الص
وبصفة  الصحة  وزارة  ومندوبيات  املديرية  مع  وبتنسيق 
استعجالية جميع اإلجراءات الالزمة والتداب الوقائية لحماية 
الصحة العمومية وسالمـة السكان من هذه األوبئة وذلك بما 

ي: ي
ي مراكز العالج. ن بالوباء  ى عزل األشخاص املصاب - السهر ع

- معالجة أو كار الوباء وكل املالبس واألشياء ال كان يستعملها 
املصالح  طرف  من  ا  عل مصادق  وطرق  بوسائل  املصـــاب 

املختصة.
املواد  حرق  أو  وإتالف  الحشرات  ومحاربة  ان  الف إبادة   -

م. املوجودة بمحال
ية ووقائية لتوعية أهل املصاب بالوباء.....  - القيام بحملة تطه

إلخ.
ى مكافحة الوباء (بالتلقيح الوقائي والعالج أو أي  - العمل ع

طريقة يراها الطبيب املعالج مناسبة).



17 صفر 1442 (10 أكتوبر 2020)العدد الواحد واألربعون 54

 تطه ومعالجة (باألدوية واملبيدات) املحالت واألثاث والنسيج 
ء آخر مألوف يلمسھ الشخص املصاب بمرض معد،  وكل 
ي لحفظ الصحة  ن باملكتب الجما من طرف األعوان املختص

م. أو املكاتب الفرعية أو تحت مراقب
، يجب أن يتم هذا النقــل  ي حالة نقل أشياء قابلة للتطه - و
ا النقل بواسطـة  مع اتخاذ كافة التداب الوقائية الالزمة بما ف
وداخـل سيارة مغلقة مخصصة لهذا الغرض كما يجب تطه 
اء من  ا باألدوية واملبيدات بمجرد االن هذه السيارة ومعالج

عملية النقل.
ن بواسطـة سيـارات  - يجب علـى الخصوص نقل املر املعدي
الغرض  لهدا  املخصصة  املدنية  للوقاية  التابعة  اإلسعــاف 

ويتحتم تطه السيارات بعد كل نقل. 
الفصل 11

ى أصحاب السيارات الخاصة أو سيارات   يمنع منعا كليا ع
معدي  داء  أو  بوباء  مصاب  مريض  أي  نقل  العمومي  النقل 

متف وظاهر ومعروف أو أي مرض خط اخر.
الجـــــزء الثالث
الوفيــــــات

الفصل 12
ي لحفظ الصحة وفروعھ بالسهر  يقوم أطباء املكتب الجما
بالشكل  ن  املتوف األشخاص  لدفن  الالزمة  اإلجراءات  ى  ع

ي: الالئق واملتمثلة فيما ي
ي. - الطب الشر

- تسليم شواهد الدفن.
- مراقبة عملية دفن الجثث واستخراجها من القبور.

- تنظيم مرفق نقل الجثث.
- شرطة الجنائز واملقابر. 

ا العمل. ن واألنظمة الجاري  وذلك طبقا للقوان
الفصل 13  

ي مع عدم  ي الفر ى املكتب الص يجب أن يبلغ عن كل وفاة إ
اإلخالل بما يستحق من تصريحات لدى مصالح الحالة املدنية 

ها عند االقتضاء. وغ
الفصل 14  

ي لحفظ الصحة  يقوم أطباء وممرض وفروع املكتب الجما
م  ى للتأكد من الوفاة وبإمكا بمعاينة جثمان االنسان املتو

ي أن الوفاة غ طبيعية. إخبار الشرطة القضائية عند الشك 
إذا كان سبب الوفاة مرض معدي أو وبائي يتخذ الطبيب املع 

لتجنب  والدفن  الجثمان  نقل  أثناء  الالزمة  اإلجراءات  جميع 
ى. ل الذي كان موجودا بھ املتو تف املرض مع تطه امل

الفصل15 
بھ  الجاري  التشريع  وحسب  الجماعية  ة  باملق الجثة  تدفن 
ة بواسطة سيارة نقل  ى املق العمل، ويتم نقل جثمان امليت إ
ها بعد  األموات املرخص لها أو حماالت النعش ال يجب تطه

كل استعمال.
كما أن كل نقل لجثمان الهالك خارج الجماعة أو كل إخراج لھ 
ة ال يمكن أن يتم إال حسب التشريع الجاري بھ العمل،  من املق
ومن خالل الشباك الوحيد لنقل الجثث املحدث لهذا الغرض.

الباب الثالث
مراقبــة الحيوانــات األليفــة

الفصل 16
ي أو من خالل املكاتب الفرعية  ي الجما يقوم املكتب الص
الحيوانات  بمراقبة  املختصة  البيطرية  املصالح  مع  بتنسيق 

ي:  األليفة حيث يتخذ التداب الكفيلة من أجل ما ي
ائم املؤذية واملضرة. - تفادي شرود ال

دد  - مكافحة داء السعر وكل األمراض الحيوانية املعدية ال 
صحة االنسان.

الحشرات والجرذان وذلك بكل الوسائل املناسبة  - مكافحة 
ا الرش باألدوية واملبيدات. املمكنة بما ف

- جمع الحيوانات الشاردة ومكافحة الكالب الضالة والتحكم 
ا. ف

ى نقل الحيوانات امليتة من الشوارع. - السهر ع
من  ي  الص والتخلص  النقل  عمليات  بكل  والتكفل  السهر 
جثث الحيوانات النافقة بسبب الحوادث أو األمراض، وذلك 
عن طريق الحرق باملحجز البلدي أو بالطرق الصحية الحديثة 

واملحدثة لهذا الغرض.
الجـــــزء األول

مكافحة أمراض الحيوانات املعـدية لإلنسان
الفصل17 

ي حالة الشك بوجود  ى أصحاب أو مالكي الحيوانات  - يجب ع
ة بــداء أو وبــــاء (داء السل، داء السعر  حالة إصابة هذه األخ
أو أنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الخنازيــر..إلخ) أو أي مـــرض مـــن 
وا بذلك املكتب  أمراض الحيوانات املعدية لإلنسان، أن يخ
ي لحفظ الصحة أو أحد املكاتب الفرعية فورا وبصفة  الجما

استعجالية.
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ي بشهادة تلقيح كلبھ، ضد  ى كل صاحب كلب أن يد - يجب ع
داء السعر عندما يطالب بذلك.

الحضري  املدار  داخل  تلقيح كل كلب يعيش  إجباريا  - يجب 
ي اآلجال املقررة من طرف السلطة الصحية  ضد داء السعر 

البيطرية.
- يجب تلقيح كل كلب بلغ أك من ثالثة أشهر وإعادة تلقيحھ 

بعد سنة.
لإلنسان  معد  بمرض  املصاب  الحيوان  صاحب  ى  ع يجب   -
اتخاذ التداب الالزمة لعزلھ حسب التعليمات ال تعطى من 

طرف املصالح البيطرية خالل مرضھ وبعد شفائھ.
- كل شخص تعرض لعضة أو خدش حيوان يجب عليھ أن 
ي، الذي عليھ أن يشعر  ي الجما يتقدم فورا للمكتب الص

ى الحيوان. الطبيب البيطري الذي يقوم بإجراء فحص ع
- يجب أن يتم معالجة الشخص املعضوض بمركز محاربة داء 
ي إمكانية إصابة الحيوان بداء  السعر إذا كان هناك أدتى شك 

ى الحيوان. السعر أو إذا لم يتم العثور ع
يخ  أن  صاحبھ  ى  ع املصاب،  الحيوان  ممات  حالة  ي  و  -
ي أو أحد املكاتب الفرعية من أجل القيام بحرق  املكتب الجما
 ، ي أو بكلور الج ا بالج ال ا عميقا بعد تغطي الجثة أو دف
كما يجب عليھ أن يحرق فراشھ أو بقايا غذائھ أو دمھ أو كل 
ي  ء آخر كان لھ اتصال بالحيوان، تحت مراقبة املكتب الص

. ي املع الفر
الجـــــزء الثاني

وسائل الوقاية من أمراض الحيوانات املعـدية لإلنسان
الفصل 18

يمنع منعا كليا التجول بالكالب داخل املدار الحضري إن لم 
تكن ممسوكة بزمام، ولم تكن مكممة.

يمنع تجول الكالب دون مرافق، حيث تعت كالب ضالة يجب 
ا العمل املتعلقة بالتداب  ن الجاري  ا طبقا للقوان مطارد

ال يجب اتخاذها ضد داء السعر.
البيطرية  باملصالح  تسجيلھ  لكلب  مالك  كل  ى  ع ن  يتع كما 
ن  املعنية وتقديم شهادة مسلمة من طرف طبيب بيطري تب

فصيلة الكلب وتاريخ آخر تلقيح لھ ضد داء السعر. 
ة، يمنع منعا باتا تربية الكالب الشرسة والخط

هذه  حجز  يتم  الفصل،  هذا  مقتضيات  مخالفة  حالة  ي  و
ن املعمول  الحيوانات باملستودعات الخاصة بذلك وفقا للقوان

ي هذا امليدان. ا 

الفصل 19
جلدها  ي  قروح  أو  جروح  ا  ال  الحيوانات  تجوال  يمنع 
املتعلقة  العمل  ا  الجاري  ن  للقوان طبقا  للقيح  مسيلة  أو 
دد الحيوانات األليفة. بمكافحة داء السعر وكل األمراض ال 

الفصل 20
داخل  بالدواجن  أو  املجازر  داخل  بحيوانات  االحتفاظ  يمنع 
كة كما يمنع تربية  االقامات السكنية والسطوح واالجزاء املش

ي اإلسطبالت داخل املدينة. الدواب 
الفصل 21

يمنع منعا كليا إنشاء مرابط إسطبالت الخيول بدون رخص 
قانونية مسلمة من طرف مصالح هذه الجماعة.

الباب الرابع
الجزء األول

مراقبــة امليـــاه واملستنقعــات ومكافحة آفات الصحة العامة
الفصل 22

ى  ي واملكاتب الفرعية بالسهر ع ي الجما يقوم املكتب الص
نظافة املياه وذلك باتخاذ جميع التداب الوقائية التالية:

الك  لالس املخصصة  املياه  نقط  نظافة  ومراقبة  حماية   -
خاصة:

املاء الصالح للشرب. • 
املياه املخصصة للسباحة.• 
مياه اآلبار والصهاريج واملستودعات.• 

- مراقبة تصريف وإبعاد املياه املتسخة (العكرة).
- مراقبة معالجة املياه العادمة ومياه األمطار والتخلص من 

مياه املستنقعات.
- القيام بكل األعمال املتعلقة برش األدوية واملبيدات ملكافحة 

آفات الصحة العامة.
الفصل 23

ي لحفظ الصحة واملكاتب الفرعية : يعهد للمكتب الجما
ى مراقبة نسبة الكلور بشبكة توزيع املاء الصالح  - السهر ع

للشرب.
مراقبة نظافة املاء الصالح للشرب ومياه اآلبار املخصصة   -
الك بأخذ عينات من أنابيب مراكز التوزيع ومن اآلبار،  لالس

والقيام بتحليلها.
- مراقبة شبكة قنوات املاء الصالح للشرب وحماية ينابيع املاء 

من كل مصادر التلوث.



17 صفر 1442 (10 أكتوبر 2020)العدد الواحد واألربعون 56

املياه  تصفية  ومحطات  املستعملة  املياه  تصريف  مراقبة   -
بالوحدات اإلنتاجية والصناعية عن طريق اخذ عينات 

الفصل 24
ى كل فرد أو جماعة سواء كانت شخصية  يمنع منعا كليا ع
معنوية أو ذاتية (مالك ألرض عارية أو بستان أو أرض مخصصة 
ى تجمع  ا أن تؤدي إ للبناء)، أن يقوم بأعمال أو أشغال من شأ
املياه، سواء كانت ناتجـة عن مياه األمطار أو الغسيل أو مياه 
الري أو ما شابھ ذلك، مما ينجم عنھ تكون مستنقعات تث 
ى الصحة  انتشار الحشـرات والبعوض وتكون لها أثار سلبية ع

العمومية وسالمة السكان. 
الفصل 25

العمومية  األماكن  ي  اآلبار  مياه  استعمال  كليا  منعا  يمنع 
ي واملطاعم والفنادق للشرب أو إلعداد الطعام. كاملقا

الفصل 26
اميل واألوعية  يمنع استعمال أحواض املاء الراكد واملراكن وال

ي األرض لسقي الحدائق. املثبتة 
ى األقل،  كل حاوية ماء يجب أن تفرغ وتنظف كل ثمانية أيام ع

ويجدد ماؤها اجتنابا لتوالد الحشرات والبعوض.
الجزء الثاني 

مكافحة الحشرات
الفصل 27 

ي واملكاتب الفرعية اتخاذ جميع  ي الجما ى املكتب الص يتو
ى توالد ونمو  يرقات  اإلجراءات والوسائل الضرورية للقضاء ع

ا أو تجفيفها. البعوض بتجمعات املياه ال يستحيل تغطي
الفصل 28 

ا  ن لخزانات املياه أو األحواض أو اآلبار تغطي ى املالك ن ع يتع
ا بمواد مرخص  ات خاصة مضادة للبعوض أو معالج بتجه

ا.
يمنع ربط قنوات تصريف املياه املستعملة بقنوات تصريف 
مياه األمطار، أو تصريفها باألو دية أو مجاري مياه األمطار أو 
العمومية  األشغال  ي  مقاو ى  ع يجب  املكشوفة.  الخنادق 
إنجاز  عند  البعوض  قات  ل مآوي  خلق  اجتناب  والخاصة 

ا. ا األشغال أو بعد ان
الفصل 29

وإعطاء  لتقديم  ودائم  قار  مكان  تخصيص  كليا  منعا  يمنع   
ھ للحيوانات الشاردة كطيور الحمام والكالب  األكل وما شا

والقطط الضالة بكل الحدائق والساحات العمومية وشوارع 
وأرضية املدينة، تفاديا لتكاثر الجرذان والحيوانات الضالة. 

الفصل 30 
يمنع استغالل محيط الساقيات العمومية وأحواض وينابيع 

ي: املياه بما ي
ا. - رمي قاذورات أو بقايا األشياء املستعملة 

ن أو لغسل األواني أو ما شابھ ذلك. - استغاللها لتصب
- تفريغ املياه املستعملة وبقايا املواد الصناعية.

- غسل السيارات بجوارها.
ا بكيفية مباشرة. - توريد الحيوانات م

ى سيل ماء أو إيقاف مجراه بوسيلة ما. - أن يحول مجرى املاء إ
الجزء الثالث

مكافحة الجرذان
الفصل 31

ن والوكالء والشركاء أو من يمثلهم،  ن واملتصرف ى املالك يجب ع
األرا  أصحاب  والخاصة  العمومية  املؤسسات  وكذلك 
الفارغة أو األرا املبنية أو العمارات وتوابعها أو املخازن، أن 
ا العمل. وخاصة السهر  موا الشروط الصحية الجاري  يح
ى توف وصالحية وسائل الوقاية ضد ولوج وانتشار الجرذان  ع
ا بالتعاقد مع  ذه البنايات واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملحارب
ي مكافحة آفات الصحة العامة وإخبار  املؤسسات املختصة 
ذه  ي حالة تكاثر وانتشار الجرذان  ي  ي الجما املكتب الص
م االنخراط واتباع التوصيات الصحية  البنايات، كما يجب عل
بكل مسؤولية اثناء الحمالت السنوية املنظمة ملكافحة افات 

الصحة العامة. 
كما يجب ان تكون محاربة نوأقل األمراض من حشرات وجردان 
ا من طرف وزارة الصحة  بواسطة مبيدات ومواد مصادق عل
والفزيائية  البيولوجية  املحاربة  لعمليات  األولوية  إعطاء  مع 

ى البيئة.  لضمان صحة اإلنسان واملحافظة ع
الفصل 32 

ي  الص الصرف  قطاع  تدب  لها  املفوض  الشركة  ى  ع يجب 
باملدينة التكفل والقيام بصفة مستمرة بجميع عمليات مكافحة 
الجرذان بشبكة التطه السائل من خالل برنامج مسطر لهذه 
ي لحفظ الصحة  الغاية مؤشر عليھ من طرف املكتب الجما

وتحت اشرافھ ومراقبتھ.
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 الباب الخامس
الجزء األول

املراقبــة الصحية للمواد الغذائية
الفصل 33

ي تسليم االعتمادات والشواهد  ي الجما يعهد للمكتب الص
ي للمؤسسات ومقاوالت البيع بالتقسيط  ى املستوى الص ع

واملطاعم الجماعية.
طلب  املذكورة  املقاولة  أو  املؤسسة  مشغل  يوجھ  أن  يجب 

ي استغاللها  ي قبل الشروع  خيص أو االعتماد الص ال
ن إداري  كما يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتألف من جزئ

. وتق
الفصل 34

ي وصل إيداع الطلب وامللف املرفق  ي الجما يسلم املكتب الص
ن أن امللف املرفق غ تام، يجب  بعد القيام بفحصھ. وإذا تب
ى الوثائق واملستندات  ي أجل شهر مع اإلشارة ا إشعار الطالب 
الناقصة. وعند انصرام األجل املشار إليھ دون توجيھ اإلشعار، 

يعت الطلب مقبوال.
كة املكونة من ممثل  وعند قبول الطلب، تقوم اللجنة املش
ي  ي املع وممث ي وممثل املكتب الفر ي الص املكتب الجما
الغذائية  للمنتوجات  الصحية  للسالمة  الوط  املكتب 
يتعدى  ال  أجل  داخل  الصحة  لوزارة  املختصة  واملصالح 
ا  مطابق مدى  ملراقبة  للمؤسسة  ميدانية  بزيارة  يوما،   45

ا قانونيا. للمتطلبات املنصوص عل
أن  كة  املش للجنة  ن  يتب عندما  ي  الص االعتماد  ويمنح 

املؤسسة تستجيب لكل الشروط الالزمة.
الفصل 35

ي  ص اعتماد  ى  ع حصلت  مقاولة  أو  مؤسسة  كل  تخضع 
ى التحقق من أن كل الشروط  دف إ لزيارات صحية منتظمة 
ي  خيص أو االعتماد الص ى أساسها ال الالزمة ال سلم ع

ماتزال مستوفاة.
الفصل 36

ي واملكاتب الفرعية وتقنيو  ي الجما يكلف أطباء املكتب الص
الصحة واألعوان املحلفون التابعون لهم، بمراقبة جودة املواد 
الك  الغذائية واملشروبات والتوابل املعروضة للبيع أو لالس
ي  ي املحالت التجارية املخصصة لها أو املعروضة  العمومي، 
األسواق الجماعية بمختلف أحياء املدينة ويتخذون اإلجراءات 
ا  وإثبا الصحية  الشروط  مخالفة  من  التأكد  بعد  الزجرية 

ن للقواعد الصحية وذلك  ي حق املخالف ن املكان  ي ع بمحضر 
ي هذا امليدان. ا العمل  ن الجاري  طبقا للقوان

الفصل 37
ي واملكاتب الفرعية واألعوان  ي الجما يعهد ألطر املكتب الص
الكيـة،  ى ضمان صحة وجودة املواد االس ن لهم السهر ع التابع

وكل منتوج م كطعام. حيث يقومون بمراقبة:
- جميع أنواع املواد الغذائية.

- جميع أنواع اللحوم البيضاء والحمراء واألسماك.
- الخضر والفواكھ.

- الحليب ومشتقاتھ.
- جميع أنواع املشروبات.

. - جميع أنواع الحلويات والخ
- جميع أنواع األطعمة واملأكوالت.

- جميع أنواع الحبوب والدقيق.
- جميع أنواع التوابل والبقالة.... إلخ.
الجـــــزء الثاني

ي املواد  مراقبة الشروط الصحية أثناء التدأو ل والتجارة 
الغذائية

بيع املــــواد الغذائيـــة
الفصل 38 

 يقوم أطباء وتقنيو حفظ الصحة واالعوان املحلفون باملكتب 
ى ي وفروعھ بالسهر ع ي الجما الص
- مراقبة محالت بيع املواد الغذائية.

- مراقبة جودة املواد الغذائية واملواد األولية املخصصة إلعداد 
الطعام واملنتوجات الغذائية.

ات واملواد  - مراقبة مدة صالحية جميع أنواع املعلبات واملص
الغذائية امللفوفة.... إلخ.

إلنتاج  تستعمل  ال  واآلالت  ات،  التجه األماكن،  مراقبة   -
ا. املواد الغذائية أو االتجار ف

ن  ى مراقبة الحالة الصحية لألشخاص العامل كما يسهرون ع
هذه  وتكون  الغذائية.  املواد  ي  االتجار  أو  باإلنتاج  ن  املكلف
م من بطاقة صحية شخصية  املراقبة بصفة دورية مع تمكي

م. لكل واحد م
الفصل 39 

ا  يجب أن تكون املواد الحيوانية وذات األصل الحيواني بما ف
ومشتقاتھ  والحليب  البحرية،  واملنتوجات  البيضاء،  اللحوم 
والقشدة املثلجة...الخ، واملعروضة بجميع نقط بيع املنتجات 
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معروفة  الجماعية  واملطاعم  الخفيفة  واملأكوالت  الغذائية 
ها  ن تسلمها، وأن تكون قد تم تحض ى ح املصدر واملسار إ
بوحدات مرخصة من طرف املكتب الوط للسالمة الصحية 
ي. خيص الص للمنتجات الغذائية وتحمل رقم االعتماد أو ال

ي القطاع الغذائي ع  ى جميع املؤسسات الفاعلة  كما يجب ع
مختلف مراحل وسالسل اإلنتاج، املنأو لة، التوضيب النقل، 
ى مستوى  ى ترخيص أو اعتماد ع الخزن، والتوزيع الحصول ع
ي من طرف املكتب الوط للسالمة الصحية للمنتجات  الص

الغذائية.
كما يجب ان تكون وسائل ومواد تلفيف املواد الغذائية بنقط 
ا قانونيا من أجل الحفاظ  البيع مطابقة للمعاي املنصوص عل

لك. ى صحة املس ع
الفصل 40

ي واملكاتب الفرعية وتقن  ي الجما يحق ألطباء املكتب الص
املواد  بحجز  القيام  لهم،  ن  التابع ن  املحلف الصحة  حفظ 
عند  الحال،  ي  الك  لالس الصالحة  وغ  الفاسدة  الغذائية 
ي املستودعات واملخازن، ويستوجب  ي محالت البيع أو  وجودها 
ا العمل مع تحرير  م القيام بإتالفها طبقا للمساطرالجاري  عل

ن املكان.  ي ع محضر إثبات الحالة 
محـل بيـع املـواد الغذائيــة 

الفصل 41
ى الشروط الضرورية   يجب أن يتوفر محل بيع املواد الغذائية ع

لحفظ الصحة والسالمة حيث يجب :
ن. وية وإنارة كافي ى  - أن يكون متوفرا ع

- أن تكون أرضية املحل من مواد غ ُمْنِفذة للماء، وغ ماصة، 
وسهلة التنظيف والغسل ومضادة لالنزالق.

- أن تكون الواجهة واألبواب من األملنيوم والزجاج بحيث تكون 
وسهلة  ملساء  أسطح  وذات  لھ  ماصة  وغ  للماء  ُمْنِفذة  غ 

التنظيف.
ومجهزة  الكافية  والثالجات  يد  الت بآالت  مزودا  يكون  أن   -
ى األدوات  بجهاز قياس درجة الحرارة تسهل قراءتھ، ومتوفرا ع

الالزمة وأو راق ولوازم التلفيف.
ى طاوالت ومرافع ورفوف معدنية  - أن يكون املحل متوفرا ع
ارتفاع  يكون  بحيث  ا  عل البضائع  لعرض  للصدأ  قابلة  غ 
ى األقل ليسهل  ي عن سطح األرض ب 30 سم ع الرف السف
التنظيف أسفلھ، وأن ال يزيد ارتفاع كامل الرف عن 185 سم 

ن والزبناء. ي متناول املستخدم ح يصبح 

- أن تعرض املواد الغذائية واملواد األولية املخصصة إلعداد 
ي واجهات وخزانات  الطعام واملنتوجـات الغذائية املعدة للبيع، 
دة ح ال تتعرض للتلف أو الغبار أو تلمس بأيدي  زجاجية م

الزبناء أو الحشرات أو الهواء.
- يجب توف وعاء مالئم للنفايات صلب ذا حجم مناسب.

ى البائع ارتداء لباس نظيف وقبعات مناسبة، وأال  - يجب ع
بواسطة  اال  املغطاة  غ  الغذائية  املواد  مباشرة  بيده  يلمس 

قفازات أو من خالل مالقط نظيفة.
ي  ى البائع أال يستعمل املحل التجاري كمرقد لي - كما يجب ع

أو كمطبخ.
الفصل 42

م  ى أصحاب املتاجر كنس األرصفة الواقعة أمام محال يجب ع
صناديق  داخل  النفايات  ووضع  النظافة  عمال  مرو  قبل 

القمامة املخصصة لها.
الفصل 43    

ى أصحاب املحالت التجارية تنظيف األوعية املستعملة  يجب ع
لجمع نفايات املحالت التجارية يوميا، وكل وعاء غ مالئم يجب 

استبدالھ. 
الفصل 44 

م املرخص لهم، صيانة  ى عار البضائع أمام محال يجب ع
م تنظيفها  ي وواجهات متاجرهم. كما يجب عل أماكن وضوا

كل يوم قبل وبعد عرض البضائع.
وسائـل نقـل املـواد الغذائيـة

الفصل 45
ي واملكاتب الفرعية واألعوان  ي الجما  يحق ألطباء املكتب الص
ن لهم مراقبة نظافة جميع وسائل نقل هذه  ن التابع املحلف
التخزين  وأماكن  العرض  محالت  وجميع  الكية  االس املواد 

املوجودة. حيث يجب :
- أن تكون الوسائل املستعملة لنقل املواد الغذائية (املعلبة 
ة ) مصانة جيدا وتنظف بصفة مستمرة ودائمة، وأن  واملص

تستعمل حصريا لنقل املواد الغذائية من هذا النوع. 
إلعداد  املخصصة  األولية  واملواد  الغذائية  املواد  نقل  أما   -
الطعام واملنتوجات الغذائية املعدة للبيع فيجب أن يتم داخل 
مركبات مغلقة بإحكام مخصصة لهذا الغرض ح ال تعرض 
للتلف أو الغبار أو تلمس بأيدي الزبناء أو الحشرات أو الهواء 

كما يجب أن تنظف بعد كل نقل وتطهر بانتظام.
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الفصل 46  
ترخيص  بدون  الغذائية  املواد  نقل  وسائل  استغالل  يمنع 
ا من  قانوني من املصالح املختصة، ويجب أن تجهز بشكل يمك
ا أو  حماية املنتجات الغذائية من أي مصدر من شأنھ أن يلو

يفسدها خالل مدة النقل.
، وأن تكون قادرة  كما يجب أن تكون سهلة التنظيف والتطه

ي حالة جيدة خالل مدة النقل. ى نقل املنتجات الغذائية  ع
الفصــل 47 

حاويات  ي  املعلبة  غ  الغذائية  املواد  نقل  يتم  أن  يجب 
أن  ويجب  الغذائية،  املنتجات  لنقل  حصريا،  مخصصة، 
ى هذه  تكتب بشكل واضح ومرئي ومقروء وغ قابل للمحو، ع
ن استخدامها لنقل املواد الغذائية باللغة  الحاويات، إشارة تب
العربية واالمازيغية، وبلغة أجنبية أو أك إذا استلزم األمر ذلك.

الفصل 48
يجب أن يتم نقل البيض واملستحضرات الغذائية، املحتوية 
التلوث  من  ا  تحم وأواني  أطباق  ي  والبيض،  الكريمة  ى  ع
ي أي حال من األحوال  ا، وال يجوز  ى خصوصي وتحافظ ع
إنزالها،  أو  ا  شح عند  األرض  ى  ع مباشرة  املواد  هذه  وضع 
بصفة  النقل  وسائل  داخل  واألواني  األطباق  وضع  ن  ويتع

وية الجيدة. تضمن ال
الفصــل 49

نقل  وسائل  ي  حدة  ى  ع الطازج  البيض  نقل  يتم  أن  ن  يتع
مغلقة ذات حرارة مستقرة ونظيفة وخالية من الروائح. 

ي وسائل نقل   يجب أن يتم نقل القشدة املثلجة واملثلجات 
ا عن 18 درجة مائوية تحت الصفر  دة ال تقل درجة حرار م

ها مسبقا. داخل أواني محكمة اإلغالق بعد تنظيفها وتطه
الفصــل 50 

ي حالة   يجب القيام بتنظيف جيد للحاويات عقب كل شحنة 
استعمال الحاويات املذكورة لنقل منتجات غذائية مختلفة، 

تفاديا ألي خطر تلوث.
الجـــــزء الثالث

مراقبة الشروط الصحية أثناء بيع اللحوم
بيع اللحوم الحمراء

الفصل 51
الشروط  ى  ع الحمراء  اللحوم  بيع  محل  يتوفر  أن  يجب 

الضرورية لحفظ الصحة والسالمة السيما :

- أن تكون مساحة املحل متناسبة مع النشاط وحجم العمل، 
وية وإنارة كافية. ى  ومتوفرا ع

- أن تكون الواجهة واألبواب من األملنيوم والزجاج بحيث تكون 
سهلة  ملساء  أسطح  وذات  لھ  ماصة  وغ  للماء  ُمْنِفذة  غ 

التنظيف.
- أن تكون أرضية املحل من مواد غ ُمْنِفذة للماء وغ ماصة 

وسهلة التنظيف والغسل ومضادة لالنزالق.
- ان يكون مزودا بحوض غسيل عميق من أجل تنظيف وتطه 

األدوات واملعدات.
ى األقل. ين ع - أن تكون الجدران مزلجة بعلو2.0 م

- أن يكون مزودا باملاء الصالح للشرب، وسخان املياه ألعمال 
التنظيف والتطه باملاء الساخن.

درجة  قياس  بجهاز  ومجهزة  الكافية  يد  الت بآالت  مزودا   -
الحرارة تسهل قراءتھ. والثالجة تنظف يوميا وتحتفظ بدرجة 

ن (+°3 و+8°). أو ح ماب حرارة ت
ات  التجه وكل  الالزمة  واألدوات  واملعدات  باألواني  مزودا   -
ى أو راق ولوازم التلفيف باإلضافة  الضروريـــة لقطـع اللحوم وع
ي  ا اللحم تغسل  ى وجود لوحة مالئمة وغ ملوثة يقطع عل إ

كل وقت.
ى قضبان من اإلنوكس تكون نظيفة كي  - أن يتوفر املحل ع
ي ح ال تمس األرض وبعيدة  ى ارتفاع كا ا اللحوم ع يعلق عل

ى األقل. ا ع ي 20 سنتم ى الحائط بحوا ع
ى آلة كهربائية لقتل الذباب والحشرات. - ضرورة توفر املحل ع
واجهات  ي  للبيع  املعدة  الحمراء  اللحوم  تعرض  أن  يجب   -
زجاجية ح ال تتعــرض للتلــف أو الغبار أو تلمس بأيدي الزوبناء 

أو الحشرات أو الهواء.
ى العمال ارتداء ألبسة بيضاء نظيفة وقبعات واستعمال  - ع

القفازات.
الفصل 52

يمنع منعا كليا ألي كان أن يعرض اللحوم للبيع سواء كانت 
ي محل عمومي ما لم تقم  الك  ا أو من أجل االس لإلتجار ف
اللحوم  فوق  طابع  بوضع  وذلك  باملراقبة  البيطرية  املصلحة 

ا. يفيد صالحي
يمنع منعا كليا فتح محالت بيع اللحوم الحمراء بدون رخص 

قانونية تسلم من طرف إدارة الجماعة.
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الفصل 53
 ال يمكن استغالل محالت بيع اللحوم الحمراء إال لبيع لحوم 
ي  اللحوم  هذه  بيع  يمنع  كما  والجمال،  واملعز  والغنم  البقر 
أماكن غ مرخصة لهذه الغاية، ويمنع وجود حيوانات وطيور 

حية داخل محل بيع اللحوم.
الفصل 54

ال يمكن أن تعرض اللحوم أو تباع خارج املحل املخصص لها 
دة أو داخل الثالجة أو الغرف  ويجب ان توضع بالواجهات امل

دة مباشرة بعد تسلمها. امل
الفصل 55

يمنع  كما  الزبون،  من  بطلب  إال  الحمراء  اللحوم  فرم  يمنع 
االحتفاظ باللحم املفروم داخل آلة الطحن.

الفصل 56
ي اللحوم الحمراء  ى النظافة الشخصية لبائ - يجب الحرص ع
بإلزامهم ارتداء مالبس عمل نقية ذات لون فاتح سهلة الغسل، 
شروط  ضمان  ى  ع حرصا  والقفازات  القبعات  ارتداء  وكذا 

الصحة والنظافة داخل محل.
- يجب أن يخضع بائعوا اللحوم الحمراء لفحص ط منتظم، 
من  الصحية  البطاقة  إثره  ى  ع تسلم  أشهر،  ستة  كل  مرة 

. ي املع املكتب الفر
الفصل 57

ام شروط النظافة وعليھ  ي اللحوم الحمراء اح ى بائ يجب ع
ي: ام بما ي االل

- تنظيف املحل نظافة كاملة من أرض وجدران وأدوات وأواني 
يوميا وباستمرار.

املطهرة  املواد  والتطه  التنظيف  عمليات  ي  تستخدم   -
ي املؤسسات الغذائية. املرخصة لالستعمال 

الحشرات  ومحاربة  والتطه  التنظيف  أعمال  تباشر  أال   -
اء من العمل. والجراثيم إال بعد االن

- كما يجب أن تكون األواني املستعملة داخل املحل من مواد 
غ قابلة للتأكل والصدأ.

- يلزم أن تكون األوعية املعدة للنفايات عازلة وسهلة التنظيف، 
ي مكان معزول. وأن تكــون قابلــة لإلقفال املحكم، وأن توضع 

ن وذلك  ى النظافة الشخصية للمستخدم - يجب الحرص ع
ى ضمان شروط  بإلزامهم ارتداء مالبس عمل نقية حرصا ع
ن أو أي عمل  الحة والنظافة، كما يمنع األكل والشرب والتدخ

ي مكان العمل. مشابھ من شأنھ نقل العدوى 

نقل اللحــوم الحمراء والسقط 
الفصــل 58

ا  فا مسبقا بصالحي يجب أن تكون اللحوم املعدة للنقل مع
الك، وأن تكون حاملة لختم الطبيب البيطري، ويجب  لالس
أن يكون هذا الطابع واضحا وضوحا تاما بحيث يمكن قراءتھ 

ا. وأن يحمل اسم املؤسسة الصادر ع
الفصــل 59

الك بواسطة  ا املعدة لالس تنقل اللحوم واألحشاء وكل مشتقا
دة مرخصة لذلك ومحكمة االغالق ذات حرارة  وسائل نقل م
لهذا  مخصصة  الصفر،  فوق  مئوية  و8+درجات   +4 ن  ماب
ي  ن اللحوم واألحشاء  ه، مع اجتناب الجمع ب الغرض دون غ

نفس وسيلة النقل. 
ويجب تجه هذه الوسائل من الداخل بغالف غ قابل للتعفن 
وسهل التنظيف والتطه بصفة تمنع تسرب السوائل للخارج 
ا من  ى سالمة هذه اللحوم، وتكون ارضي ومن مادة ال تؤثر ع

االملنيوم املنعرج.
ى صالحية  ويجب توف اإلضاءة الكافية واملحمية، والحرص ع

ودة. اإلطار املطاطي لألبواب ملنع تسرب ال
الفصــل 60

ا  حديدية  بسكك  الداخل  من  النقل  وسائل  تجه  يجب   
الذبائح  تمنع  «INOX“بصفة  اإلينوكس»   ‘’ مادة  من  معالق 
ها  تجه ويجب  العربة،  بأرضية  اإللتصاق  من  ا  املعلقة 
ودة وتحفظ الداخل  بستائر بالستيكية شفافة تمنع تسرب ال

من امللوثات.
الحرارة  درجة  قراءة  بلوحة  القيادة  مقصورة  تزويد  يجب   

معايرة دوريا.
ظاهرة  اللحوم“  ”نقل  عبارة  النقل  وسائل  تحمل  أن  يجب   
ورقم   ،(cm x50 cm) 150 عن يقل  ال  حجم  وذات  للعيان 

خيص املعتمد من املصالح املعنية. ال
الفصــل 61

نقل  عملية  كل  بعد  اللحوم  نقل  وسائل  تخضـع  أن  يجب 
ي تيب التا للعمليات التالية حسب ال

1- الغسل باملاء الساخن املمزوج بمحلول منظف.
2- الغسل باملاء الجاري الصالح للشرب.
ج التطه باملاء املمزوج بمحلول كلوري.

تخضع األواني املعدة لجمع السوائل وكذلك األواني املخصصة 
. لنقل األحشاء لنفس عمليات التنظيف والتطه
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الفصــل 62
والسقط  للحوم  املخصصة  النقل  وسائل  تتوفر  أن  يجب   
بطاقة  الك  لالس املعدة  اللحوم  مشتقات  عامة كل  وبصفة 

صحية مسلمة من طرف املصالح املختصة.
ى  ي السنة ع ى األقل مرة  كما يجب أن تعرض هذه العربات ع
املراقبة الصحية من املصالح البيطرية الجماعية، مع توف 

سجل للتتبع.
الفصــل 63

ا  دة ال تقل درج ي وسائل نقل م  يجب نقل اللحوم املجمدة 
عن 18درجة مئوية تحت الصفر.

بيع اللحوم البيضاء 
الفصل 64

ى كافة الشروط  يجب أن يتوفر محل بيع اللحوم البيضاء ع
الالزمة لحفظ الصحة والسالمة ال سيما التالية :

- أن تكون مساحة املحل متناسبة مع النشاط وحجم العمل، 
وية وإنارة كافية. ى  وأن يكون متوفرا ع

- أن تكون الواجهة واألبواب من االملنيوم والزجاج بحيث تكون 
سهلة  ملساء  أسطح  وذات  لھ  ماصة  وغ  للماء  ُمْنِفذة  غ 

التنظيف.
- أن تكون أرضية املحل من مواد غ ُمْنِفذة للماء وغ ماصة 

وسهلة التنظيف والغسل ومضادة لالنزالق.
ى األقل. ين 2م ع - أن تكون الجدران مزلجة بعلو م

ي واجهات وخزانات  - أن تعرض اللحوم البيضاء املعدة للبيع 
زجاجية مكيفة للهواء، ح ال تتعرض للتلف، أو الغبار، أو أن 

تلمس بأيدي الزبناء أو الحشرات.
يد الكافية ومجهزة بجهاز قياس  - أن يكون مزودا بآالت الت
درجة الحرارة تسهل قراءتھ، وتنظف يوميا وتحتفظ بدرجة 

ن (+°4 و+8°). اوح ما ب ت
وكل  الالزمــة  واألدوات  واملعـدات  باألواني  مزودا  يكون  أن   -
ى أو راق ولوازم التلفيف  التجهيـزات الضرورية لقطع اللحوم وع
ا اللحم تغسل  ى وجود لوحة بالستيكية يقطع عل باإلضافة إ

ي كل وقت.
ال تجه  لعمليات  الرخام  أو  اإلنوكس  من  الت  طاو  توف   -

والتنظيف والتقطيع.
- تعقيم األدوات واملعدات بما يفي بغرض التعقيم بعد تنظيفها 

ها. وتطه

- ارتداء العمال ألبسة بيضاء نظيفة واستعمال القفازات، مع 
ى آلة كهربائية إلبادة الذباب والحشرات. ضرورة توفر املحل ع

الفصل 65
ال يمكن استغالل محالت بيع اللحوم البيضاء إال لبيع لحوم 

الدواجن (الدجاج األرانب الديك الرومي. إلخ).
الفصل 66

يمنع منعا كليا ذبـح وترييـش الدجاج داخل املحل املخصص 
لبيع اللحوم البيضـاء. كما يمنـع وجـود أي

حيوانات وطيور حية داخل املحل.
الفصل 67

يمنع منعا كليا فتح محالت بيع اللحوم البيضاء بدون رخص 
قانونية.

الفصل 68
يمنع فرم اللحوم البيضاء مسبقا إال بطلب من الزبون، كما 

ا داخل آلة الطحن. يمنع االحتفاظ 
الفصل 69

البيضاء  اللحوم  لنقل  املستعملة  الوسائل  تكون  أن  يجب 
تستعمل  ودائمـة وأن  مستمـرة  بصفــة  وتنظـف  جيدا  مصانة 
ى  حصريا لنقل اللحوم البيضاء وتستجيب للشروط املطبقة ع

ي هذا القرار.  ا  وسائل نقل اللحوم. املشار إل
الفصل 70

ى بذلة  ى النظافة البدنية وع ي اللحوم أن يتوفروا ع ى بائ - ع
بيضاء نظيفة، وأن يقوموا بفحص ط منتظم مرة كل ستتة 
ي  الفر املكتب  من  الصحية  البطاقة  إثره  ى  ع تسلم  أشهر، 

. املع
الفصل 71

ام شروط النظافة وعليھ  ى بائع اللحوم البيضاء اح يجب ع
ي: ام أساسا بما ي االل

- تنظيف املحل نظافة كاملة من أرض وجدران وأدوات وأواني 
يوميا وباستمرار.

، املواد  ن القيام عمليات التنظيف والتطه - استخدام، ح
ي املؤسسات الغذائية. املطهرة املرخصة لالستعمال 

ي أعمال التنظيف والتطه ومحاربة الحشرات  - عدم الشروع 
اء من العمل. والجراثيم إال بعد االن

- أن تكون األواني املستعملة داخل املحل من مواد غ قابلة 
للتأكل والصدأ.
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- أن تكون األوعية املعدة للنفايات عازلة وسهلة التنظيف، وأن 
ي مكان معزول. تكون قابلـة لإلقفال املحكم بدواسة وتوضع 

ن أو أي عمل مشابھ من  - يجب منع األكل والشرب والتدخ
شأنھ نقل العدوى داخل املحل.

ا نقل لحوم البيضاء ومستحضرا
الفصــل 72

ا للمراقبة املسبقة  ومستحضرا يخضع نقل لحوم البيضاء 
ي  ا وذلك من طرف الطبيب البيطري الجما للتأكد من صالحي

أو التابع للمصالح الصحية البيطرية املعنية.
الفصــل 73

املعدة  ا  ومستحضرا وأحشاؤها  البيضاء  لحوم  تنقل 
دة مرخصة لذلك ومحكمة  الك بواسطة وسائل نقل م لالس
مئوية  و3+درجات   0 ن  ب ما  مستقرة  حرارة  ذات  االغالق، 
عزل  مع  ه،  غ دون  الغرض  لهذا  ومخصصة  الصفر،  فوق 
النيئة  (charcuterie)عن  املطبوخة  الدواجن  مستحضرات 

ا. م
يجب تجه هذه الوسائل من الداخل بغالف غ قابل للتعفن 

. وسهل التنظيف والتطه
الفصــل 74

ي صناديق مشبكة  ي املادة أعاله،  ا  يجب نقل اللحوم، املشار إل
ن  ا. ويتع ى خصوصي من البالستيك معدة لغرض املحافظة ع
وية  وضع هذه الصناديق داخل وسائل النقل بصفة تضمن ال

الجيدة.
الفصــل 75 

ا  دة ال تقل درج ي وسائل نقل م يجب نقل اللحوم املجمدة 
ى أن يكون لف هذه  عن 18 درجة مائوية تحت الصفر، ع

الدواجن بصفة فردية داخل الصناديق.
الفصــل 76

يجب نقل مستحضرات الدواجن املطبوخة بواسطة وسائل 
دة ومحكمة الغلق، ذات حرارة مستقرة ال تتجأو ز 4 +  نقل م
ه.  درجات مائوية فوق الصفر ومخصصة لهذا الغرض دون غ

الفصــل 77
ا بعد  يجب أن تخضـع وسائل نقل لحوم الدواجن ومستحضرا

ي : تيب التا كل عملية نقل العمليات التالية حسب ال
أ الغسل باملاء الساخن املمزوج بمحلول منظف.

ب الغسل باملاء الجاري الصالح للشرب.

ج التطه باملاء املمزوج بمحلول كلوري.

بيع األسماك ومنتجات البحر
الفصل 78 

يمنع منعا كليا فتح محالت بيع السمك بدون رخص قانونية 
وفق التشريع الجاري بھ العمل.

الفصل 79 
ي األماكن  اليمكن السماح ببيع السمك بمختلف أنواعھ إال 
داخل  أو  الجماعية  األسواق  داخل  الغرض  لهذا  املخصصة 
ى  ع حفاظا  وذلك  الصحية  الشروط  ي  تستو ال  املحالت 

ن. صحة وسالمة املواطن
الفصل 80 

ى الشروط التالية : يجب أن يتوفر محل بيع السمك ع
- أن تكون مساحة املحل متناسبة مع النشاط وحجم العمل، 

وية وإنارة كافية. ى  ومتوفرا ع
- أن تكون الواجهة واألبواب من األملنيوم والزجاج بحيث تكون 

غ ُمْنِفذة للماء وغ ماصة لھ
وذات أسطح ملساء سهلة التنظيف.

- أن تكون أرضية املحل من مواد غ ُمْنِفذة للماء وغ ماصة 
وسهلة التنظيف والغسل ومضادة لالنزالق.

ى األقل. ين ع - أن تكون الجدران مزلجة بعلوم
عملية  ي  يستعمل  للشرب  الصالح  باملاء  مزودا  يكون  أن   -

التنظيف.
- مزودا بجهاز معلق كهربائي لقتل الذباب.

ي صناديق مصنوعة مـن مــادة البالستيـك  - أن تعرض األسماك 
ي الصناديق الخشبية. أو أي مادة أخرى مرخصة وأالتعرض 

- يجب توف طاوالت من اإلنوكس أو الرخام لعمليات التجه 
والتنظيف والتقطيع.

- يجب تعقيم األدوات واملعدات بما يفي بغرض التعقيم بعد 
ها. تنظيفها وتطه

ى ثالجة يتم تنظيفها كل  -  يجب أن يتوفر محل بيع األسماك ع
ن +°3 و+8°. اوح ب يوم، وتحتفظ بدرجة ت

- يجب أن تباع األسماك فوق بسوط مفتوحة مع استعمال 
ا وقت البيع، كما يجب أن تكون  ى جود الثلج للمحافظة ع

ا وغذائية. األكياس املستعملة لبيع السمك مسموحا 
الفصل 81

يجب أن تكون الوسائل املستعملة لنقل السمك نظيفة بصفة 
مستمرة ودائمة وأال تستعمل إال لنقل السمك.
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الفصل 82
ى  وع البدنية  النظافة  ى  ع يتوفروا  أن  السمك  ي  بائ ى  ع  -
ى إثره البطاقة  ى فحص ط تسلم ع بذلة بيضاء نظيفة وع

ي املع وتجدد كل ستة أشهر. الصحية من املكتب الفر
الفصل 83

وعليھ  النظافة  شروط  كافة  ام  اح السمك  بائع  ى  ع يجب 
ي ام أساسا بما ي االل

وأدوات  وجدران  أرض  من  كاملة  نظافة  املحل  تنظيف   -
وصناديق يوميا وباستمرار.

، جميع املواد املطهرة  ي عمليات التنظيف والتطه - استخدام 
ى الجراثيم. للقضاء ع

ي أعمال التنظيف والتطه ومحاربة الحشرات  - عدم الشروع 
اء من عملية البيع. والجراثيم إال بعد االن

- يلزم أن تكون األوعية املعدة للنفايات عازلة وسهلة التنظيف 
ي مكان معزول. وتكون قابلة لإلقفال املحكم بدواسة وتوضع 

الفصل 84
ي حالة جيــدة غ  يجب أن تحفظ األسماك ومنتجات البحر 
ومن  الخياشيم  من  محرومــة  أو  الرأس  مقطوعــة  أو  مقشــرة 
ا أو من كل جزء من جسدها يحول دون تحديد صنفها  عيو

ا. وجود
ى شكل شرائح  ى ال يتم بيعها ع  كما أن تقطيع األسماك الك

أو قطع، يجب أن يكون وقت البيع.
نقــل األسماك
الفصــل85 

ى  يمنع حمل الصناديق الخشبية املعدة الحتواء األسماك ع
التوزيع،  ي مسالك  واستعمالها  البحري  الصيد  مراكب  ن  م
واملعدة  املنقولة  البحر  ومنتجات  األسماك  تكون  أن  يجب 
صناديق  بواسطة  الك  لالس ا  بصالحي مسبقا  فا  مع للبيع 

بالستيكية مرخصة من طرف مكتب الوط للصيد البحري. 
من  ي  الص خيص  لل حامال  يكون  أن  النأقل  ى  ع ن  ويتع

املصالح الصحية املعنية.
الفصــل86

 يجب أن يتم نقل األسماك الطازجة تحت طبقات من الثلج 
يد. ح وإن كانت العربة مجهزة بآلة ت

الفصــل87
ي صناديق من البالستيك تحت طبقة من  يجب وضع األسماك 

ات. الثلج ال يقل عمقها عن 6 مليم

الفصــل88
يجب أن تكون األسماك ذات الحجم الكب مثل كلب البحر 
بعد  بالثلج  محشوة  البيع  ونقاط  الجماعية  لألسواق  املوجھ 

ا. استخراج أمعا
الفصــل 89

ال يجب أن تكون الصناديق الحاوية لألسماك ممتلئة امتالء 
ن من حجمها.  يتجاوز ز الثلث

ها بعد كل استعمال. كما يجب غسل الصناديق وتطه
الفصــل 90

يجب نقل األسماك املعدة للبيع بواسطة وسائل نقل مرخصة 
ي حالة  معدة خصيصا لهذا الغرض وذات حرارة مستقرة، و
دة  ن وجوبا أن تكون هذه العربات م القيام برحالت طويلة يتع

ا 2 درجة مائوية فوق الصفر. ال تتجاوز ز حرار
الفصــل 91 

يجب تجه وسائل النقل من الداخل بغالف غ قابل للتعفن 
ى  إ السوائل  تسرب  تمنع  بصفة  والتطه  التنظيف  وسهل 
ى سالمة هذه األسماك مع تثبيت إناء لجمع  الخارج وال يؤثر ع

هذه السوائل.
الفصــل 92 

يجب أن تحمل وسائل النقل عبارة «أسماك» ظاهرة للعيان 
ى X 150 50 سنتم. وذات حجم ال يقل ع

الفصــل 93
ى العمليات  يجب أن تخضـع وسائل النقل بعد كل عملية نقل إ

التالية :
أ الغسل باملاء الساخن املمزوج بمحلول منظف.

ب الغسل باملاء الجاري الصالح للشرب.

ج التطه باملاء املمزوج بمحلول كلوري.
الفصــل 94

املخصص  النقل  بقطاع  ن  والعامل للسائق  تكون  أن  يجب 
الك، بطاقة صحية مسلمة من طرف  لألسماك املعدة لالس

املصالح املختصة.
ى  إ السنة  ي  مرة  األقل  ى  ع الوسائل  هذه  تخضع  أن  يجب 

املراقبة الصحية.
الفصــل 95

ا  دة ال تقل درج ي وسائل نقل م يجب نقل األسماك املجمدة 
عن 18 درجة مائوية تحت الصفر.
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الجـــــزء الرابع
بيع ونقل الدواجن والطيور الحية
بيع الدواجن والطيور الحية

الفصل 96
الجماعية،  األسواق  داخل  املحل  موقع  يكون  أن  ط  يش

ى رخصة من املصالح املختصة. ومتوفرا ع
الفصل 97 

ي أرجاء املحل وحول األقفاص  يجب توف اإلضاءة الكافية 
خاصة لتسهيل عمليات املتابعة والفحص.

وية مناسبة ودرجة حرارة مناسبة للطيور وتغي  يجب توف 
الهواء بصورة منتظمة.

الفصل98  
يجب توف أقفاص من معادن غ قابلة للصدأ متعددة األدوار 
مزودة بعجالت متحركة لتسهيل عمليات الحركة والتنظيف، 
كيب والتنظيف لجمع مخلفات  وبأدرج سفلية سهلة الفك وال
ن. وية وتحكم مناسب ى  الدجاج، وأن تتوفر هذه األقفاص ع

الفصل99  
- يجب فصل منطقة الذبح والتنظيف عن منطقة العرض، مع 
توف األدوات واملعدات من اإلنوكس، وأن تكون آلة نزع الريش 
للصدأ،  قابلة  معادن  تحوي  وال  ضارة  غ  صحية  مواد  من 

ومتصلة بطريقة سليمة بحاويات تجميع مخلفات التنظيف.
- يجب توف حوض عميق من اإلنوكس خاص بالذبح مزود 
بأقماع من اإلنوكس لتصفية الدم بعد الذبح ومتصلة بشبكة 

الصرف من األسفل.
للقيام  اإلنوكس  من  عميق  مزدوج  أخر  حوض  توف  يجب   -
بمخلفات  االحتفاظ  يجوز  وال  والتنظيف.  الغسل  بعمليات 
ا بصفة منتظمة. الدجاج داخل املحالت والقيام بالتخلص م

- يجب توف طاوالت من اإلنوكس أو الرخام لعمليات التجه 
والتنظيف والتقطيع.

بعد  واملعدات  لألدوات  باألشعة  تعقيم  جهاز  توف  يجب   -
ها. تنظيفها وتطه

- يجب توف سخان مياه باملحل للقيام بعمليات نزع الريش 
وكذلك للتطه اليومي.

- يجب ذبح الطيور أمام الزبون، ويمنع بيع الطيور املريضة 
أو امليتة، ويجب عزلها وإخبار املصالح الصحية والبيطرية أو 

مسؤول السوق بذلك فورا.

ى النظافة البدنية  ي الدواجن أن يتوفروا ع ى بائ - يجب ع
ى بطاقة صحية ى بذلة بيضاء نظيفة وع وع

ي املع وتجدد كل ست  ي الفر مسلمة من طرف املكتب الص
. أشهر إثر القيام بالفحص الط

ى أرضية غ مسربة للمياه وسهلة  ى املحل أن يتوفر ع - يجب ع
الغسل والتطه وكذا جدران وفواصل ملساء ومقاومة.

وية الكافية للمحل. - يجب توف ال
- يجب توف وسائل لغسل وتطه اليدين واملاء ساخن.

ي نفس املحل. ي واللحوم  - يمنع منعا كليا بيع الدجاج ال
نقل الدواجن والطيور الحية

الفصل 100 
يجب ان تكون وسائل نقل الدواجن والطيور الحية تستجيب 
للشروط الصحية والنظافة، بحيث يتم نقلها بواسطة سالت 
وصناديق مصنوعة من مواد خفيفة، سهلة الغسل والتطه 

وغ مؤذية للطيور، ويمنع استعمال املواد الخشبية.
ي سالت وأقفاص ال تأو ي سوى  يجب نقل الطيور الداجنة 
الطيور الداجنة من نفس الصنف والعمر والنوع، وواردة من 

خيص. نفس املؤسسة وتحمل رقم ال
يجب أن تكون وسائل النقل بالشكل الذي يجنب تناثر نفايات 
ى الطريق وأن تمكن من مراقبة هاتھ الطيور  الطيور وريشها ع

. أثناء نقلها. وأن تكون قابلة للتنظيف والغسل والتطه
الفصــل101 

يجب أن تخضـع وسائل نقل الدواجن والطيور الحية بعد كل 
ي تيب التا عملية نقل للعمليات اآلتية حسب ال
أ الغسل باملاء الساخن املمزوج بمحلول منظف.

ب الغسل باملاء الجاري الصالح للشرب.

ج التطه باملاء املمزوج بمحلول كلوري.
بيع الخضر والفواكھ

الفصل 102
ي األماكن املخصصة  ال يمكن السماح ببيع الخضر والفواكھ إال 
الصحية  الشروط  ي  تستو ال  املحالت  داخل  الغرض  لهذا 
ى  والقانونية، ويجب أن يتوفر محل بيع الخضر والفواكھ ع

الشروط التالية :
- أن يكون املحل نظيفا وفسيحا بما فيھ الكفاية متوفـرا علـى 

ويـة كافية.
ي صناديق بالشكل الالئق. - أن تعرض وترتب الخضر والفواكھ 
ي حالة طرية وغ  - أن تكون الخضر والفواكھ املعروضة للبيع 

معفنة.



العدد الواحد واألربعون 17 صفر 1442 (10 أكتوبر 2020)65

- كما يجب أن تكون األكياس املستعملة لبيع الخضر والفواكھ 
ا وفقا للتشريع الجاري بھ العمل. غ بالستيكية ومسموح 

ا من مغرس يسقى  - يمنع بيع الخضر والفواكھ ال ثبت أ
ي  بمياه آسنة أو مياه مشتقـة من قنوات التطه أو مياه ملوثة و

هذه الحالة يتم حجزها.
- يمكن حجز الخضر والفواكھ املسقية باملياه امللوثة العكرة 
مدار  داخل  موجودا  األخ  هذا  كان  إذا  املغـرس  داخل  ح 

الجماعة.
النظافة  شروط  ام  اح والفواكھ  الخضر  بائع  ى  ع يجب   -

ي ام بما ي وعليھ االل
وأدوات  وجدران  أرض  من  كاملة  نظافة  املحل  تنظيف   -

وصناديق.
الفاسدة  الخضر  وجمع  للنفايات  املعدة  األوعية  تكون  أن   -
ي  عازلة وسهلـة التنظيـف وتكون قابلة لإلغالق املحكم وتوضع 

مكان معزول.
الجـــــزء الخامس

مراقبة صحة وجودة الحليب ومشتقاتھ
الحليب ومشتقاتھ

الفصل 103 
ي واملكاتب الفرعية بمراقبة صحة  ي الجما يقوم املكتب الص
وجودة الحليب ومشتقاتھ واملنتجات اللبنية ووسائل تجميعھ 
ونقلھ داخل محالت إنتاج الحليب والتعاونيات وذلك بتنسيق 
خيـص بمزاولــة هــذه األنشطة  مع املصالــح البيطريـة وبعد ال
من طرف املصالح الجماعية املختصة. وتشمل املراقبة جميع 

أشكال منتجات الحليب ومشتقاتھ :
بجميع  ن  والج والزبدة  ن  والل كالرائب  ومشتقاتھ  الحليب   -

أنواعھ، السمن، القشدة.
- الحليب النيـئ واملبس واملعقم.

- مسحوق الحليب، الحليب املركز، القشدات املثلجة.
- املشروبات بالقشدة وكل منتوج لب محضر آخر.

وتشمل هذه املراقبة جميع مراحل اإلنتاج ابتداء من عملية 
مرحلة  ى  إ الفالحية  الضيعات  من  الحليب  وجلب  التحض 

البيع والتسويق.
املنتجات  وبيع  الحليب  نقل  وسائل  املراقبة  هذه  تشمل  كما 

ات واألواني املستعملة. اللبنية والتجه
الفصل 104 

يجب ان تكون مساحة محالت بيع وتحض الحليب متناسبة 

وية وإنارة كافية، مع  ى  مع النشاط وحجم العمل، ومتوفرا ع
. ن منطقة العرض ومنطقة التحض الفصل ب

الفصل 105 
مصدرها  يكون  أن  النيئة  واأللبان  الحليب  بيع  ي  ط   يش
معروفا خاضعا للمراقبة البيطرية مع إشهار شهادتھ الصحية. :
ي املستودعات واملتاجر املجهزة لهذا  - ال يمكن بيع الحليب إال 
للحفاظ  الالزمة  للشروط  املستوفية  يد  الت بأجهزة  الغرض 

ى جودة الحليب. ع
ي أو عية خاصة ومصونــة جيــدا نظيفــة  - أن يوضع الحليب الن 

يدها. ا وت ومطهــرة قبــل استعمالهـا، وأن يتم إغالقها فورتعبئ
- يجب أال تتعدى مدة صالحية هذا الحليب 24 ساعة.

الفصل 106  
ي لحفظ الصحة واملكاتب الفرعية بمراقبة  يقوم املكتب الجما
ي كل وقت من أو قات تسويقھ ح يتس لھ أن  الحليب الن 

يتأكد من جودتھ وذلك بأخذ عينات لتحليلها.
الفصل 107 

يمنع بيع الحليب ومشتقاتھ عن طريق التجول داخل املدار 
الحضري.

الفصل 108 
الحليب  يبيعون  أو  ينقلون  الذين  األشخاص  ى  ع يجب 

ن بأي داء معد. ومشتقاتھ أو الذين يبيعونھ أال يكونوا مصاب
كل  طبية  لفحوصات  أنفسهم  يعرضوا  أن  م  عل يجب  كما 
ستة أشهر وأن يحملــوا دفتـرا صحيـا مسلمـا مـن طـرف املكتب 

ي لحفظ الصحة أو أحد املكاتب الفرعية. الجما
الفصل 109 

ومشتقاتھ  الحليب  وجودة  صالحية  مراقبة  ى  ع السهر  يجب 
يوميا.

ه للحليب أو  يمنع إضافة أي مواد غريبة أو سوائل كاملاء أو غ
مشتقاتھ قصد الغش أو التدليس.

الفصل 110 
الشروط  ى  ع ومشتقاتھ  الحليب  بيع  محل  يتوفر  أن  يجب 

اآلتية:
وسهل  اللون  فاتح  بزليج  مبلطة  املحل  أرضية  تكون  أن   -

التنظيف.
ى األقل. ين ع - أن تكون الجدران مزلجة بعلو م

ي. - أن تكون السقوف والزوايا مبنية ومبلطة بشكل مالئم وص
. - مزودا باملاء الصالح للشرب، ومرتبطا بشبكة التطه
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ات  - مجهزا باألدوات واألواني واآلالت والثالجات وكل التجه
الضرورية الخاصة لتحض الحليب ومشتقاتھ.

ي واجهـات وخزانـات  - يجب أن تعرض مشتقات الحليب املعـدة 
دة ومجهزة بجهاز قياس درجة الحرارة تسهل قراءتھ. زجاجية م

وية الكافية داخل املحل. - توف ال
- يجب تجه املحالت بكيفية الئقة ح ال تتمكن الحشـرات 
والقـوارض والكـالب والقطط والحيوانات املضرة من التسرب 

ا. إل
ى أطواق  - يجب أن تتوفر الفتحات ومرور األنابيب والقنوات ع
ولوج  تمنع  أخرى  وسيلة  كل  ى  ع أو  للسد  محكمــة  معدنيــة 

ان. الف
ى الخارج مزودة  - كما يجب أن تكون الفتحات ال تشرف ع

بأجهزة وقائية تمنع الذباب والحشرات...الخ.
- يلزم أن تكون األوعية املعدة للنفايات عازلة وسهلة التنظيف 

ي مكان معزول. وتكون قابلة لإلقفال املحكم وتوضع 
ى مغسالت ومعدات للغسيل وحوض  - يجب أن يتوفر املحل ع
ي تحض مشتقات الحليب وتكون  لغسل األواني املستعملة 
منفصلة عن القاعة املخصصة الستقبال الزبناء وعن مكاني 

التحض وقاعة البيع.
الفصل 111

النظافة  شروط  كافة  ام  اح املحلبات  أصحاب  ى  ع يجب 
السيما التالية:

- تنظيف املحلبة نظافة كاملة من أرض وجدران وأدوات وأواني 
بشكل يومي.

ي عمليات التنظيف والتطه جميع املواد املطهرة  - استخدام 
ى الجراثيم. ا للقضاء ع املسموح 

الحشرات  ومحاربة  والتطه  التنظيف  أعمال  مباشرة   -
اء من العمل وتقديم الخدمات. والجراثيم تأتي بعد االن

الفصل 112
لون  ذات  نقيـة  عمل  مالبـس  ارتداء  ن  املستخدم ى  ع يجب 
ى ضمان  فاتح سهلـة الغسل وكذا القبعات والقفازات حرصا ع

شروط الصحة والنظافة.
، منتظم كل  كما يجب أن يخضع املستخدمون لفحص ط
املكتب  من  الصحية  البطاقـة  إثره  ى  ع تسلم  أشهر،  ستة 

ي أو أحد املكاتب الفرعية. ي الجما الص

الجـــــزء السادس
وسائل نقل الحليب

الفصل 113  
ى تعاو نية  يجب أن تكون األوعية املستعملة لنقل الحليب إ
 (Inox) اإلنوكس  مادة  من  مصنوعة  ة  البس ومحل  الحليب 
باملاء  وتنظيـف  وتطه  غسل  يجب  كما  اإلغالق،  ومحكمة 
الساخن أي وعــاء أفرغ مــن الحليب أو مـن املنتوجات اللبنية 

قبل أن يمأل من جديد.
الفصل 114 

ى كل بائع ألبان  ى كل صاحب مستودع حليب وع  يتحتم ع
أن يثبت إشهار مصدر املنتوجات اللبنية املعروضة للبيع ح 
ن  التابع املراقبة  أعوان  طرف  من  سهال  ا  عل االطالع  يكون 
ي حالة املخالفة فقد تحجز هذه  للمصالـح الصحية املختصة و

املنتوجات.
الفصل 115  

ن شاحنات أو سيارات خاصة  ى م يجب أن يتم نقل الحليب ع
ا الشروط التالية تتوفر ف

ا مكيفة الهواء، محكمة اإلقفال ومصانة  - أن تكون حاو يا
لتفادي كل أنواع التلوث.

- أن تستعمل حصريا لنقل الحليب املبس واملعقم.
- أن تحمل هذه السيارة العالمة التجارية أو إشارة تتيح التعرف 

ى املؤسسة. ع
يد تحت قياس ال  ي جهاز الت - أن يحفظ الحليب ومشتقاتھ 

يتعدى 6 درجات.
ها وتنظيفها بعد كل افراغ. - كما يجب تطه

الفصل 116  
ي صنع املنتجات املشتقة من الحليب  ى كل من يرغب  يجب ع
ن أن يطلب رخصة من املصالح  ن والزبدة والج كالرائب والل
املختصة. كما يجب أن تتوفر املحلبات واملجبنات وكل محالت 
ا 6  ى ثالجة للحفظ ال تتعدى حرار بيع الحليب ومشتقاتھ ع

درجات.
الجـــــزء السابع

صنع وبيع القشدات املثلجة
الفصل 117 

ال يمكن صنع وبيع وتوزيع املثلجات أو القشدة املثلجة داخل 
خيص بمزاولة هذه األنشطة من  املدار الحضري إال بعد ال
ا  طرف املصالح الجماعية املختصة وفق التشريعات الجاري 
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العمل، كما يمنــع بيع هذه املنتجـات فــي األماكن غ املرخصة. 
تحض  أو  بصنع  تقوم  ال  املحالت  أصحاب  ى  ع يجب 
واملطاعم  الفنادق  ا  ف بما  الحليبية  واملنتجات  القشدات 
ام الشروط الصحية ملزأو لة  ي واملحلبات واملجبنات اح واملقا

هذه األنشطة تحت مراقبة مصالح حفظ الصحة الجماعية.
الفصل 118 

ي صنع القشدة أو املثلجات  يجب أن يكون الحليب املستعمل 
درجة  ى  ع تسخينھ  يقع  ومعقما  طازجا  الحليب  ومشتقات 
البيض  يكون  أن  ويجب  حرارية،  درجة  ن  الثمان عن  تقل  ال 
ي صناعــة القشـدة طريا وسليما، كما يمنع إضافة  املستعمـل 

ي أو مادة أخرى ضارة بالصحة. أي منتوج صنا
الفصل 119  

بعد  مباشرة  واملثلجات  بالقشدات  االحتفاظ  يتم  أن  يجب 
تجميد  إعـادة  ويمنع  لذلــك،  مخصصة  ثالجة  داخـل  الصنع 
يجب  كما  ا  ذوبا بعد  ثانية  املثلجة  القشدات  أو  املثلجات 

ي الهواء. حماية املثلجات من كل تلوث ويمنع تركهـا 
الفصل 120  

يجب االحتفاظ باألجهزة واآلالت وجميع الوسائل املستعملة 
ي صنـع أو جمـع أو تعبئة أو توزيع القشدة أو منتجات الحليب 
وأي  والحشـرات  الغبــار  من  ي  خا نظيف  مكان  ي  ومشتقاتھ 
كل  قبل  األوعية  وتعقم  وتطهر  تغســل  أن  يجب  كمـا  تلـوث، 

استعمال.  
من  املصنوعة  والعلب  التلفيف  راق  أو  تحتوي  أال  يجب 
ى أي مادة  الكارطون أو البالستيك املخصصة لبيع املثلجات ع

سامة، أو توضع بجانب مواد كيمآوية. 
الفصل 121   

ال يمكن أن يتم نقل املثلجات أو القشدات املثلجة إال بواسطة 
ا عنوان مصدر املنتوج وتاريخ  أوعية محكمة اإلقفال يوضع عل

اء الصالحية. ان
املثلجات  صنع  ي  ن  العامل األشخاص  ي  تتوفر  أن  يجب 
ن  حامل يكونوا  وأن  الصحية  الشروط  املثلجة  والقشدات 
ي أو أحد  ي الجما للبطاقة الصحية املسلمة من املكتب الص

. فروعھ وال تجدد كل ستة أشهر إثر الفحص الط
الباب السادس

املحـالت املفتوحــة للعمـــوم
الفصل122

واألعوان  الفرعية  واملكاتب  ي  الجما ي  الص املكتب  يقوم 
للعموم  املفتوحة  املؤسسات  نظافة  بمراقبة  لھ  التابعون 

ن للقواعد الصحية  ي حق املخالف ويتخذ اإلجراءات الزجرية 
ي هذا امليدان.  ا العمل  ن الجاري  والنظافة وذلك طبقا للقوان
ي واملكاتب الفرعية جميع التداب  ي الجما يتخذ املكتب الص
هذه  بنظافة  املتعلقة  الضوابط  ام  اح أجل  من  الالزمة 

ي : املؤسسات إذ يقوم بما ي
ال من  املنظمة  غ  واملهنية  التجارية  األنشطة  ي مجال  ا) 
يراقب  والنظافة  الصحية  بالوقاية  تمــس  أن  ا  ل مزاو  شأن 
الك  جودة جميع املواد الغذائية واملشروبات املعروضة لالس

ي الباب الخامس أعاله. ا  العمومي املنصوص عل
الكية  كما يراقب نظافة جميع وسائل نقل هذه املواد االس
وجميع محالت العرض وأماكن التخزين املوجودة داخل املدار 

الحضري.
ومؤسسات  للعموم  املفتوحة  املحالت  الخصوص  ى  وع ب) 
ومقاوالت البيع بالتقسيط واملطاعم الجماعية، يراقب نظافة 

املؤسسات التالية :
وبيع  صنع  محالت  التقليدية  األفرنة  العصرية  ات  املخ  -

الحلويات
ي املطاعم واملطاعم الجماعية الفنادق. - املقا

- املحلبات –املقشدات ومحالت بيع املأكوالت الخفيفة.
- قاعات األلعاب الرياضية وأماكن السباحة وقاعات العروض.

- الحمامات 
- املحالت التجارية.
- املحالت املهنية ...

خاء الحالقة والتجميل وقاعات التدليك واالس
الفصل 123 

ولوج  تسهيل  للعموم  املفتوحة  املؤسسات  جميع  ى  ع يجب 
ى البنايات والطرق والفضاءات وكدلك  ن ا األشخاص املعاق
مرافقها  واستعمال  داخلها  والتحرك  ا  م الخروج  تسهيل 
ن  ا، ع تخصيص ممرات موازية ملمرات الرأجل واالستفادة م
جميع  وتوف  للسيارات  موقف  كل  ي  أماكن  وتخصيص 
ا  ن الجاري  ي القوان ا  م املنصوص عل الولوجيات الخاصة 

العمل.
الجـــــزء األول

ة وصنع الحلويات مخ
الفصل 124 

يجب أن يتوفر املحل الخاص بصنع وبيع الخ وصنع الحلويات 
حماية  أجل  من  الضرورية  والنظافة  الصحية  الشروط  ى  ع
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ى كل من مراحيض،  لك وتشتمل هذه الشروط ع سالمة املس
رشاشات املاء، ومغسالت، ومستودعات املالبس، ويجب أن 

تكون هذه املرافق الصحية :
- منفصلة عن محل املخصص لتحض الخ والحلوى.

ن. - أن يكون عددها متناسبا وحجم العمل وعدد املستخدم
ن باملحل فقط. - مخصصة لالستعمال من طرف العامل

- مجهزة بقنوات للتطه ذات أنابيب وشبكات وقائية.
ي. - مربوطة بشبكة الصرف الص

- مزودة باملاء الصالح للشرب.
وية كافية. ى  - متوفرة ع

الفصل125
الفضاء الخاص لتخزين الدقيق واملواد األساسية لتحض 

الخ والحلويات
يجب أن يتوفر هذا الفضاء لوضع الدقيق واملواد األساسية 
والوقائية  الصحية  الشروط  ى  ع الحلويات  وصنع  لتحض 

ن : الضروري
- أن تكون األرضية مبلطة بزليج منعرج وسهل التنظيف.

ين. - أن تكون الجدران مزلجة بعلو م
وية الكافية وال توجد بھ رطوبة ويكون  ى ال - أن يتوفر املخزن ع
مالئما لحفظ وتخزين املواد األساسية الخاصة بتحض وط 

الحلويات.
- توف رفوف لوضع وترتيب املواد األساسية الخاصة بإعداد 

الحلويات.
ى قنينات إلطفاء الحريق. - التوفر ع

ة واملضرة بالصحة داخل  - عدم وضع املواد السامة أو الخط
املخزن.

ن. - عدم استعمال املخزن كمرقد للنوم للمستخدم
ة وبعيدا عن مصادر  - أن يكون املخزن خاليا من الروائح الكر

التلوث، والحشرات.
الفصل 126

الفضاء الخاص إلعداد الخ والحلويــــات
الحلويات  الخ  بإعداد  الخاص  املحل  ي  يتوفر  أن  يجب 

الشروط اآلتية :
- أن تكون أرضية املحل مبلطة بزليج منعرج وسهل التنظيف.

ى األقل. - أن تكون الجدران مزلجة بعلوم ترين ع
ي. - أن تكون السقوف والزوايا مبنية ومبلطة بشكل مالئم وص

- مزودا باملاء الصالح للشرب.

ات  - مجهزا باألدوات واألواني واآلالت والثالجات وكل التجه
الضرورية 

- الخاصة لتحض وط الحلوى.
وية الكافية داخل املحل. - توف ال

ى طاوالت خاصة لتحض الحلويات. - يجب أن يتوفر املحل ع
الفصل 127

الفضاء الخاص بالفرن لط الخ والحلويات
ي : ي املحل الخاص لط الخ والحلويات ما ي ط  يش

ي ظروف  - أن تكون مساحتھ كافية ملزاولة ط الخ والحلوى 
صحية وآمنة.

ويد هذا الفرن بالكهرباء  - تواجد العداد الكهربائي املعد ل
ي  ن و بقرب من الباب املخصص لدخول وخروج املستخدم
ة  الخط للمواد  مصدر  أي  عن  وبعيدا  ومعزول  آمن  مكان 

القابلة لالشتعال.
وية الكافية. ى  - التوفر ع

ى قنينات إلطفاء الحريق. - التوفر ع
الفصل 128
املستخدمون

ي املحل الخاص بصنع وبيع  ن  - يجب أن يخضع كل العامل
ى فحص ط بانتظام نصف سنوي. وم  الخ والحلويات إ
أو  املعدية  األمراض  من  م  سالم يثبت  ذلك،  األمر  استلزم 
ى إثره البطاقة  ى الصحة العمومية وتسلم لهم ع ة ع الخط
. ي املع ي أو املكتب الفر ي الجما الصحية، من املكتب الص

ي إصابتھ بمرض معد أو كانت  - كل مستخدم ثبت أو حصل شك 
ي الجلد أو من إسهال  بھ جراح متعفنة أو كان يعاني من إصابات 
ائيا  ن إدالئھ بشهادة طبية تؤكد شفاءه  ى ح ُيمنع من العمل إ
ن وذلك  ى النظافة الشخصية للمستخدم - يجب الحرص ع
سهلة  فاتح  لون  ذات  نظيفة  عمـل  مالبس  بارتداء  بإلزامهم 
ى ضمان شروط  الغسل وكذا القبعات والقفازات، حرصا ع

الصحة والنظافة داخـل املحل.
ن أو أي عمل مشابھ من شأنـھ  - يمنع األكل والشرب والتدخ

نقل العدوى فـي أماكن العمل.
الفصل 129 

نظافة املحل الخاص بصنع وبيع الخ والحلويات
ام  ى صاحب املحل الخاص بصنع وبيـع الحلويات اح يجب ع
ام  ذا املحل وعليھ االل شروط النظافـة فـي جميع املرافق 

ي : أساسا بما ي
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تحض  ومكان  الصحية  املرافق  ا  ف (بما  املحل  تنظيف   -
وأدوات  وسقف  وجدران  أرض  من  كاملة  نظافة  الحلويات) 

وأواني.
ي عمليات التنظيف والتطه جميع املواد املطهرة  - استخدام 

ا. املسموح 
ي مكان خاص مقفل. ة  - حفظ املبيدات واملواد الخط

الحشــرات  ومحاربـة  والتطه  التنظيف  أعمال  تباشر  ال   -
. اء من عمليـة اإلعداد والط والجراثيـم إال بعد االن

- لزوم املحافظة الجيــدة علـى الصحـة باستخدام طـرق تطه 
أن  يمكن  ال  واألوساخ  البقايـا  علـى  للقضاء  للمحـل  فعالـة 
ي  تكون مصدرا للعدوى أو فساد املواد األساسية املستعملة 

إعداد الخ والحلويات.
- أن تكون األدوات واألواني املستعملة داخل املحل مصنوعة 

من مواد غ قابلة للتأكل والصدأ.
التنظيف  وسهلة  عازلة  للنفايات  املعدة  األوعية  تكون  أن   -
ي مكان معزول. وتكون قابلة لإلقفال املحكــم بدواسة وتوضع 

نوعها  كان  كيفما  مواد  أو  شخصية  أمتعة  أية  وضع  يمنع   -
داخل املحل املعد لتحض الخ والحلويات وذلك تجنبا ملصادر 

العدوى.
الفصل 130 

الفضاء الخاص بالفرن
ي  يستو بالفرن  الخاص  الفضاء  ى  ع املحل  يتوفر  أن  يجب 

ن : الشروط الصحية والوقائية الالزم
والفرن  املحل  ويد  ل املعد  الكهربائي  العداد  تواجد  يجب   -
وخروج  لدخول  املخصص  البـــاب  من  بالقرب  بالكهرباء 
ي مكان آمن ومعزول وبعيدا عن أي مصدر  ن، و املستخدم

ة القابلة لالشتعال. للمواد الخط
- يجب أن تكون أرضية فضاء الفرن مبلطة أو معدة باإلسمنت 

أو ما شابھ ذلك.
وية الكافية. ى ال - يجب أن يتوفر فضاء الفرن ع

- يجب توف قنينات إلطفاء الحريق حسب الحاجة.
ى مدخنة مطابقة للمعاي القانونية  - يجب أن يتوفر الفرن ع

ا. املعمول 
الفصل 131

الفضاء الخاص بعرض وبيع الخ والحلويات.
ى الشروط  يجب أن يتوفر فضاء عرض وبيع الخ والحلويات ع

ـا الضرورية لحفظ الصحة والسالمة، م

ي : ما ي
ي واجهات وخزانات  - يجب أن تعرض الحلويات املعدة للبيع 
زجاجية مكيفة الهواء ح ال تتعرض للتلف أو الغبار أو تلمس 

بأيدي الزبناء أو الحشرات.
- أن يكون هذا الفضاء نظيفا وفسيحا بما فيھ الكفاية ومتوفرا 

وية كافية. ى  ع
يد وثالجات كافية مجهزة بلوحة  - أن يكون مزودا بآالت الت

لقياس الحرارة، واألدوات الالزمة وأو راق ولوازم التلفيف.
ا  ى طأو الت ومرافع لعرض البضائع عل - أن يكون متوفرا ع

وبيعها للزبناء.
ى العمال ارتداء ألبسة بيضاء نظيفة واستعمال القفازات  - ع

م. لكيال يلمسوا الحلويات واملواد بأيد
الجـــــزء الثاني

الفــــــرن التقليـــــــدي
الفصل 132 

ن لنشاط تحض  ى أرباب األفرنة التقليدية املزأو ل ط ع يش
ام والتقيد بشروط النظافة والسالمــة االتية: وط الخ االل

ى املرافق الصحية الضرورية مرحاض، رشاشة املاء  التوفر ع
ومغسلة ومستودعات املالبس ويجب ان تكون :

. - منفصلة عن املحل املخصص لط الخ
ن بالفرن التقليدي فقط. - مخصصة لالستعمال من طرف العامل

- مجهزة بقنوات للتطه ذات أنابيب وشبكات وقائية.
ي. - مربوطة بشبكة الصرف الص

- مزودة باملاء الصالح للشرب. 
وية كافية.  ى  - متوفرة ع

الفصل 133
الفضاء الخاص بالحطـــب

ى الفضاء الخاص بالحطب  يجب أن يتوفر الفرن التقليدي ع
معزول مستوف للشروط الوقائية الالزمة :

- يجب أن يكون بعيدا عن العداد الكهربائي وعن أي مصدر 
للمواد الخطيــرة القابلة لالشتعال.

- يجب أن تكون أرضية هذا الفضاء مبلطة أو معدة باإلسمنت.
وية الكافية. ى  - أن يتوفر الفضاء ع
الفصل 134

الفضاء الخاص لوضع الدقيق واملواد األساسية لتحض الخ
ى الفضاء الخاص لوضع  يجب أن يتوفر الفرن التقليدي ع
للشروط  ي  ويستو الخ  لتحض  األساسية  واملواد  الدقيق 

ن : الصحية والوقائية الالزمت
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ة وبعيدا عن مصادر  ي من الروائح الكر - أن يكون الفضاء خا
التلوث.

وية الكافية وأال توجد بھ رطوبة  ى ال - أن يتوفر الفضاء ع
ويكون مالئما لتخزين مادة الدقيق واملواد األساسية األخرى 

. الخاصة بتحض الخ
- يجب أن تكون أرضية وجدران وسقوف وزوايا هذا الفضاء 

ي. مبنيـة ومبلطة بشكـل مالئـم وص
ة واملضرة بالصحة داخل  - عدم وضع املواد السامة أو الخط

هذا الفضاء.
- عدم استعمال املحل لغ الغرض املخصص لھ، بأن يستغل 

ه. ن أو غ كمرقد للنوم من طرف املستخدم
الفصل 135 

الفضاء الخاص بط الخبــــز
ى محل خاص بط الخ    يجب أن يتوفر الفرن التقليدي ع

مجهز بمذخنة قانونية وتتوفر فيھ الشروط اآلتية :
معدة  األقل  ى  ع أو  بزليج  مبلطة  املحل  أرض  تكون  أن   -

. ن والخ ى العج باإلسمنت لكي ال يتطاير الغبار ع
- أن تكون الجدران والسقوف والزوايا مبنية ومبلطة بشكل 

ي. مالئم وص
ي حالة جيدة.  ى الة العجن كهربائية  - ان يتوفر ع

. ن الخ ى طاوالت خاصة لتحض عج - أن يتوفر املحل ع
ة وبعيدا عن مصادر  ي من الروائح الكر - أن يكون املحل خا

التلوث.
الحيوانات  تسرب  دون  يحول  بشكل  املحل  يئة  يجب   -

والقوارض والحشرات.
ي إعداد  - توف مكان مالئم لحفظ األدوات واملواد املستعملة 

. الخ
. - مجهز باألدوات الضرورية الخاصة لط الخ

- مزود باملاء الصالح للشرب.
وية الكافية داخل املحل. - توف ال

- يجب تنظيف وكنس املدخنة بشكل دوري.
ى جدرانھ لوضع الخ  - يجب وجود رفوف عارية ونظيفة ع

ا. عل
ى قنينات إلطفاء الحريق. - كما يجب أن يتوفر ع

الفصل 136  
واستعمال  سامة  بمواد  املعالج  الخشب  استعمال  يمنع   -

النفايات كيفما كان نوعها كوقود.

ا رائحة  - يمنع عند إيقاد النار بالفرن استعمال مواد تفوح م
ة أو سامة. كر

- يستحسن استعمال مواد صديقة للبيئة كوقود.
الفصل 137 

مستخدمو الفـــرن التقليــــدي
ى فحص  ي الفرن التقليدي إ ن  - يجب أن يخضع كل العامل
م من األمراض  ، منتظم مرة كل ستة أشهر، يثبت سالم ط
املكتب  من  الصحية  البطاقات  إثره  ى  ع لهم  تسلم  املعدية 

. ي املع ي أو املكتب الفر ي الجما الص
ي إصابتھ بمرض معد أو  - كل مستخدم ثبت أو حصل شك 
ي الجلد أو  كانت بھ جروح متعفنة أو كان يعاني من إصابـات 
ن اإلدالء بشهادة طبية تؤكد  ى ح من إسهال يمنع من العمل إ

ائيا. شفاءه 
ن وذلك  ى النظافة الشخصية للمستخدم - يجب الحرص ع
ى ضمان شروط  بإلزامهم بارتداء مالبس عمل نظيفة حرصا ع
والشرب  األكل  يمنع  كما  الفرن،  داخل  والنظافة  الصحة 
ي  ن أو أي عمل مشابھ من شأنھ نقل العدوى  واملبيت والتدخ

مكان العمل.
الفصل 138

نظافــــة الفـــــرن التقليـــــدي
ى نظافة الفرن  من أجل ضمان الوقاية الصحية والحفاظ ع
ي جميع  ام شروط النظافة  ى صاحبھ اح التقليدي يجب ع

ي: ام بما ي ة وعليھ االل مرافق هذه األخ
- تنظيف الفرن التقليدي واملرافق الصحية التابعة لھ ومحل 
ط الخبــز نظافــة كاملــة مــن أرض وجدران وسقف وأدوات 

وأواني .
ـا  ف بمــا  التطه  عملية  ي  الالزمة  املواد  جميع  استخدام   -

ا. املحاليـل الكيمآوية واملواد املطهرة املسموح 
ي مكان خاص بعيدا عن  ة  - حفظ املبيدات واملواد الخط

. محل ط الخ
ي أعمال التنظيف والتطه ومحاربة الحشرات  - عدم الشروع 

اء مـــن عملية ط الخ وتسليمھ. والجراثيم إال بعد االن
وســهلة  عازلــة  للنفايــات  املعــدة  األوعيــة  تكــون  أن  يلــزم   -
مــكان  ــي  وتوضــع  املحكــــم  لإلقفــال  قابلــة  وتكــون  التنظيــف 

معــزول.
- يمنع وضع أية أمتعة شخصية أو مواد كيفما كان نوعها داخل 

املحل املعد لطهـي الخبـــز وذلك تجنبا ملصادر العدوى.
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الفرن  داخل  والسالمة  الصحة  شروط  كافة  توف  يجب   -
ن والخ مـــن الحشــرات املضرة والرطوبة. لحماية العج

الجـــــزء الثالث
ي ومحالت بيع املأكوالت الخفيفة املقا

الفصل 139
املرافق الصحية

ى  ع الخفيفة  املأكوالت  بيع  ومحالت  ي  املقا تتوفر  أن  يجب 
ا شروط الصحة من مراحيض ومغسالت  املرافق ال تتطل

تكون منفصلة عن القاعة املخصصة الستقبال الزبناء :
- تكون هذه املرافق خاصة بالذكور وأخرى باإلناث.

ي. - مربوطة بشبكة الصرف الص
- مزودة باملاء الصالح للشرب. 

وية كافية.  ى  - متوفرة ع
الفصل 140
املطبـــخ

ات الضرورية من : . يجب تجه املطبخ بكل التجه
ى األواني والزجاجيات واألدوات واآلالت والثالجة  - أن يتوفر ع

يد. وخزانة الت
- أن تكون أرض املطبخ مبلطة بزليج أو ما يشبھ ذلك.

ى األقل. ين ع - أن تكون الجدران مزلجة بعلو م
ى حوض لغسيل  ى معدات للغسيل تحتوي ع - أن تتوفر ع

األواني .
- أن يكون مجهزا بقنوات التطه ذات أنابيب وشبكات وقائية.

ي. - أن يكون مربوطا بشبكة الصرف الص
- أن يكون مزودا باملاء الصالح للشرب. 
ى قنينات إلطفاء الحريق. - أن يتوفر ع

ى خزان لتخزين البضائع واملواد. - أن يتوفر ع
الفصل 141

املقصــف أو املنضدة
يد والثالجات الكافية  يجب أن يكون املقصف مزودا بآالت الت

واألدوات واألواني الالزمـة.
 يجب أن تعرض الحلويات أو األطعمة أو املأكوالت الخفيفة 
ال  ح  الهواء  مكيفـة  زجاجيـة  وخزانات  واجهات  ي  ة  املَُعدَّ
تتعرض للتلف أو الغبار أو تلمس بأيدي الزبناء أو الحشرات أو 

الهواء.

الفصل 142
قاعــــــة الجلــــوس

يجب أن تتوفر قاعة الجلوس املخصصـة لتنـاول املشروبـات أو 
ي : ى ما ي األطعمـة أو املأكـوالت الخفيفـة ع

ي من الزبناء. - مساحة كافية الستيعاب العدد الكا
ن. وية كاف وإضاءة وارتفاع مناسب - نظام لل

- طاوالت وكرا مريحة وزينة مدروسة.
- جدران هذه القاعة مطالة بمادة أو صباغة سهلة الغسل.

- أن تكون أرضية هذه القاعة مبلطة بزليج أو ما يشبھ ذلك.
الفصل 143

ي ومحالت بيع املأكوالت الخفيفة نظافة املقا
الخفيفة  املأكوالت  بيع  ومحالت  ي  املقا أصحاب  ى  ع يجب 
ام أساسا  م االل ذه املؤسسات وعل ام شروط النظافة  اح

ي : بما ي
- تنظيف املحل بكل مرافقھ نظافة كاملة من أرض وجدران 

وسقف وأدوات وأواني .
املواد  جميع   ، والتطه التنظيف  عمليات  ي  ، استخدام   -
آلة  توف  مع  الجراثيم،  ى  ع للقضاء  ا  املسموح  املطهرة 

كهربائية لغسل األواني ما أمكن.
ي أعمال التنظيف والتطه ومحاربة الحشرات  - عدم الشروع 

اء من العمل وتقديم الخدمـات. والجراثيم إال بعد االن
ى الصحـة باستخدام طـرق تطهيـر  - لزوم املحافظة الجيدة ع
تكون  أن  يمكن  ال  ى البقايا واألوساخ  ع للقضــاء  فعالــة 
مصــدرا للعـدوى أو فسـاد املـواد األساسيـة املستعملــة فـي إعداد 

املأكوالت واملشروبات.
املؤسسـة  داخـل  املستعملـة  واألواني  األدوات  تكـون  أن   -

مصنوعـة من مواد غيـر قابلـة للتأكل والصدأ.
التنظيف  للنفايات عازلة وسهلة  املعدة  - أن تكون األو عية 

ي مكان معزول. وتكون قابلة لإلغالق املحكم وتوضـع 
الفصل 144

ي ومحالت بيع املأكوالت الخفيفة مستخدمو املقا
ن وذلك  ى النظافة الشخصية للمستخدم - يجب الحرص ع
بإلزامهم بارتداء مالبس عمـل نقية ذات لون فاتح سهلة الغسل 
باملطبخ.  يعملون  للذين  بالنسبة  والقفازات  القبعات  وكذا 

ى ضمان شروط الصحة والنظافة .  حرصا ع
- كما يجب إلزام النادل بارتداء مالبس عمل نظيفة ومناسبة .
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- يجب أن يخضع املستخدمون لفحص ط بصفة منتظمة 
ى إثره البطاقة الصحية من  مرة كل ستة أشهر، تسلم لهم ع

. ي املع ي أواملكتب الفر ي الجما املكتب الص
الفصل 145

ي الشوارما بيع و
الشوارما  وبيع  بتحض  تقوم  ال  املنشأة  تتوفر  ان  يجب 
ى محالت بيع املأكوالت  ى لشروط الصحية املطبقة ع إضافة إ

ي : الخفيفة ملا ي
- ان يكون فضاء تحض الشوارما مكيفا وال تزيد درجة حرارتھ 

عن 9 درجات مئوية.
الرصيف  فوق  رما  بالشأو  الخاصة  اللحوم  ط  يتم  أال   -

العمومي.
- أن يكون مصدر اللحوم املستعملة إلعداد الشوارما مرخصا 
من  خالية  املستخدمة  ارات  وال التوابل  تكون  وان  صحيا، 

الشوائب واملواد امللوثة.
ى درجة  - ويجب ان تحفظ اللحوم املثبلة داخل الثالجات ع

حرارة 4 درجات مئوية.
وزن  يزيد  وال  سنتم   40 الشوارما  قطر  ز  يتجأو  أال  يجب   -
السيخ 60 كلغ وبارتفاع ال يتجأو ز الحد العلوي ملصدر الحرارة 

املستخدم لط السيخ.
الفصل 146

ى حرارة هادئة بحيث ال تقل  يجب ط وإنضاج الشاورما ع
درجة حرارة شرائح اللحوم املقطعة املعدة لألكل عن 75 درجة 

مئوية، ويمنع منعا باتا إطفاء مصدر الحرارة عن سيخ الشاورما.
اللحم  شرائح  حرارة  درجة  لقياس  حرارة  ان  م توف  يجب 

املعدة لألكل.
ى شكل  يمنع تقطيع الشاورما ما قبل تمام النضج وان يكون ع

شرائح رقيقة وعند الطلب وامام الزبائن.
يجب ان تحفظ السلطات والصلصات ال تضاف للشاورما 

ى درجة حرارة ال تتجاوز 4 درجات. دة ع م
يجب استخدام مالقط ومالعق عند وضع اللحوم وسلطات 

وعدم استعمال األيدي مباشرة.
يمنع إعادة استخدام أو حفظ بقايا الشوارما أو الصلصات 

والسلطات املجهزة من اليوم السابق.
ى البطائق الصحية  ن ع يجب ان يكون املستخدمون حاصل
العامة  النظافة  بقواعد  موا  يل وان  املفعول  السارية 
والشخصية مع ارتداء مالبس العمل وتغطية الرأس والقفازات.

الجـــــزء الرابع
املطاعم واملطابخ الجماعية

الفصل 147
املطعم هوكل محل تجاري مرخص ملزاولة نشاط مطعم حسب 

ا العمل ، ن الجاري  األنظمة والقوان
تقوم  ال  املرخصة  املطابخ  كل  ي  الجما باملطبخ  ويقصد 
ن املكان للزبناء  بتحض األطعمة املختلفة بدون تقديمھ بع

كمموني الحفالت.
املوقع واملساحة والبناية

- يجب أن تتناسب املساحة مع حجم وطبيعة العمل وأقسام 
ى البيئة الخارجية  املنشأة، وأال يكون املوقع لھ تأث سل ع
املجاورة لھ، وأن يتوفر للموقع مصدر مياه صالحة للشرب وأن 

ي. تتوفر للمنشاة وسيلة مأمونة للصرف الص
ي مباني ومرافق املنشأة وبما  يجب أن تتوفر الشروط التالية 

ا يتناسب مع حجم وطبيعة العمل ف
ي للمب بسهولة انسياب كافة  - أن يسمح التصميم الداخ
مراحل العمل وما يرافقها من حركة األفراد واملعدات واملواد 
ي اتجاه واحد لضمان سالمة املنتج، وذلك بتقسيم  الغذائية 
ى أقسام مختلفة من مرحلة استالم املواد األولية ح  املكان إ
أو  طبيعية  فصل  حواجز  باستخدام  ائي  ال اإلنتاج  مرحلة 

بفصل العمليات بعضها عن بعض.
- أن يسمح تصميم البناء بإجراء عمليات النظافة والتطه بسهولة 
ويسهل عمليات اإلشراف الالزمة لضمان جودة املنتج، وأن يكون 

خاليا من التشققات ملنع دخول أو إيواء الحشرات والقوارض.
- أن تكون األرضيات من مواد غ ُمْنِفذة للماء وغ ماصة، 
ذات سطح مستو وخال من الشقوق والحفر، وأن تكون مانعة 
ي من بالوعات تصريف مياه  لالنزالق، وأن تزود بالعدد الكا
الشفط الداخلية وتصمم بَمْيل باتجاه هذه البالوعات، وأن 

تكون سهلة التنظيف.
- أن تبلط جدران وأرضيات أماكن التحض والطبخ والغسل 
ا األبخرة أو  واستالم املواد األولية واألماكن ال تتصاعد م
املتطايرة، وكذلك دورات املياه بالزليج الفاتح اللون  الزيوت 

والسهل التنظيف.
- أن تدهن األسقف بطالء مناسب فاتح اللون أملس سهل 
التنظيف، يحول دون تراكم امللوثات والقاذورات ويقلل من 
مادة  أي  من  أو  والتعفنات،  امليكروبات  ونمو  األبخرة  تكاثف 

أخرى تحقق نفس املواصفات.



العدد الواحد واألربعون 17 صفر 1442 (10 أكتوبر 2020)73

- كما يمنع استخدام األسقف املعلقة الصناعية أو الخشبية 
األولية  املواد  واستالم  والغسل  والطبخ  التحض  أماكن  ي 
ا األبخرة أو الزيوت املتطايرة، وكذلك  واألماكن ال تتصاعد م

دورات املياه ومغاسل األيدي واملستودعات.
ن الجدران وكل من األرضيات واألسقف  - أن تكون الزوايا ب
ا استدارة أو ميل ليسهل تنظيفها  غ حادة ويفضل أن يكون 

ها وملنع تراكم امللوثات. وتطه
- أن تكون األبواب من مادة غ ُمْنِفذة للماء وغ ماصة وذات 

أسطح ملساء سهلة التنظيف وتغلق ذاتيا بإحكام.
- أن تكون النوافذ من مادة غ ُمْنِفذة للماء وغ ماصة وذات 
أسطح ملساء سهلة التنظيف وأن تزود بأغطية شبابيك تمنع 

دخول الحشرات والقوارض. 
والقوارض  الحشرات  وإيواء  بدخول  الزبناء  يسمح  أال   -
الدخان  مثل  البيئة  وملوثات  واألليفة  الضارة  والحيوانات 

بة والغبار وخالفھ. وال
وية ملنع ارتفاع درجة الحرارة بداخلھ  - أن يكون املب جيد ال
ذلك  ويتم  األتربة،  تراكم  أو  األبخرة  تكاثف  عدم  ولضمان 
كيب مرأو ح شفط يتناسب عددها وتصميمها مع مساحة  ب

املكان وكمية األبخرة بھ أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.
احة العمال ودورات املياه معزولة تماما عن  - أن تكون اس

ا مباشرة.  مناطق تدأو ل األغذية وال تفتح عل
ي أماكن التحض  - أن تكون اإلضاءة جيدة (طبيعية أو صناعية) 
والطبخ والغسل واستالم املواد األولية ودورات املياه ومغاسل 
للمواد  ي  الطبي اللون  تعكس  أن  ى  ع واملستودعات  األيدي 

املستخدمة وأن تكون وحدات اإلنارة محمية بأغطية مناسبة.
الفصل 148 
املرافـــق الصحيــــة

حاجة  وحسب  املياه  دورات  من  مناسب  عدد  توفر  يجب 
ي : ى ما ي ى أن يرا املؤسسة ع

- أن يخصص لدورة املياه مكان مستقل بعيد عن أماكن إعداد 
وتجه وطبخ الطعام وال تفتح هذه األماكن عليھ مباشرة، وأن 
يتم فصل دورات املياه عن مغاسل األيدي، وأن يكون لكل 

ا ذاتي اإلغالق. دورة مياه باب خاص 
ى أن يزود كل مرحاض  وية واإلضاءة، ع - أن تكون جيدة ال

بمروحة شفط وصندوق طرد (سيفون).
والبارد  الساخن  للماء  بمصدر  األيدي  مغاسل  تزود  أن   -
والصابون السائل ومادة مطهرة مناسبة وباملناشف الورقية أو 

جهاز التجفيف بالهواء الساخن ووعاء للنفايات، ويمنع منعا 
باتا استخدام مناشف من الثوب.

- أن يتم استخدام مغاسل لأليدي من النوع الذي يعمل ذاتيا 
أو بالقدم لتجنب تلوث األيدي ما أمكن.

الصحيحة  الطريقة  ن  تب إرشادية  الفتات  وضع  يتم  أن   -
ن وخصوصا بعد الخروج من  والسليمة لغسل أيدي العامل

دورات املياه.
ن واملرتادين  ن دورات املياه الخاصة بالعامل - يجب الفصل ب

حسب مقتضيات حجم العمل.
ن  ي املنشأة غرفة مستقلة لتغي مالبس العامل - أن تخصص 
ى أن تزود بعدد كاف من الخزائن املغلقة لحفظ املالبس.  ع

ا. ن بالقرب م ويفضل أن تكون دورة مياه العامل
الفصل 149

ي الصرف الص
يجب توفر الشروط التالية عند التخلص من املياه العادمة :

ي األماكن ال  ي  ى شبكة الصرف الص - أن يتم التصريف إ
ى أن تكون بعيدة  ى حفرة مصممة ع ي أو إ ا صرف ص يتوفر 
عن الخزانات األرضية ملياه الشرب بمسافة ال تقل عن عشرة 

. ي مستوى أقل من مستوى خزان املياه بنصف م أمتار و
- أال يكون هناك أي حفرة تجميع تحت أرضية املنشأة أو مبانيھ 
وأن تكون خارج املب وأن يتم تفريغها كلما اقتضت الحاجة 

ى لذلك. إ
ى من منسوب مستوى  - أن يكون مستوى أرضية املؤسسة أع
ذات  ى  ع تفتيش  غرف  وجود  عدم  مع  بھ،  املقام  الشارع 
املجاري  فيضان  لتجنب  أبوابھ  أحد  أمام  أو  بجوار  الرصيف 

ومنع التلوث.
الفصل 150
املطبـــــــــــخ

ي املطبخ وحسب الحاجة يجب أن تتوفر الشروط التالية 
ي املطابخ املركزية فضاءات خاصة معزولة عن  يجب أن تتوفر 

ي : ى النحو التا بعضها البعض وع
ا. - فضاء لتجه اللحوم واألسماك ومنتجا
- فضاء لتجه السلطات واملقبالت الباردة.

- فضاء لتجه الحلويات.
ات  ي فضاء التحض والتجه جميع التجه يجب أن تتوفر 
ي تحض وتجه الطعام وحسب حاجة وطبيعة  املستخدمة 

ي: ى النحو التا ي املنشأة، وع العمل 
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- عدد مناسب من طأو الت العمل ذات أسطح ناعمة مصنوعة 
من معدن ال يصدأ أو من الرخام ( قطعة واحدة ) للتحض 

والتقطيع أو من أي مادة أخرى تحقق نفس املواصفات.
تصدأ  ال  مادة  من  املصنوعة  األحواض  من  مناسب  عدد   -
حوض  كل  يزود  أن  ى  ع الغذائية،  املواد  لغسل  تخصص 
بشبكة  يتصل  وأن  للشرب  الصالحة  النقية  للمياه  بحنفية 

ي للمنشأة. الصرف الص
الفضالت  من  للتخلص  بدواس  اإلغالق  محكمة  قمامات   -

ا باستمرار. واملخلفات يتم التخلص م
الفصل 151 
املستودعات

ي منشآت تداو ل الطعام وحسب مقت الحال  يجب أن يتوفر 
ى أن تتوفر الشروط املحددة أدناه. : املستودعات التالية ع

- مستودع األغذية الجافة والطازجة وتخزن فيھ األغذية ال ال 
ى وسائل حفظ خاصة. تحتاج إ

يد  د وهو عبارة عن ثالجة تؤمن درجة حرارة ت - املستودع امل
واللحوم  والفواكھ  الخضر  مثل  الطازجة  األغذية  وتخزين 
 (+4) عن  ا  ف الحرارة  درجة  تزيد  وال  والدواجن  واألسماك 
ي وفصلها عن  ى التوا ا ع درجات مئوية وأن يتم ترتيب املواد ف
ي حال كان  بغضها (فواكھ، خضار، لحوم، دواجن، أسماك) 
ا يجب وجود  ي حال كان حجم العمل كب التخزين عموديا، و

يد خاصة بكل نوع. ثالجات ت
ي عبارة عن ثالجة تؤمن درجة حرارة تجميد  - ثالجة التجميد و

لحفظ األغذية ال تزيد عن (18) درجة مئوية.
- مستودع األواني النظيفة ويتم فيھ تخزين األدوات واملعدات 
ى أن  ي خزائن محكمة الغلق ع واألواني بعد غسلها وتجفيفها 
يزود املستودع بأرفف مصنوعة من معدن ال يصدأ لتخزين 

ا. األواني النظيفة عل
ى  - مستودع لتخزين الفحم والحطب ومواد الوقود األخرى، ع

أن يخصص جزء مستقل منھ لتخزين مواد 
خزانة  داخل  املواد  هذه  تخزين  ى  ويرا  ، والتطه التنظيف 

محكمة الغلق.
الفصل 152 

مستودع لتخزين مواد التعبئة والتغليف.
ي املستودع الشروط التالية : يجب أن تتوفر 

- أن تتناسب مساحتھ مع كمية املواد الغذائية املخزنة فيھ.

ي من الرفوف املصنوعة من معدن ال  - أن يزود بالعدد الكا
ى أن  يصدأ أو من أي مادة أخرى تحقق نفس املواصفات، ع
ي مرتفعًا عن سطح األرض بمقدار (30سم)  يكون الرف السف

ى األقل. ع
- أن يتم التخزين بطريقة تسمح بدوران الهواء داخل املستودع.

- يمنع وجود مصادر للرطوبة داخل املستودع كصناب املياه.
- أن تتوفر اإلضاءة الطبيعية والصناعية الكافية.

وية الجيدة ال تتناسب مع مساحة املستودع. - أن تتوفر ال
- أن تتوفر الوسائل الالزمة ملكافحة الحشرات والقوارض.

أشعة  مثل  الجوية  للعوامل  املنتجات  تعرض  عدم  يجب   -
الشمس املباشرة أو األمطار أو امللوثات البيئية املختلفة مثل 

الدخان واألتربة والحشرات والقوارض.
ى داخل املستودعات. - يجب عدم السماح بدخول السيارات إ

الفصل 153
ات التجه
ا الشروط التالية : يجب أن تتوفر ف

ي املنشأة الغذائية  ات املستخدمة  - أن تكون جميع التجه
جيدة  وبحالة  لالستخدام  وصالحة  الغذائي  لإلنتاج  مصممة 

ومصنوعة من مواد ال تصدأ.
عدم  يضمن  مناسب  بشكل  مصممة  ات  التجه تكون  أن   -
ي حدوث أي تلوث غذائي، بحيث تكون جميع األسطح  ا  تسب
املالمسة للغذاء غ ماصة وغ سامة وناعمة امللمس وخالية 
من الكدمات وال تتأثر باملادة الغذائية وتتحمل تكرار التنظيف 

ي. والتطه الص
املواد  لحفظ  الثالجات  من  املناسب  العدد  توف  يتم  أن   -
الغذائية (سواء األولية أو املطهية) بحيث تخصص ثالجة للمواد 
ى أن يخصص للثالجات مكان  األولية وأخرى للمواد املطهية. ع
ى  وية ملنع ارتفاع درجة الحرارة مما قد يؤثر ع مستقل جيد ال

كفاءة وأداء الثالجات.
ي تقطيع وتجه  - يمنع منعا باتا استخدام األلواح الخشبية 
صحية  صماء  بمواد  وتستبدل  واألسماك  والدواجن  اللحوم 

ومالئمة وسهلة التنظيف ملنع التلوث.
الحرارة  درجة  لقياس  بجهاز  واملجمدات  الثالجات  تزود  أن   -

ي مكان مناسب بحيث تسهل قراءتھ. يكون مثبتا خارجها 
والدواجن،  اللحوم  لتجه  ومعدات  أدوات  تخصيص   -
ها لتجه الخضر والسلطات وضرورة تصنيف  وتخصيص غ

هذه األدوات وهدف استخدامها من خالل تم األلوان.
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الفصل 154 
قاعــــة املطعم

ا الشروط التالية وحسب الحاجة : يجب أن تتوفر ف
ا  دة لعرض املنتجات وأن تكون أبوا - أن تزود بواجهات م

مغلقة باستمرار.
ى أبواب تغلق تلقائيا وتزويدها بوسائل منع دخول  - أن تتوفر ع

الحشرات.
- أن تزود بمناطيد من الرخام أو من معدن ال يصدأ أو أي مادة 
أخرى تحقق نفس املواصفات لتقديم عرض املواد الغذائية، 
ويكون معزوال قدر اإلمكان ملنع مالمسة الزبناء للمادة الغذائية 
ائية للمادة الغذائية أو  وقريب من فضاء تجه املنتجات ال

املطبخ.
- توف مواد التعبئة والتغليف حسب االحتياج اليومي وحفظها 

ا أو تلوث املنتج الغذائي. بطريقة تمنع تلو
. - أن تكون منفصلة تماما عن قاعة التحض

ي تقديم الطعام للزبناء فيجب تزويدها  - إذا استعملت القاعة 
بعدد مناسب من الطأو الت والكرا النظيفة ومغاسل األيدي 
ي  ا ونظافة األدوات واألواني املستخدمة  ى نظاف واملحافظة ع

تقديم الخدمة.
الذاتية  الخدمة  تقديم  قاعة  نظافة  ى  ع املحافظة  يجب   -

ا باستمرار. ومراقب
الفصل 155
النظافة العامة

وم  بانتظام  ط  لفحص  املستخدمون  يخضع  أن  يجب   -
ى إثره البطاقات الصحية وتكون  استلزم األمر ذلك وتسلم ع

م الراهنة. م مطابقة لحال امللفات املتعلقة بصح
- يجب أن يتم وضع امللصقات اإلرشادية الخاصة باتباع قواعد 
األغذية وكذلك  ي أماكن استالم وإعداد وتجه النظافة العامة 
لجميع  ظاهرة  تكون  بحيث  املياه  ودورات  املستودعات  ي 

ا. م التقيد  م وعل ن وبلغا العامل
- يجب أن يتم وضع برنامج عام لنظافة للمنشأة وأن يكون 

موثقًا.
ي أماكن  - يجب أن تتم العناية التامة بنظافة املنشأة وخاصة 

إعداد وتجه اللحوم والدواجن والخضر.
املسموح  الصناعية  املنظفات  استخدام  يتم  أن  يجب   -
األواني  تنظيف  ي  واملتداولة  ا  عل واملتعارف  باستخدامها 

واملعدات واألسطح املالمسة للغذاء. 

استعمالها  بعد  ات  التجه وتطه  تنظيف  يتم  أن  يجب   -
مباشرة.

ي تجفيف أسطح  - يمنع منعا باتا استخدام مناشف الثوب 
ات وتستبدل باملناشف الورقية عالية االمتصاص أو  التجه

بالهواء الجاف.
املراحل  متعدد  الغسل  أسلوب  استخدام  يتم  أن  يجب   -
(الغسل باملاء الجاري – الغسل باستخدام املنظفات – الغسل 
ي أعمال  باملاء الجاري للتخلص من املادة املنظفة التجفيف) 

ات. غسل التجه
ي  ات زائدة وغ الزمة ال تستخدم  - يجب استبعاد أي تجه

موقع العمل.
ى  ات بشكل دوري للمحافظة ع - يجب أن تتم صيانة التجه

ا حسب برنامج معد لذلك. ن عل ا وسالمة العامل سالم
ي أكياس بالستيكية داخل  - يجب أن يتم تجميع النفايات 
ذاتيا  غطاءه  يفتح  الذي  النوع  من  اإلغالق  محكمة  أوعية 
ا أوًال  بالضغط بالقدم، مع ربط األكياس تمهيدا للتخلص م

ي األماكن املخصصة لذلك. بأول خارجا 
- يجب أن يتم تنظيف وتطه أوعية النفايات يوميا، باستخدام 

مواد التنظيف واملطهرات املناسبة. 
- يجب أن تتم العناية بنظافة دورات املياه ومغاسل األيدي 

ها يوميا باستعمال املطهرات املناسبة.  وتطه
ام بعدم خروج  - يجب أن يتم غسل األرضيات يوميا مع االل

ماء الغسيل خارج حدود املكان.
األماكن  ي  و املنشأة  داخل  اآلفات  مكافحة  تتم  أن  يجب   -
ا وتوثيق ذلك من خالل برنامج معد لهذه الغاية من  املحيطة 

طرف مؤسسات مختصة.
- يجب أن يتم استخدام اآلالت الكهربائية ملكافحة الحشرات 

. ى أن توضع بعيدا عن أماكن التحض والتجه ع
االحتياطات  أخذ  الحشرية  املبيدات  استخدام  عند  يجب   -
الالزمة لحماية األغذية واآلالت واألدوات من التلوث والتوقف 

عن العمل.
املبيدات  استعمال  بعد  الجيد  التنظيف  يتم  أن  يجب   -
باملاء  التنظيف  يتم  أن  ى  ع آثارها  من  للتخلص  الحشرية 
بقايا  من  للتخلص  املناسبة  واملنظفات  والصابون  الساخن 

ات مرة أخرى. املبيدات قبل إعادة استخدام التجه
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الفصل 156
ن النظافة الشخصية للعامل

ي تكرار غسل  - يجب اتباع قاعدة (نظف حيثما كنت) وتتمثل 
اليدين مباشرة بطريقة سليمة عند بداية العمل وبعد التعامل 
من  عملية  كل  وبعد  ملوثة  مواد  وأي  الطازجة  األغذية  مع 
عمليات إعداد أو تجه للغذاء وبعد كل توقف عن العمل وبعد 
الخروج من دورة املياه وبعد ملس أي جزء من أجزاء الجسم 
ى  إ العودة  وبعد  العطس  وبعد  األنف  أو  الفم  الشعرأو  مثل 

املكان إذا اضطر العامل للخروج ألي سبب من األسباب.
التامة  العناية  حيث  من  املظهر  حسن  ى  ع يحافظوا  أن   -

بالنظافة.
ي  - أن يتم ارتداء زي موحد نظيف وقت العمل ويجب حفظھ 

خزائن مغلقة داخل غرف خاصة لتغي املالبس.
وأحذية  نظيفة  رأس  وأغطية  واقية  مالبس  ارتداء  يتم  أن   -

خاصة حسب مقت الحاجة أثناء العمل.
- أن تتم العناية بتقليم ونظافة األظافر.

الذي  النوع  من  ُمْنِفذة  غ  صحية  قفازات  ارتداء  يتم  أن   -
يستخدم مرة واحدة وكمامة لتغطية األنف والفم عند العمل 
ي تحض وتجه املنتج حيثما يلزم ذلك، مع مراعاة أن ارتداء 

القفازات ال يغ عن غسل األيدي جيدا.
- يمنع ملس الشعر أو األنف أو الفم أو األذن، أو البصق والسعال 

ي مكان العمل.
ي والخواتم والساعات خالل تداو ل األغذية. - يمنع ارتداء الح

ي  ن  - عدم تنأو ل املأكوالت واملشروبات واالمتناع عن التدخ
أماكن اإلعداد والتجه والتقديم وداخل املستودعات.

ي أماكن العمل أو املستودعات. ائيا عن النوم  - االمتناع 
الفصل 157

ي : ى الشؤون الصحية وتسمية املشرف الص التدريب ع
الشروط  ى  ع باملنشأة  ن  العامل جميع  يدرب  أن  يجب   -

ا. والقواعد الصحية لتداول األغذية ملنع تلو
ى املنشآت ال تشغل أك من 6 عمال تسمية مشرف  - يجب ع
والقواعد  الشروط  تطبيق  وتتبع  مراقبة  ى  ع مسؤول  ي  ص
ى  ن املتوفرين ع ن املستخدم الصحية لتدأو ل األغذية من ب
ذه املهام، وذلك عند افتتاح  مستوى ف يمكنھ من القيام 

خيص القانوني. ى ال املنشأة وقبل حصولها ع
ى األقل  ي لدورة تكوينية ع - يجب أن يخضع كل مشرف ص
ي مجال مراقبة وتتبع تطبيق  ي  ينظمها وجوبا املكتب الص

الشروط والقواعد الصحية لتداول األغذية، يحصل بعدها 
إحدى  أو  ي  الجما ي  الص املكتب  من  مسلمة  شهادة  ى  ع
ي  الص املكتب  طرف  من  املعتمدة  املختصة  املؤسسات 

ي. الجما
الفصل 158

سجل الرقابة الصحية الذاتية
ي االحتفاظ بصفة  ى صاحب املنشأة أو املشرف الص - يجب ع
دائمة بسجل يسم «سجل الرقابة الصحية» يصادق عليھ من 

ي. ي الجما طرف املكتب الص
يقدم  أن  ي  الص املشرف  أو  املنشأة  صاحب  ى  ع ويجب   -
السجل خالل كل مراقبة صحية، وال يجوز إحداث أي تغي 
فيما يدون فيھ من بيانات أو مالحظات سواء كان هذا التغي 

باملحو أو اإلزالة أو بأي طريقة أخرى.
الفصل 159 

شهادة السالمة الصحية
تسلم شهادة السالمة الصحية للمؤسسات املفتوحة للعموم 
نشاطها من  ملزأو لة  الضرورية  الصحية  للشروط  املستوفية 

ي املوضوع. ي بعد طلب  ي الجما طرف املكتب الص
الفصل 160 

الصحية  للسالمة  البيضاء  الدار  بمدينة  يحدث وسم خاص 
للمنشئات الغذائية، ويعلق هدا الوسم بمدخل هذه املؤسسات 
ن عليھ بجميع الوسائل املتاحة إلخبار  وتنشر لوائح الحاصل

املواطن أو الزائر للمدينة.
اف  ي الفقرة أعاله بمثابة شهادة اع يعت الوسم املشار اليھ 
ام املطعم املع للشروط املطلوبة  من املصالح الجماعية باح

ي مجال حفظ الصحة والنظافة.
الفصل 161 

ي واملكتب  ي الجما ي املكتب الص تناط بلجنة مكونة من ممث
ي املع وممثل السلطة املحلية وممثل املكتب الوط  الفر
وزارة  مندوبية  وممثل  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة 
الصحة وممثل الجمعيات املهنية املعنية مهمة تقييم والتدقيق 
الوسم  ى  ع الحصول  ي  الراغبة  املؤسسات  استجابة  مدا 
تحمالت  دف  حسب  الضرورية  والبيئية  الصحية  للشروط 

ي. مصادق علية من طرف املجلس الجما
الفصل 162

توقع شواهد وسم السالمة الصحية والبيئية من طرف رئيس 
كة. مجلس جماعة الدار البيضاء بعد موافقة اللجنة املش
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الفصل 163
تعلق ملصقات الوسم بمداخل وابواب املحالت الحاصلة عليھ 
لك ويحدث  وتنشر اللوائح بجميع الوسائل املتاحة الخبار املس
وتلقي  للتعريف  نيت  االن شبكة  ى  ع رقم  تطبيق  لذلك 

مالحظات الزوار.
الجزء الخامس

الفنادق غ املصنفة
الفصل 164

ي وجھ العموم دون الحصول  ال يمكن فتح الفنادق غ املصنفة 
ى رخصة قانونية تسلم من طرف املصلحة املختصة التابعة  ع

للجماعة.
شروط  ى  ع والحفاظ  الصحية  الوقاية  ضمان  أجل  من   
أن  يجب  املصنفة  غ  الفنادق  داخل  والسالمة  النظافة 

ا أسفلھ. ى الشروط املشار إل ة ع تتوفرهذه األخ
الفصل 165 
غــــــــرف النـــــــــوم

ى مرحاض وحمام ومغسلة  يجب أن تتوفر كل غرفة نوم ع
ى أن تكون هذه املرافق منفصلة عن املكان املخصص للنوم  ع

وية كافية.  ى  ومتوفرة ع
ات الالزمة والضرورية  يجب أن تجهز كل غرفة نوم بالتجه

كاملفروشات (سرير،  مكتب، وستائر، جهاز تلفاز...إلخ).
يجب أن تكون معدات األسرة واألنسجة وأثاث الغرف نظيفة 

نظافة جيدة ومصونة.
جديد،  زبون  لكل  وأفرشة  أغطية  من  النسيج  تجديد  يجب 

ة إيواء الزبون.  ويوميا طيلة ف
الفصل 166

املرافـــق الصحيــة
من  لالستعمال  تخصص  ورشاشات  ومغسالت  مراحيض   -
طــرف العامليــن بالفندق فقط. ويجب ان تكون منفصلة عن 

املطبخ.
- مراحيض ومغسالت تخصص للزبناء والزوار العابرين تكون 
الفندق  ومطعم  مق  وعن  االستقبال.  قاعة  عن  منفصلة 

واملرافق األخرى.
- أن تكون هذه املرافق خاصة بالذكور وأخرى باإلناث.

ي. - مربوطة بشبكة الصرف الص
- مزودة باملاء الصالح للشرب. 

وية كافية.  ى  - متوفرة ع

- يجب أن تكون قاعات االستقبال واملقاصف ومق الفندق 
ي حالة جيدة ونظيفة.   واملمرات واملراحيض 

الفصل 167
املطبــــــــــــخ

ات الضرورية من :  يجب تجه املطبخ بكل التجه
يد... - األواني والزجاجيات واألدوات واآلالت والثالجة وخزانة ت

إلخ.
- أن تكون أرض املطبخ مبلطة بزليج أو ما يشبھ ذلك.

ى األقل. ين ع - أن تكون الجدران مزلجة بعلو م
ى حوض لغسيل األواني. - معدات للغسيل تحتوي ع
- مجهزة بقنوات للتطه ذات أنابيب وشبكات وقائية.

ي. - مربوطة بشبكة الصرف الص
- مزودة باملاء الصالح للشرب. 

ى قنينات إلطفاء الحريق. - التوفر ع
- خزان لتخزين البضائع واملواد.

الفصل 168
املقصــف أو طاو لة العمل

يد  الت بآالت  مزودا  املنضدة  أو  املقصف  يكون  أن  يجب 
والزجاجيات  واألواني  الالزمة  واألدوات  الكافية  والثالجات 

يد...إلخ. واآلالت وخزانة ت
الفصل 169

قاعــــــة الجلـــــوس
ن بالفندق  يجب أن تتوفر قاعة الجلوس املخصصة للمقيم

ي: ى ما ي ع
 ، - مفروشات وستائر نظيفة ومريحة (زرابي، طاوالت، كرا

آرائك ...إلخ).
ن. وية وإنارة كافيت ى  - ان تتوفر ع

ية وتلفاز. - أجهزة ترف
الفصل 170

ى مق ومطعم الفندق ي حالة توفر الفندق ع
ي: ى ما ي يجب أن تتوفر مق ومطعم الفندق ع

ي من الزبناء. - مساحة كافية الستيعاب العدد الكا
ن. وية كاف وإضاءة وارتفاع مناسب - نظام لل

- طأو الت وكرا وستائر وزينة مدروسة.
- جدران هذه القاعة مطالة بمادة أو صباغة سهلة الغسل.

ذلك  مايشبھ  أو  بزليج  مبلطة  القاعة  هذه  أرض  تكون  أن   -
ومضادة لالنزالق.
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الفصل 171 
نظافة مرافق الفندق

شروط  ام  اح املصنفة  غ  الفنادق  أصحاب  ى  ع يجب 
ي: ام بما ي م االل النظافة وعل

ي كل صباح بصفة دائمة  - تنظيف جميع غرف النوم يوميا 
ومستمرة.

- تنظيف جميع مرافق الفندق يوميا بصفة دائمة ومستمرة 
ا/ املرافق الصحية/ املطبخ/ قاعات الجلوس/ واملق  (بما ف

واملطعم).
عمليات  ي  ا،  املسموح  املطهرة  املواد  جميع  استخدم   -

. التنظيف والتطه
- أال تباشر أعمال التنظيف والتطه (املطبخ /قاعات الجلوس/ 

اء من العمل وتقديم الخدمات. واملق واملطعم) إال بعد االن
ى املطبخ من مواد غ  - أن تكون األدوات واألواني املستعملة 

قابلة للتآكل والصدأ.
- أن تكون األوعية املعدة للنفايات عازلة تفتح بدواسة سهلة 
ي  توضع  ان  ويجب  املحكم  لإلغالق  قابلــة  وتكون  التنظيف 

مكان معزول.
ى مكافحة الحشرات والجرذان من طرف الشركات  - السهر ع

املختصة مع اإلدالء بشهادة تتبث دلك.
الفصل 172

مستخدمي الفندق
ن وذلك  ى النظافة الشخصية للمستخدم - يجب الحرص ع
ونظيفة ذات لون فاتح  أنيقـة  عمــل  بإلزامهم بارتداء مالبس 
سهلة الغسل بالنسبة لعمال النظافة وكذا القبعات والقفازات 
شروط  ضمان  ى  ع حرصا  باملطبخ  يعملون  للذين  بالنسبة 
مالبــس  بارتداء  إلزامــھ  فيجب  النادل  أما  والنظافة.  الصحة 

عمل نظيفة مناسبة.
مرة  بانتظام،  ط  لفحص  املستخدمون  يخضع  أن  يجب   -
كل ستة أشهر، وم استلزم األمر ذلك تسلم لهم علـــى إثـــره 
البطاقات الصحية النصف سنوية، وتكون امللفات املتعلقة 

م الراهنة. م مطابقة لحال بصح
الفصل 173

ي  ى أصحاب الفنادق غ املصنفة إشعار املكتب الجما يجب ع
ي حالة وجود ي املع  لحفظ الصحة أو املكتب الفر

كان  الذي  املحل  تطه  قصد  معد  بمرض  مصاب  شخص   -

ن  ل فيھ الشخص املريض باستعمال األدوية والتطه الالزم ي
ا. واستعمال املبيدات املسموح 

ى أرباب الفنادق غ املصنفة تقديم يد املساعدة  - يجب ع
ويدهم بجميع  ن باملراقبة الصحية ب ن املكلف لألعوان املحلف

م. املعلومات الكافية لتسهيل مأموري
الجـــــزء السادس

الحمـــامـــات والرشاشات
الفصل 174 

شروط  ى  ع والحفاظ  الصحية  الوقاية  ضمان  أجل  من 
ى  النظافة والسالمة داخل الحمام يجب أن يتوفر هذا األخ ع

املرافق الصحية الضرورية التالية:
خاء قاعة الجلوس واالس

ن  خاء املستحم يجب أن تتوفر قاعة الجلوس املخصصة الس
ي: ى ما ي ع

ي من الزبناء. - مساحة كافية الستيعاب العدد الكا
ن. وية وإضاءة وارتفاع مناسب - نظام كاف لل

ى األقل. ين ع - أن تكون جدران هذه القاعة مزلجة بعلو م
- أن تكون أرض هذه القاعة مبلطة بزليج مضاد لالنزالق.

خاء. - مجهزة بكامل وسائل االس
- مستودع املالبس.

الفصل 175 
قاعات االستحمام

ي  ى ثالث قاعات متفأو تة الدرجة و يجب أن يتوفرالحمام ع
كاآلتي:

- قاعة ذات حرارة دافئة.
- قاعة ذات حرارة متوسطة.

ى. - قاعة ذات حرارة أع
ى  وية كاف وإضاءة وارتفاع السقف بثالثة أمتار ع - نظام لل

األقل.
- أن تكون أرض هذه القاعات مبلطة بزليج مضاد لالنزالق.

- أن تكون جدران هذه القاعات مزلجة بالكامل.
ي. - أن تكون السقوف والزوايا مبنية ومبلطة بشكل مالئم وص

- مزود باملاء الصالح للشرب.
الصرف  وشبكة  للشرب  الصالح  املاء  بشبكة  الربط   -

ي. الص
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الفصل 176 
مراحيض ومغسالت

ى مرافق صحية : يجب أن يتوفر الحمام ع
- مجهزة بقنوات للتطه ذات أنابيب وشبكات وقائية.

ي. - مربوطة بشبكة الصرف الص
- مزودة باملاء الصالح للشرب. 

وية كافية.  ى  - متوفرة ع
الفصل 177

مخزن خاص بالحطب أو الوقود
ى مخزن خاص بالحطب أو الوقود  يجب أن يتوفر الحمام ع

ي الشروط الوقائية الالزمة : يستو
- أن يتواجد مكانھ بعيدا عن العداد الكهربائي وعن أي مصدر 

ة القابلة لالشتعال. للمواد الخط
- أن تكون أرضية هذا املخزن مبلطة أو معدة باإلسمنت.

وية الكافية. ى ال - أن يتوفر املخزن ع
- توف وسائل مكافحة الحريق بعدد كاف.

الفصل 178    
وعليھ  النظافة  شروط  ام  اح الحمام  صاحب  ى  ع يجب 
ام بغسل وتنظيف الحمام بجميع مرافقھ نظافة كاملة  االل

من أرض وجدران يوميا بصفة دائمة ومستمرة.
الفصل 179    

إشارة  رهن  يضع  أن  الحمام  أصحاب  أو  مالك  ى  ع يجب 
ن مكانا لتغي املالبس مجهز بمرافق لحفظ مالبسهم  املستحم

م.    وأدوا
للعجزة  يسمحوا  ال  أن  الحمام  وأصحاب  مالك  ى  ع يجب 
ى القاعات الساخنة  واألطفـال الصغـار غ املرفوقيـن بالدخـول إ
م تطبيق القوانيـن واإلرشـادات التـي تعطى لهم  كما يجب عل

ي لحفظ الصحة. من طرف املكتب الجما
الفصل 180  

ي حالة جيدة وصالحة    يجب أن تكون فواهات مداخن الحمام 
ى بناية  ى األقل فوق أع لتفريغ الدخان ومرتفعة بثالثة أمتار ع

ن م (50م). ى دائرة شعاعها خمس مجاورة ع
الفصل 181
الرشاشات

ى الشروط اإلضافية التالية : يجب ان تتوفر الرشاشات ع
- يجب ان تكون املياه صالحة لالستحمام ومطابقة للمواصفات 

الوطنية.

- يجب توف دورات مياه بأعداد كافية حسب أعداد املرتادين 
ى املحل ويجب ان تكون نظيفة. ع

- يجب صرف املياه العادمة بطرقة سليمة صحيا وبيئيا.
وية واالنارة جيدة. - يجب ان تكون ال

لوضع  وخزائن  املالبس  لتبديل  خاصة  أماكن  توف  يجب   -
ا. املالبس ف

ى بيئة خالية من الحشرات والتعاقد مع  - يجب املحافظة ع
ا. شركة خاصة ملكافح

ي  ى بطائق صحية من املكتب الجما - يجب ان يحصل العاملون ع
. ي املع وان تجدد كل ستة اشهر، اثر فحص ط أو املكتب الفر

الجـــــزء السابع
املسابح

 الفصل 182 
ي وجھ العموم أو املسابح  ال يمكن استغالل املسابح املفتوحة 
ى رخصة  فيھ إال بعد الحصول ع املخصصة للرياضة أو ال

قانونية.
شروط  ى  ع والحفاظ  الصحية  الوقاية  ضمان  أجل  من 
ى: النظافة والسالمة داخل املسبح يجب أن يتوفر هذا األخ ع

- حجرات املالبس.
ى األقل. ن شخص ع - رشاشات بمعدل واحد لكل أربع
ى مقربة من املسبح لغسل وتطه األرجل. - أحواض ع

بمعدل  ي  الكا بالعدد  مياه  بطرادات  مجهزة  مياه  دورات   -
ى األقل. ن شخص ع واحدة لكل أربع

ومراق السباحة مجهزة باملعدات األولية  - قاعة للمنقذين 
لإلسعافات  الضرورية  املواد  ى  ع يحتوي  وصندوق  للنجدة 

األولية.
تفاديا  هم  غ ى  ع عبوره  يمنع  ن  بالسباح خاص  مسلك   -

ي مياه السباحة. لتلويث محيط املسبح وبالتا
الفصل 183 

ذه املسابح نقاط للماء الصالح للشرب كما  يجب أن تتوفر 
ي. ي شبكة الصرف الص ن تصريف املياه املستعملة  يتع

يجب ان تكون مياه السباحة واالستحمام صالحة ومطابقة 
للمواصفات الوطنية.

الفصل 184
يئة املسابح للشروط الصحية التالية:  يجب أن تستجيب 

قابلة  غ  لالنزالق  مانعة  بمادة  معبدة  األرضية  تكون  أن   -
التنظيف  سهلة  تكون  وأن  للسوائل  ُمْنِفذة  وغ  للتعفن 
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ن أن تكون هذه األرضية ذات انحدار درجتھ  ، كما يتع والتطه
3 % كفيل بتوجيھ مياه التنظيف نحو ساقية شبكة محيطة 

بكامل املسبح ومتصلة بشبكة تصريف املياه.
مغلفــة  امليــاه  ودورات  الرشاشــات  جــدران  تكــون  أن   -
بمــادة  مطليــة  أو  األقــل  ــى  ع يــن  م ارتفــاع  ــى  ع بالزليــج 
ســهلة  للســوائل،  ُمْنِفــذة  ــ  غ فاتــح  لــون  ذات  كثيفــة 

 . ــ والتطه التنظيــف 
وجهاز  الكافية،  االضاءة  ى  ع املغطاة  باملسابح  يتوفر  أن   -

المتصاص البخار لتفادي الرطوبة.
الفصـل 185 

ي املسابح تطبيق الشروط الصحية التالية : ى مستغ يجب ع
- تغي مياه املسبح بصفة مستمرة ومنتظمة مع توف معدات 

ا. لتصفي
- توف مضخة مزج يمكن تعديلها إلضافة كمية محدودة من 
ا من طرف  الكلور أو من املواد الكيميائية األخرى املصادق عل
املصالح الصحية املعنية تسمح بتطه وتصفية مياه السباحة 

باستمرار.
بصفة  املسبح  ملياه  الحموضة  ودرجة  الكلور  نسبة  مراقبة   -
ى العينات ال تقع  ي لوحة إضافة إ يومية وعرضها بوضوح 
ا من طرف السلط الصحية املعنية ضمانا للمواصفات  مراقب

ا. املعمول 
بسجل  باملاء  املتبقي  الكلور  عن  املستمر  الكشف  تسجيل   -

الرقابة الذاتية
يوم  كل  اية  ي  املسبح  مشموالت  بقية  وتطه  تنظيف   -
ي األسبوع وذلك  ن التنظيف والتطه الشامل مرة  كما يتع
باستعمال مواد مرخصة من طرف املصالح الصحية املختصة.
ى األقل للقيام بعمليات االصالح  ي السنة ع - غلق املسبح مرة 

والصيانة.
- مراقبة سالمة منصات القفز وشرفات الغطس.

ى بطائق صحية سارية املفعول من  ن ع - يجب حصول العامل
ي. ي الجما املكتب الص

الفصل 186 
يمنع من السباحة كل شخص مصاب بأمراض جلدية كما يجب 
ية  إغالق املسبح كلما أثبتت األبحاث امليدانية أو التحاليل املخ
الضرورية  التطه  بعمليات  القيام  قصد  معٍد  مرض  وجود 

تحت مراقبة السلطات الصحية املعنية.

الجـــــزء الثامن
قاعات الرياضة البدنية

الفصل 187    
ي وجھ العموم إال بعد تقديم  ال يمكن أن تفتح قاعات الرياضة 
املكتب  من  ا  ومعاين عليھ  مصادق  القاعة  مشروع  تصميم 
ي الذي يسلم شهادة تثبت صالحية القاعة من  ي الجما الص

الناحية الصحية.
الفصل 188

يجب أن تتوفر بالقاعة الرياضية الشروط الصحية التالية :
وية واالنارة املناسبة داخل املؤسسة. - توف ال

- توف مراحيض، رشاشات ومغاسل لأليدي، مجهزة بقنوات 
للتطه ذات أنابيب وشبكات وقائية مربوطة بشبكة الصرف 
حسب  كافية  بأعداد  للشرب  الصالح  باملاء  ومزودة  ي  الص

أعداد املرتادين، ويجب ان تكون نظيفة باستمرار.
لوضع  وخزائن  املالبس  لتغي  خاصة  أماكن  توف  يجب   -

ا.  املالبس ف
- يجب توف صندوق اسعافات أو لية مزودة باملواد الضرورية.

العدد  الستيعاب  كافية  التداريب  قاعة  مساحة  تكون  أن   -
ن ال تقـل عــن 64 م مربع وعلو تحت السقف  ي من املتمرن الكا

ى األقل. أربعة أمتار ونصف (4.5 م) ع
ى الجدران لتغي الهواء بشكل كاف  ي أع - أن تكون لها نوافذ 

ومنتظم. 
- أن تكون أرضية القاعة مالئمة ملزاولة الرياضة.

ي حالة جيدة  ات الرياضية  - يجب ان يكون األثاث والتجه
واحجامها  إعدادها  ويتناسب  بسهولة،  تنظيفها  ويمكن 

ومساحَة املحل.
- يجب توفر ارضيات خاصة لألجهزة الرياضية املصنوعة من 
ي ان  مواد مطاطية ماصة للصدمات، اما األماكن األخرى فينب

تكون ملساء وقابلة للتنظيف.
ى حمام سباحة فيجب ان تتوفر فيھ  ي حالة توفر املؤسسة ع  -

ذا القرار. ى املسابح  شروط الصحة املطبقة ع
بطائق  ى  ع متوفرين  باملؤسسة  العاملون  يكون  ان  يجب   -
 ، صحية سارية املفعول، تجدد كل ستة أشهر إثر فحص ط
ى مهارات االسعافات األولية. ى شهادات تدريب ع ن ع وحاصل

- يجب وضع لوحة ارشادية توضح املسموح واملحظور للزبناء 
النظافة  ى  ع والحفاظ  والبصق  ن  التدخ منع  وخصوصا 

العامة داخل املؤسسة. 
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الفصل 189    
ام شروط الصحة والنظافة  ى صاحب القاعة اح - يجب ع
ي أو قات محددة وبدون إزعاج السكان  ام بالعمل  وعليھ االل

املجأورين.
أو  املحل  ى  ا ظاهرة  معدية  بأمراض  ن  املصاب دخول  يمنع   -

مزاولة النشاط فيھ.
- يمنع املبيت باملحل.

ات  ى تنظيف وتطه املرافق الصحية وتجه - يجب السهر ع
القاعة يوميا.

خالل  من  ان  والف الحشرات  مكافحة  ى  ع السهر  يجب   -
التعاقد مع شركة مختصة.

 ، ي أو الط - كما يمنع مزاولة أي نوع من أنواع العالج الطبي
واستخدام األجهزة الكهربائية العالجية واملوجات فوق صوتية 
ى  ع الحصول  وبعد  ن  املختص قبل  من  اال  الشد  وأجهزة 

خيص من املصالح املختصة. ال
الجـــــزء التاسع

spa خاء قاعات الحالقة والتجميل والتدليك واالس
الفصل 190  
قاعات الحالقة

ي: ى ما ي يجب أن تتوفر قاعة الحالقة ع
ي من الزبناء. - مساحة كافية الستيعاب العدد الكا

باملاء  ومزودة  ي  الص الصرف  بشبكة  مربوطة  مغسالت   -
الصالح للشرب.

بممارسة  والخاصة  الضرورية  ات  والتجه اآلالت  األدوات،   -
مهنة الحالقة.

وارتفاع  وإضاءة  املحل  داخل  كافية  وية  ى  ع متوفرة   -
ن. مناسب

ن الشعر باملواد غ الطبيعية بنظام  - تجه قاعة صباغة وتلي
وية املتجددة. شفط الروائح وال

- طاو الت وكرا مريحة.
- جدران هذه القاعة مطالة بمادة أو صباغة سهلة الغسل.

- أن تكون أرض هذه القاعة مبلطة بزليج أو ما يشبھ ذلك 
ومضاد لالنزالق.

ن ملزمون بمراعاة مقتضيات حفظ الصحة اآلتية  إن الحالق
- استعمال أدوات الحالقة الحادة خاصة لكل زبون.

- تعقيم أدوات الحالقة الغ حادة بالطريقة املالئمة واملسموح 
ا.

- عدم حلق أي زبون مصاب بداء متنقل أو معد كالقرع أو طفح 
ي جلد الرأس. ي العنق أو  ي الوجھ أو  جلدي 

ن مزاولة الحجامة والختانة وإزالة األسنان. ى الحالق - يمنع ع
املستعملة  واألنسجة  والفوطات  البذالت  تطه  ويفرض   -

ا. بطريقة منتظمة وبمواد مالئمة مسموح 
ى بطائق صحية سارية  ن التوفر ع ى جميع املستخدم - يجب ع
املفعول، تجدد بصفة منتظمة مرة كل ستة أشهر إثر فحص 

ي. ، مسلمة من املكتب الص ط
ن. - يجب توف لباس فاتح اللون ونظيف لجميع املستخدم

الفصل 191  
خاء قاعات التجميل والتدليك واالس

- يجب ان تتناسب مساحة املحل مع الخدمات املقدمة وعدد 
الزبائن.

ى األقل ودورة مياه مع  - يجب توف حوض غسيل واحد ع
ا.  ى نظاف الحفاظ ع

ى بطائق صحية سارية  ن التوفر ع ى جميع املستخدم - يجب ع
. املفعول، تجدد بانتظام مرة كل ستة أشهر إثر فحص ط

ن. - يجب توف لباس فاتح اللون ونظيف لجميع املستخدم
العامة  النظافة  بشروط  ام  االل ن  املستخدم ى  ع يجب   -

وخصوصا غسل وتطه األيدي قبل وبعد تقديم الخدمة.
اية  ات وجوبا عند  - يجب تنظيف وتطه املعدات والتجه
كل حصة عمل مع توف جهاز تعقيم باألشعة فوق البنفسجية 

لألدوات الحادة وخاصة أدوات تقليم األظافر. 
- يجب توف مفارش ورقية لكل سرير يستخدم ملرة واحدة بعد 

كل خدمة.
التجميل  ومستحضرات  التجميل  مواد  تكون  ان  يجب   -
واليسمح  املصدر  ومعروفة  صالحية  تواريخ  تحمل  املرخصة 
ن  بصنع خلطات التجميل والعناية بالبشرة وبيعها للزبائن بع

املكان.
الفصل 192 

ي  شر حمام  ى  ع والتدليك  التجميل  قاعات  توفر  حالة  ي 
ى الشروط التالية : فيجب ان يتوفر ع

ي باألثاث والديكور والتكييف  - يجب تجه قاعة الحمام الشر
واالضاءة املناسبة وجهاز الشفط للروائح بشكل كاف.

خاء واخر لتغي املالبس  - يجب تخصيص فضاء خاص لالس
مجهز بخزائن لحفظ املالبس.
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- يجب ان تكون أرضية الغرف من الزليج أو الرخام أو أي مادة 
سهلة التنظيف وغ قابلة لالنزالق وخالية من التشققات.

- يجب توف جميع وسائل مكافحة الحريق بعدد كاف.
- يجب توف رشاشات لالستحمام ودورة مياه كافية والسهر 

ها باستمرار. ا وتطه ى نظاف ع
ى تنظيف وتطه وتجفيف مكان االستحمام  - يجب السهر ع

ات والحمام يوميا. بعد كل استخدام، والتجه
خالل  من  ان  والف الحشرات  مكافحة  ى  ع السهر  يجب   -

التعاقد مع شركة مختصة.
الباب السابع

ة مراقبة نظافة املؤسسات املضرة واملزعجة الخط
الفصل 193

ي  الص للمكتب  ن  التابع ن  املحلف واألعوان  لألطباء  يمكن   
ا  ي، القيام بكل األعمال واملهام اليومية ال من شأ الجما
ضمان الوقاية الصحية والسالمة العمومية وحماية البيئـــــة، 
ا،  ة ومراقب داخـــل جميـــع املؤسسات املضرة أو املزعجة والخط

ا العمـــل. ن واألنظمة الجاري  وذلك طبقا للقوان
الفصل 194    

ى  يجب أن تتوفر املؤسسة املضرة أو املزعجة أو الخطيـرة ع
ي كاآلتي : ــا شـروط الصحة و املرافق ال تتطل

عن  منفصلة  وتكون  واملغسالت  املاء  رشاشات  مراحيض،   -
محل العمل خاصة واحدة للذكور وأخرى لإلناث.

- مجهزة بقنوات للتطه ذات أنابيب وشبكات وقائية.
ي. - مربوطة بشبكة الصرف الص

- مزودة باملاء الصالح للشرب. 
ى  - يجب أن تكون جدران هذه املرافق مزلجة بعلو1.70م ع

األقل. 
وية الكافية ال يقل عن  ى نظام لل - يجب أن تتوفر املؤسسة ع

7 أمتار مكعبة عن كل فرد.
ى مساحة كافية، إضاءة وارتفاع  - يجب أن تتوفر املؤسسة ع
مناسب، مع وجود باب لإلغاثة عند الطوارئ ال يقل عرضھ عن 
ى املكاتب واملرافق اإلدارية  1.50 م وطولھ 2.50 م باإلضافة ا

للمؤسسة.
- كما يجب ان تكون أرضية املؤسسة مبلطة.

الفردية  الحماية  وسائل  ى  ع املؤسسة  تتوفر  أن  يجب   -
ا قانون الشغل. والجماعية ال ينص عل

- يجب توف جميع وسائل مكافحة الحريق بعدد كاف.

الفصل 195
إن كل صاحب منشأة أو مقاولة أو مصنع يمكن أن يحدث أو 
ي الجو،  ة الرائحة أو دخان ينتشر  ينفث غازات ضارة أو كر
ي املناطق واألحياء الصناعية  ال يمكن لھ مزأو لة نشاطھ إال 
دف  مراعاة  مع  ي  الجما املجلس  رئيس  طـــرف  مــن  املعينة 
التحمالت البي بالنسبة للمشاريع الخاضعة لدراسة التأث 

ى البيئة. ع
الفصل 196

ي اليوم  ى صاحب املؤسسة القيام بعملية تنظيفها مرة  يجب ع
ة  ا. كما يجب عليھ وضع أوعية كب بمواد التطه املسموح 
وغسلها  والقاذورات  األزبال  لرمي  املؤسسة  بجانب  بدواسة 

باملاء إثـر كـــل إفـــراغ ملحتواها.
ى  يمنع منعا باتا رمي األزبال امللوثة أو املضرة بالصحة العامة وع
وتستجيب  قانونية  بطريقة  ا  م التخلص  املؤسسة  صاحب 

للمعاي البيئية.
الفصل 197

إن املياه املستعملة ونفايات الوحدات اإلنتاجية واملؤسسات 
ى  إ تؤدي  قد  وال  عمومــا  الصناعيــة  البقايــا  ا  ف تك  ال 
أخطار  ى خلق  إ أو  ي  الص الصرف  شبكة  ي  أضرار  إحداث 
ة تضــر بالصحـــة العمومية أو بالبيئة، ال يجوز  أو رائحة كر
ي إال بعد إخضاعها  ي شبكة الصرف الص تفريغها مباشرة 
البقايا  ملعالجة  املعتمدة  وبالطريقة  التصفيــة،  أو  للمعالجـة 
الصناعية واملياه املستعملة والفضالت وجميع عمليات التفريغ 
ائي للبقايا الناتجة عن مختلف املعالجات الصناعية سواء  ال

كانت صلبة أو سائلة.
الباب الثامن

ى أو املر مراقبة نظافة سيارات نقل الجر
(سيارات اإلسعاف).
الفصل 198     

سيارة  بواسطة  يتم  أن  املر  أو  ى  الجر نقل  ي  ط  يش
اإلسعاف الخاصة بذلك، ويمنع منعا كليا نقل املوتى بسيارة 

اإلسعاف.
الفصل 199     

ى شروط النظافة  من أجل ضمان الوقاية الصحية والحفاظ ع
ى أو املر يجب أن تكون سيارة  وسالمة وسائل نقل الجر

ي وضعية قانونية. ي حالة جيدة والئقة و اإلسعاف 
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الفصل 200     
 يجب أن تكون سيارة اإلسعاف نفعية من الحجم املتوسط وأن 

ى الخصائص التالية : تتوفر ع
- أن تكون لها خلفية مستقلة تماما عن غرفة السياقة املعزولة 

ي سميك. ا بحاجز زجا ع
. - أن تكون األرضية مجهزة بخطي سكة لتحريك السرير الط

- أن تكون مجهزة بمقعد للشخص املرافق للمريض أو الجريح. 
. - أن تكون مجهزة بمعدات خاصة باإلنعاش الط

- أن يكون سطحها مجهزا بمصباح أحمر ومنبھ صوتي خاص.
ا عبارة «سيارة  - أن تكون مصبوغة بلون أبيض ومكتوب عل

اإلسعاف».
ي دف التحمالت. - وأن تستجيب لجميع الشروط املفصلة 

الفصل 201     
باستمرار  نظيفة  حالة  ي  اإلسعاف  سيارة  تكون  أن  يجب 
ى التطه مرة فـي األسبوع علــى األقل، وكلما دعت  وتخضع إ

ى ذلك. الضرورة إ
الفصل 202

ي حالة نقل مريض مصاب بمرض ُمْعٍد، يجب أن يتم التصريح 
ي، قصد القيام باإلجراءات  ى مكتب حفظ الصحة الجما بھ إ
اب  ي املتواجد ب ى املكتب الص الوقائية الضرورية، وكذلك إ

ا. الجماعة ال يتم نقــل املريض إل
الباب التاسع

مراقبة نظافة سيارات األجرة
و حافالت النقل العمومي

الفصل 203 
ى شروط النظافة  من أجل ضمان الوقاية الصحية والحفاظ ع
وسالمة وسائل النقــل العمومــي، يجـــب أن تكون سيارات األجرة 
النقل  وسائل  وسيلة من  أي  أو  الحضري،  النقل  حافالت  أو 

ي وضعية قانونية سليمة. العمومي فــي حالــة جيـــدة والئقة و
ي  كما يجب أن تكون سيارة األجرة أو حافلة النقل العمومي 
حصريا  تستعمل  وأن  ودائمـــة  مستمـــرة  بصفة  نظيفة  حالة 

لنقل الركاب واملسافرين.
الفصل 204 

الفرعية  واملكاتب  الصحة  لحفظ  ي  الجما املكتب  يقوم 
بمراقبة عملية التطه ونظافة جميع وسائل النقل العمومي 

بصفة مستمرة ودائمة. 

الفصل 205 
بصفة  العمومي  النقل  وحافالت  السيارات  تنظيف  يجب 
واملخصصة  ا  املسموح  املطهرة  املواد  باستعمال  منتظمة 

لذلك.
لتسهيل  ع  لل قابل  بغطاء  ا  تغطي فيستحب  املقاعد  أما 

ى غسلھ. املواظبة ع
الفصل 206

بصحـــة  متمتعا  العمومي  النقل  سيارة  سائق  يكون  أن  يجب 
جيـــدة وخاضعا لفحوصــات طبيــة (كل 6 أشهر) وحامل للبطاقة 
ي لحفظ  الصحية ال تسلم لھ من طرف أطباء املكتب الجما

الصحة أو أحد فروعھ.
الباب العاشر

البنايـات السكنية
الفصل 207 

ى  ي واملكاتب الفرعية بالسهر ع ي الص  يقوم املكتب الجما
ي : ام الضوابط املتعلقة بما ي اح

. - نظافة املساكن وزجر إيداع النفايات بالوسط السك
ى توف وسائل التخلص من النفايات. - السهر ع

ي. ى تطه قنوات الصرف الص - السهر ع
الفصل 208 

ى مالكي البنايات السكنية، ترك بقايا مواد  يمنع منعا كليا ع
م  ها حـول البنايــة أو علــى الطريق العمومية. وعل الزبناء وغ
إتمام  بعد  مباشرة  املستغل  العام  ي  الجما امللك  تنظيف 

أشغال الزبناء. 
ى املصالح الجماعية  ي حالة عدم القيـــام باملطلوب، ستتو و

ن باألمر ى نفقة املعني املختصة تلقائيا القيام بذلك وع
الفصل 209 

ي  ى حفظ الصحة داخل األو راش، و إن كل مقاول مسؤول ع
ي : هذا اإلطار فهو ملزم بما ي

ى التقليل من تناثر الغبار الناتج عن أعمال الزبناء  - العمل ع
وعدم  الجوار  سكان  صحة  ى  ع حفاظا  باملــاء  بالـرش  وذلك 

ى تلوث الهواء. م وحفاظا ع األضرار 
ن مع السهر  - توف مرافق صحية مؤقتة خاصة باملستخدم

ا بصفة مستمرة. ى العناية  ع
- ترك األرض ممهدة بكيفية يتعذر معها ركود املياه.

بمجرد  طرفھ  من  املحفورة  املؤقتة  والسدود  الخنادق  - ردم 
اء من استعمالها. االن
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 الفصل 210 
ى أصحاب القطع والبقع األرضية العارية والواقعة   يجب ع
ي شوارع وأزقة املدينة القيام بتسييجها بشباك حديدي ذي 
ى تنظيف البقعة  ى صيانتھ، والسهر ع مظهر مالئم مع السهر ع

ا. والعناية 
الفصل 211

ا أن يتخذوا كل  ي البنايات وملحقا ى السكان مستغ يجب ع
التداب الالزمة لتجنــب ركــود املــاء الناتج عن املطر أو عن ماء 
الغسيل والسقي تفاديا لتوالد الحشرات وذلك بالقيام باآلتي :

ى  - إخالء محيط املب السك من األوعية ال قد تؤدي إ
األواني  وبقايا  الفارغة  ات  املص علب  مثل  املطر  مياه  تجمع 

وقعور القنينات واملزهريات واملغارس ...الخ.
ي الشرفات وحاشية  - عدم استعمال قعور زجاجات فارغة 

البنايات والحدائق.
ى غطاء  - يجب أن يتوفر كل خزان للماء وضع فوق السطح ع

محكم االغالق.
الفصل 212 

ي واملكاتب الفرعية ولوج  ي الجما بإمكان أعوان املكتب الص
ى مراقبة  الساحات والحدائــق وسطوح الدور قصــد السهــر ع
ام الضوابط املتعلقة بنظافة املساكن والبنايات السكنية  اح

ا. ن واألنظمة املعمول  وذلك طبقـا للقوان
الفصل 213  

الحدائق واألرا العارية غ املنبتة ردم  ى مالكي   يجب ع
جريان  لضمان  وذلك  م  أراض ي  توجد  ال  الحفر  وتسوية 

ا وتجنب كل إمكانية تجمعها. املياه وتسر
دوء  ا اخالل  تب عل ة أو ال ي يمنع إيواء الحيوانات الخط
ا جميع األضرار ال  ن ويتحمل أصحا املب أو بسالمة القاطن

كة. ا للملكية املش تتسبب ف
الفصل 214 

ي  ى سكان البنايات السكنية أن يعرضوا  يمنع منعا كليا ع
ي الطرق  ي األقسام األخرى من الصــروح أو يلقوا  النوافـذ أو 
ا أن  العمومية أيا كان من األشياء ال مـن شــأن سقوطها أو رم

ى املارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة. يشكل خطرا ع
الصحة  بقواعد  يتقيدوا  ان  ن  ك املش املالك  ى  ع يجب 
والحدائق  الخضراء  املساحات  اتالف  يتجنبوا  وان  والنظافة 

كة ووضع اسيجة بداخلها تحول دون استعمالها. املش

الفصل 215  
ى سكان البناية توف صندوق للقمامة فــي شكل مالئــم  ن ع يتع
م وضع  يتماشــى مع الشاحنة الحاملة للقمامات. كما يجب عل
غطـاء  علـى  متوفـرة  عية  أو  ي  لية  امل والنفايـات  القمامــات 
ن، مع إمكانية استعمال أكياس  محكم االغالق، ذي مقبض
املخصص  املكـان  ي  ووضعهــا  االغالق  محكمــة  ا  مسموح 
حتــى  وذلك  لية.  امل والقاذورات  والنفايات  القمامــات  لجمــع 
ي الوقت واملكان  يتـم جمعهـــا من طرف مصالح شركة النظافة 

املحددين.
الفصل 216

- يمنع غسل أو خبط الزرابي ونفـض الغبـار من خالل النوافذ 
و العمارات وكذلك  ى الطرق العمومية أو  والشرفات املطلة ع

ى الرصيف. ها ع وضع القطن والحلفاء وغ
السريرية  واملعــدات  واألفرشـة  األغطية  ونفض  وضع  يمنع   -

والزرابي وكل أنسجة األثاث من النوافذ والشرفات.
ى الشرفات إذا كان هذا األخ مرئيا من  - يمنع نشر الغسيل ع

ى األرصفة. الشــارع أوكان املـاء يقطر منھ ع
ى الشرفات والسطوح وواجهات العمارات،  - يمنع أن يوضع، ع
كل ما يمكنھ تشويھ جمالية املنظـــر العام بكيفيـة مرئيــة مـــن 

الشــارع العمومي.
الباب الحادي عشر

مراقبــة نظافـة الطـرق العموميــة
الفصل 217 

لضمان نظافة الطرق العمومية داخل املدار الحضري، يتخذ 
التداب  جميع  الفرعية  واملكاتب  ي  الجما ي  الص املكتب 
ــا فوق الرصيــف  الالزمة لزجر كل األعمال ال من شـأن مزاول

ى الطــرق العموميـة أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة. أو ع
الفصل 218  

ى كل فرد أو جماعة وضع أو رمي األشياء ال  يمنع منعا كليا ع
ى نظافة الطرق العمومية. قد تؤثر سلبا ع

ى قارعة الطريق   ويمنع رمي هذه األشياء كيفما كان نوعها ع
ي الساحات والحدائق واألرا العمومية، و

املياه.  ومجاري  العمومية  األماكن  وكذا  املشيدة  غ  الفارغة 
ى سبيل املثـال ال الحصر : وذلك ع

- إيداع األزبال والقمامات والنفايات وبقايا الفضالت بالوسط 
 . السك
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- بقايا األغراس الناتجة عن التشذيب، بدون اخبار مصالح 
ا. النظافة مسبقا قصد التخلص م

- ترك ركام وبقايا مواد البناء ونفايات املصانع.
وباألرا  بالحدائق  امليتة  والحيوانات  القذرة  املياه  رمي   -

العارية.
ى قارعة الطريق. - صب املياه الوسخة ع

ة بالطريق  ي انتشار الروائح الكر - رمي املواد ال قد تسبب 
العام.

بالوقايــة  تمـس  أن  ـا  مزاول شأن  من  ال  باألعمال  القيام   -
والنظافــة العمومية.

الفصل 219 
يمنع وجود أي مستودع لألزبال والقاذورات أو أدوات خاصـة، 
ى سياج. ويجب  فـوق ملك عـام أو خـاص ح ولوكان يتوفر ع
ا لوضع األزبال  ى جميع السكان تخصيص أكياس مسموح  ع

وكذلك األمـر بالنسبة للمحالت التجارية.
الفصل 220 

ى أي كان فردا أو جماعة القيام باألعمال ال  يمنع منعا كليا ع
ا أن تمس بالوقاية الصحية من شأن مزاول

ي الطرق العمومية داخل  والسالمة العمومية فوق األرصفة أو 
املدار الحضري.

الفصل 221 
واملهنية  الحرفية  املحالت  أصحاب  ى  ع كليا  منعا  يمنع   
فوق  ا  مزاول شأن  من  ال  باألعمال  القيام  والصناعية 

. الرصيف والطرق العمومية أن تلحق أضرار بصحة الغ
الفصل 222  

يمنع استغالل األرصفة والطرق العمومية والحدائق واملمرات 
واألماكن العمومية واألرا الفارغة واألرصفة بوضع هياكل 
السيارات والشاحنات واآلليات والخشب والحديد ومخلفاتھ، 
وكذا أدوات البناء والتجه والخرق الباليــة واألشيـاء املستغ 

اكم النفايات. ا ال قد تشكل مصدرا ل ع
 الفصل 223  

يمنع غسل السيارات والشاحنات واآلليات والعربات املجرورة 
ى  والعربـات ذات املحـرك بجميـع أصنافهـا ع

واملمرات  والحدائق  العمومية  واألماكن  والشوارع  الطرق 
واألرا الفارغة وقرب مجاري املياه.

الفصل 224  
املتعفنة  واألشياء  ا  أوعي ورمي  املحركات  زيوت  تفريغ  يمنع 

خارج األماكن املخصصة لذلك.

الفصل 225  
ى أصحاب شاحنــات توزيع (قنينات الغاز، صناديق  يمنع ع

ى األرصفة والطرقات. ــا ع ا أو دحرج املشروبات إلخ…) رم
الفصل 226  

لية املستعملة وجميع امليــاه املستعملــة  يجب تفريغ املياه امل
ي شبكة الصرف  ي املحـالت التجاريـة، الصناعيـة والخدماتيـة 

ي الشوارع واألزقة العمومية. ي، ويمنع تفريغ هذه املياه  الص
الفصل 227 

الرصيف إال  ى  البضائع ع املتاجر عرض  أصحاب  ى  يمنع ع
ا. خيص من الجماعة، وفق التشريعات املعمول  ب

الفصل 228 
ى كل مستغل ملحل للتجارة أو ورشة، أن ينظف كل  يجب ع
ال  املياه  مجاري  يكنس  وأن  ملحلھ  األمامي  الرصيف  يوم 
توجد باألمام وذلك قبل مرور مصلحـــة التنظيف. وعليھ وضع 
النفايــات داخــل صناديــق القمامة املخصصة لها. كما يجب 
تزليج الرصيف أمام باب املحــل أو استعمال االسمنـت املسلــح 

لتفـــادي الغبار.
الفصل 229  

ى  ع ها  وغ واألغطية  والزرابي  املالبس  بغسل  القيام  يمنع 
الطرق العمومية، والسقايــات العمومية واملراحيض العمومية 

ومجاري املياه واألرصفة ... الخ.
الفصل 230 

ي العام للقيام باألعمال  يمنع منعا كليا استغالل امللك الجما
والنظافة  الصحية  بالوقاية  تمس  أن  ا  مزاول شأن  من  ال 
والسكينة العمومية وسالمة املرور فوق األرصفة داخل املدار 

الحضري.
الفصل 231 

ي العام بدون ترخيص  يمنع منعا كليا استغالل امللك الجما
عوائق  تشكل  قد  ال  األشياء  من  كان  أي  بوضع  أو  مسبق 
ى الرصيف  ي عرقلة الس ع وعوارض أو حواجز تكون سببا 
ي تلوث  ى املارة أو تكون سببا  والطريق العام. أو تسبب خطرا ع
البيئة، ويجب حجز كل ما تم وضعھ من السيارات والشاحنات 

ى الرصيف باملحجز البلدي وكل األشياء املعروضة ع
الفصل 232

ي العام (الرصيف) بوضع  يمنع منعا كليا استغالل امللك الجما
ا. هياكل السيارات والشاحنات واألشياء املستغ ع
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الفصل 233
ي العام من طرف اصحاب  يمنع منعا كليا استغالل امللك الجما
املحالت الحرفية والتجارية واملهنية والصناعية وذلك بالقيام 
ا فوق الرصيف أن تلحق أضرارا  باألعمال ال من شأن مزاول
ي : ى سبيل املثال ال الحصر فيما ي . وتتمثل هذه األعمال ع بالغ

- غسل وتشحيم السيارات.
- إصالح السيارات والعربات والشاحنات.

- صباغة هياكل السيارات والشاحنات.
ا. - إصالح الثالجات والدراجات واآلالت واآلليات وصباغ

- إصالح العجالت واملحركات.
- إصالح كهرباء ولوازم السيارات.

صيص والتلحيم وما شابھ ذلك... - أعمال النجارة والحدادة وال
الباب الثاني عشر

ى الصحة داخل املؤسسات العمومية املحافظة ع
الجـــــزء األول

مراقبة نظافة املؤسسات العمومية
الفصل 234

ي واملكاتب الفرعية بمراقبة نظافة  ي الجما يقوم املكتب الص
املؤسسات العمومية التابعة لنفوذ تراب الجماعة ولهذه الغاية 
ى ضمان الوقاية الصحية داخل  يتخذ جميع التداب الرامية إ
ا العمل  ن الجاري  بنايات هذه املؤسسات، وذلك طبقا للقوان

ي هذا امليدان. 
ام الضوابط املتعلقة بالوقاية  ي هذا املجال بمراقبة اح يقوم 
الصحية ونظافة هذه املؤسسات. حيث يجب أن تتوفر بنايات 

ي: ى ما ي هذه املؤسسات ع
- املرافق الصحية الضرورية (املراحيض ومغسالت إلخ)

وية مرافق البنايات.  -
يات...... - نظافة املساكن العمومية / الخ

ي. - الربط بشبكة الصرف الص
- الربط بشبكة املاء الصالح للشرب.
- توف وسائل التخلص من النفايات.

ي. - تطه قنوات الصرف الص
الجـــــزء الثاني

مراقبة الصحة والنظافة املدرسية
الفصل 235  

ي واملكاتب الفرعية واألعوان  ي الجما  يقوم أطباء املكتب الص
املــدارس  داخـل  والنظافـة  الصحة  بمراقبة  لهم  ن  التابع

تراب  لنفوذ  التابعة  الطالب  ودور  والداخليات  العمومية 
الجماعــة، وذلك بتنسيق مع املصالح املختصة. 

ى ضمان الوقاية  ولهذه الغاية، يتخذ جميع التداب الرامية إ
ن  الصحية داخل بنايات هذه املؤسسات وذلك طبقا للقوان
ي هذا املجال بمراقبة  ي هذا امليدان ويقوم  ا العمل  الجاري 
هذه  ونظافة  الصحية  بالوقاية  املتعلقة  الضوابط  ام  اح

املؤسسات.
ي: ى ما ي حيث يجب أن تتوفر بنايات هذه املؤسسات ع

- املرافق الصحية الضرورية (املراحيض والغساالت).
- يجب أن يكون عدد املراحيض كاف بالنسبة لعـدد التالميـذ 
عزل  مع  تلميذ)   15 لكل  (مرحاض  باملؤسسـة  املوجوديـن 

املراحيض املخصصة لكل جنس ذكورا وإناثا.
وية كافية لجميع مرافق بنايات املؤسسة التعليمية  - نظافة و
(أقسام إدارة خزانة مطعم مطبخ مسكن املدير والحارس مراقد 

قاعات املطالعة.... إلخ)
ى مساحة كافية حسب  - يجب أن تحتوي قاعات الدراسة ع

ا العمل. املعاي الجاري 
ا قابلة  - يجب أن تكون الجدران مصبوغة بلون مفتوح وأرضي

للغسل بسهولة.
- يجب أن تقدر املساحة اإلجمالية للنوافذ بسدس املساحة 
وية كافية. اإلجمالية لجدران القاعة لتكون الرؤية واضحة وال
ي وبشبكة املاء الصالح  - يجب الربط بشبكة الصرف الص

للشرب.
ية ومالعب رياضية. - توف مساحة خضراء ومرافق ترف

- توف وسائل التخلص من النفايات.
الفصل 236 

ـــا إال بعد الحصـول علـى  كل مدرسة حرة ال يمكن أن تفتح أبوا
ي  شهـادة تثبـت املطابقة الصحية مسلمة من املكتب الجما
ي املع تثبت صالحية املؤسسة  لحفظ الصحة أو مكتبھ الفر

الخاصة من الناحية الصحية.
الفصل 237

ي حالـة الشـك بوجــود حالــة  ى مديري هذه املؤسسات  يجب ع
ن التالميذ  إصابـة بـداء أو وبـاء أو مــرض ُمْعٍد داخل املؤسسة أو ب
ي لحفظ  وا بذلــك املصالح الصحية أو املكتب الجما أن يخ

الصحة أو املكاتب الفرعية فـورا وبصفــة استعجالية.
ى ضمان الوقاية الصحية والنظافة داخل  م السهر ع كما عل

ا. املؤسسة ال يشرفون عل
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الفصل 238
القيام  الفرعية،  واملكاتب  ي  الجما ي  الص للمكتب  يعهد   
ا ضمان الوقاية الصحية، النظافة  بكل األعمال ال من شأ
العمومية وحماية البيئة داخل مؤسسات التعليـم الخــاص أو 
ي  ــا العمل. و ن واألنظمة الجــاري  العام. وذلك طبقا للقوان

إطار االختصاصات املخولة لرئيس الجماعة. 
الفصل 239

ي لحفظ الصحة واملكاتب الفرعية بالسهر  يقوم املكتب الجما
ى السالمة الصحية باملراكز ذات الصبغة االجتماعية وكذا  ع

ا.  ن  صحة األشخاص العامل
الفصل 240

ي واملكاتب الفرعية وبتنسيق مع  ي الجما يقوم املكتب الص
الصبغة  ذات  املؤسسات  جميع  بمراقبة  املختصة  املصالح 
االجتماعية ويتخد جميع اإلجراءات من أجل ضمان الوقاية 
ى تنفيذ وتتبع عمليات التطه ومحاربة  ا، ويسهر ع الصحية 

ذه املؤسسات. الحشرات والجرذان 
الباب الثالث عشر
ى البيئــــــــة املحافظة ع

الفصل 241
ى أي كان فردا أو جماعة شخصية معنوية أو  يمنع منعا كليا ع
ــا أن تمس أو تحدث  ذاتية القيام باألعمال ال من شأن مزاول
ي عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غ  أي تغي 
ى عناصرها (هواء،  ى األضرار بالبيئة أو يؤثر سلبا ع مباشرة إ
ف  ا أو يست ا أو يشوه من طبيع ماء وتربة) بما يقلل من قيم

ي. مواردها داخل املدار الجما
الفصل 242

ى  الفرعيةع واملكاتب  ي  الجما الصحة  حفظ  مكتب  يسهر 
دد صحة وسالمـة  ى اجتناب كل ما يمكن أن  حماية البيئة وع
النقط  أو  البي  التلوث  عن  الناتجة  األخطار  من  السكـان 
ى محاربة النوأقل والحشرات حيث يتخذ  السوداء. كما يسهر ع
البيئة  حماية  ى  إ الرامية  والتداب  الالزمة  اإلجراءات  جميع 

ي : ي هذا املجال بما ي داخـل النفــوذ التــرابي للجماعــة. ويقوم 
ى نظافة البيئة. ى الحفاظ ع - العمل ع

ي. - محاربة جميع أشكال التلوث واإلخالل بالبيئة وبالتوازن الطبي
. ي املجال البي ي التحسيس والتكوين  - املساهمة 

واملحافظة  الطبيعية  واملواقع  الخضراء  املساحات  حماية   -
ا. عل

- معالجة اآلبار.
الفصل 243

يتخذ  أن  مرتبة  مؤسسة  يستغل  شخص  كل  ى  ع يجب   
البيئة  تلوث  محاربة  أجل  من  للوقاية  الالزمة  التداب  كل 
ي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية  وتدهور الوسط الطبي
العمل.  ا  الجاري  البيئيــة  واملعاييـــر  واملقاييــس  والتنظيمية 
كما عليھ أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف 

املصالح املختصة.
الفصل 244

مؤسسة  أو  تجارية  أو  صناعية  مؤسسة  يستغل  شخص  كل 
ا أجهزة ذات محرك أو آليات  متعلقــة بالصناعــة التقليدية 
يد،  اق الوقود أو إلحــراق النفايــات أو للتسخيـــن أو للت الح
امللوثة  املواد  انبعاث  من  والحد  والتقليص  بالوقاية  ام  االل
ا أن تضـر بصحــة اإلنسان والحيونات  ي الجو، ال من شأ
والنبات واملآثر واملواقع أو تكون لها آثار ضارة بالبيئـة بشكــل 

عــام وذلك وفــق املعاي املحددة قانونيا.
الفصل 245

إن أصحاب املصانع واملعامل واألوراش والوحدات الصناعية 
ا  م وتنبعث  البيئة  ى  ع سل  تأثيـر  لھ  نشاطا  تمارس  ال 
كيب أجهزة ملنع أو تقليل من انتشار  ملوثات بيئية، ملزمون ب
ي  ا من املصنع أو الوحدة  ا قبل انبعا تلك امللوثات والتحكم ف
ى الحد املسموح بھ حسب املواصفات املعتمدة قانونيا. الجو ا

الفصل 246
ى  ى أصحاب املصانع واملعامل واألوراش املحافظة ع يجب ع
ا  ا. ومنع تدهورها أو تلو مكونات البيئــة وعناصرهـا، واالرتقاء 
ا ضمن الحدود اآلمنة من حدوث التلوث وتشمل  أو األقالل م

ي : ى ما ي بة وذلك بالعمل ع هذه املكونــات الهواء واملياه وال
كيبة الجو عن طريق تضخيم نسب بعض  - عدم اإلخالل ب

ي الجو. الغازات والغبار والدخان، والبخار واملواد املشعة 
- عدم اإلخالل البي باألرض بسبب رمي الفضالت الصناعية 
ي،  الفال االستغالل  وفرط  املختلفة  النفايات  وإلقاء 

ة استعمال املواد الكيمآوية . وتدم الغطاء األخضر، وك
والبقايا  النفايات  رمي  بفعل  املياه  تركيب  ي  اإلخالل  عدم   -

ي). الصناعيـة، واملياه املبتذلــة (الصرف الص
الفصل 247

ي النصــوص  ا  ى أي مؤسسة وردت تسمي يمنع منعا كليا ع
ة،  والخط واملزعجة  بالصحــة  املضـــرة  للمحــالت  املنظمــة 
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مستغلة أو مملوكة من طرف شخص مادي أو معنوي، أن تقوم 
بأي عمــل لــھ تأثيــر مباشر أو غ مباشر يشكل خطرا أو إزعاجا 
للجوار أو يلحق ضررا بالصحة والنظافــة وأمــن وراحــة األفراد، 
ي والبيئة بدون رخصة قانونية تسمح  ى الوسط الطبي أو ع

بذلك وتسلم من طرف الجهة املختصة.
الفصل 248

مستعملة، وكـل سائــل  مقذوفات سائلة  يمنع منعا كليا رمي 
صــادر علــى الخصــوص عــن املنـازل أو املستشفيات أو املحالت 

ي. ي الوسط املائي والطبي التجارية والصناعية واملهنية 
الفصل 249

استعمالها  سبق  ال  املياه  استعمال  إعادة  باتا  منعا  يمنع 
حرفية  أو  صناعية  أو  تجاريــة  أو  فالحيـــة  أو  ليــة  م ألغــراض 

ا بدون معالجة. ا ومكونا ت طبيع وتغ
الفصل 250

يمنع رمي املخلفات والبقايا الناتجة عن عمليات استخالص أو 
الك أو تصفية لها تأث سل  استغالل أو تحويل أو إنتاج أو اس

ى البيئـة. ع
الفصل 251

ا الخطرة أو السامة  يمنع رمي النفايات ال تشكل بسبب طبيع
أو املتفاعلــة أو القابلــة لالنفجار أو االشتعال أو البيولوجية أو 

. ديدا للتوازن البي الجرثومية 
الفصل 252

م مقاييس  ى كل مؤسسة مرتبة أو غ مرتبة أن تح يجب ع
للنصوص  طبقا  ا  املسموح  البيئة  ى  ع املحافظة  ومعاي 

ا العمل. القانونية الجاري 
الفصل 253

ى أي مؤسسة أن تصدر انبعاث أية مادة ملوثة، وخاصة  يمنع ع
الدخان والغبار والغــازات السامــة أو املسببة للتأكل أو املشعة 
ــا طبقــا للنصــوص  ي الهواء بصفة تفوق الحدود املسمـوح 

التشريعيــة والتنظيمية.
الفصل 254

يمنع استعمال أي مادة صلبة أو سائلة أو غازيـة أو ضوضــاء أو 
ازات صوتية قد تؤدي بشكل مباشر أو  إشعاعــات أو حــرارة أو اه
ا. ى تلوث البيئة أو تدهورها، طبقا للمعاي املسموح  غ مباشر إ

الفصل 255
ة بغ ترخيص، ويخضع  يحظر تدأو ل املواد املضرة والخط
أو  السامة  خصائصها  بسبب  إما  وتتبع.  ملراقبة  استعمالها 

ا  ديدها لألنظمة الحيوية عند رم ها و املشعة أو مدى ترك
ي. ي الوسط الطبي

الفصل 256
ازات الصوتية مهما  ى الضجيج وااله يجب الحد أو القضاء ع
إزعاجا  تسبب  ان  ا  شأ من  كان  إذا  ومصدرها،  نوعها  كان 
للجوارأو تضر بصحة اإلنسان أو بالبيئة بصفة عامـة، خاصــة 
عنــد مباشــرة األنشطــة اإلنتاجية والخدماتية وتشغيل اآلالت 
ات الصوت  ات الصوت للعربات ومك واملعدات واستخدام من

ا قانونيا. ي حدود املعاييــر املسموح 
الفصل 257

ها، أن  ا أو ترك ا، بحكم طبيع يمنع إصدار الروائح ال يمك
تكـون مضــرة وتتجــاوز املعاييــر القانونية.

الفصل 258
ات  ي العربات والدرجات النارية احداث تغي ى مستغ يمنع ع
ي حالة غ صالحة مما قد  م أو تركها  بكواتم الصوت باليا

يتسبب بإحداث الضوضاء والضجيج، وازعاج راحة السكان.
الفصل 259

تكون  أن  املغلقة  وشبھ  املغلقة،  العامة  األماكن  ي  ط  يش
وية الكافية، بما يتناسب مع حجم املكان  مستوفية لوسائل ال
وقدرتھ االستيعابية. ونوع النشاط الذي يمارس فيھ بما يضمن 

جودة الهواء ونقــائھ واحتفاظــھ بدرجة حرارة مناسبة.
الفصل 260

تحدث  قد  ال  املحالت  مراقبة  املحلفون  املراقبون  ى   يتو
م. ضجيجا أو تضر براحة السكان وصح

ضوابط  يتجاوز  أو  بھ  مرخص  غ  املحل  خارج  عمل  كل 
ي اتالف الطرق  خيص يعرقل حركة الس أو املرور أو يسبب  ال
ي األو ساخ يتعرض للمنع تلقائيا ويلزم  واألرصفة أو يتسبب 

ا. ى طبيع صاحب املحل بإرجاع األمور ا
ان  ام حقوق الج م جميع الورشات املسببة للضجيج باح تل
ى 1 بعد الزوال  م وذلك بالفتح من الساعة 8 صباحا ا وراح
ومن 2 بعد الزوال ح الساعة 7 مساء، وغ ذلك ال يسمح 
بھ درءًا إلثارة الضجيج، ويمكن تعديل هذا التوقيت حسب 

فصول السنة واملناطق بقرار صادر عن رئيس الجماعة.
ى كل املحالت التجارية الرفع من صوت آلة التسجيل أو  يمنع ع
ي  ان ويتبع ذلك املنع الك املذياع اال باملستوى الذي ال يسمعھ الج
ات الصوت خارج املحالت كما يلزم جميع أصحاب  الستعمال مك

الدراجات النارية استعمال العادم درءا للضجيج والتلوث.
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اء أو  م باالن ا ي أقالق راحة ج ى السكان التسبب  يمنع ع
ى الضجيج واالزعاج. الحد من كل ما يؤدي ا

لكي  ي الخشب باملستودعات داخل املدينة أو مس ى بائ يمنع ع
ي الحمامات واألفرنة واملخابز القيام بكسر الخشب  الخشب 
م وسط السكان أو عرض الخشب أمام املحالت  بمستودعا

ه أمام املحالت. الك أو تكس قبل االس
م أصحاب الوحدات االنتاجية والصناعية املسببة للتلوث  يل
أو الضجيج القيام باإلجراءات التقنية املحددة لحماية البيئة 
ي  وراحة الساكنة بإثبات شهادة تسلمها املؤسسات املختصة 

هذا املجال.
بكل  القيام  ات  واملخ واألفرنة  الحمامات،  أصحاب  م  يل
االجراءات الوقائية والصحية والتقنية ملنع تسرب الحرارة أو 

ان ى الج الضجيج أو الدخان ا
ويعهد ملصلحة التعم مراعاة هذا االجراء الوقائي تقنيا فيما 
يخص الحمامات واألفرنة املزمع بناؤها ويمنع اطالقا استعمال 
ا  املواد البالستيكية أو املطاط أو أي مادة أخرى غ مسموح 

ي اشعال األفرنة.
ي ذلك عمال الجماعة صرف النفايات  ى الجميع بما  يمنع ع
ي  اال  تتم  ال  صرف  عملية  كل  وان  السكنية،  األحياء  داخل 
ا  ي ويصادق عل ي الجما األماكن ال يحددها املكتب الص

ا جميع شروط عدم اإلضرار بالساكنة. ى ف املجلس وال ترا
ى ازعاج أو مخاطر معينة  كل الصناعات أو املهن ال تؤدي ا
(تلوث الهواء – ضجيج دائم تلويث الواد الحار باملواد السامة – 
خيص  ي ال استعمال مواد حارقة ....) تخضع لضوابط خاصة 

ي مناطق مهيأة لهذا الغرض. ا اال  اذ ال يسمح 
الحماية  واجب  معنوي  أو  مادي  شخص  كل  عاتق  ى  ع يقع 

ي. اث الطبي ى البيئة وضمان استمرار ال واملحافظة ع
الفصل 261

ى أي شخص ألحق ضررا بالبيئة، أن يقوم بإصالح  ن ع يتع
الضرر الذي ارتكبھ، كمــا عليــھ عنــد االقتضاء أن يعيد األماكن 
واألنظمــة  ن  للقوان طبقا  وذلك  ى،  األو ا  حال ى  إ املتضررة 

ــا العمل. الجــاري 
الفصل 262

، ناتج  ى كل شخص مسؤول عن حدوث طارىء خط يجب ع
عن إحدى املواد امللوثـة أن يخبــر السلطة املحلية والسلطات 
ظروف  حول  املعلومات  بكل  يمدها  وأن  فورا  املختصة 

التلوث.

الفصل 263
ى أي كان فردا أو جماعة القيام بكل ما يخل   يمنع منعا كليا ع
بصحة الكائنات الحية مـــن إنســـان وحيوان ونبات، أو يقلق 
ــة أو يؤثــر علــى  راحة اإلنسان مثل الضوضاء والروائح الكر
ي. ممارســة اإلنسان لحياتھ الطبيعية أو ما يخل بالتوازن الطبي

الفصل 264
يمنع تحت طائلة املسؤولية القانونية إلقاء أي مادة ملوثة أو 
ضارة بسالمة البيئة أو تصريفهــا أو تجميعها سواء كانت صلبة 

ي مصادر املياه. أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية 
الفصل 265

ي األماكن غ املعدة لها. يمنع منعا كليا رمي النفايات 
الفصل 266

ــا واألشيــاء  يمنع منعا كليا تفريغ زيوت املحركات ورمي أوعي
املتعفنــة خــارج األماكن املخصصة لذلك. كما يمنع كل تفريغ 
ي األراضـــي الفارغــة واألماكن العمومية  خام واملياه املستعملة 

ي الطريق العمومية. أو 
الفصل 267

ة  ا رائحة كر ي رمي أو وضع أية مواد يمكن أن تفوح م ال ينب
أو قد تــؤدي إلـى أضرار صحية أو بيئية بالساحات واملسالك 
واملمرات والحدائق واألرا الفارغة. كما يمنـع وضــع الفضالت 
ي األرصفة والشوارع والساحات العمومية واملناطق الخضراء.

الفصل 268
والبنية  األغراس  ى  ع املحافظة  ن  املواطن جميع  ى  ع يجب 
األساسية من املغروسـات وذلك بتجنــب قطعها وقلعها. كما 
ى املغروسات التصفيفية من أشجار  م الحفاظ ع يجب عل

ونخيل بجنبات الطرق العمومية.
الفصل 269

من أجل حماية جميع املناطق الخضراء :
ي املناطق الخضراء. - يمنع وضع األزبال والقاذورات والفضالت 
- يمنع امل واللعب والجلوس فوق العشب والعبث باألغراس.

- يمنع استعمال الدراجات العادية والنارية داخل الحدائق.
ن. ى املتفسح - يمنع كل عمل يمكن أن يشكل خطورة ع

ي األماكن املخصصة لذلك  - يسمح باألكل والجلوس والفسحة 
ي األماكن املخصصة لذلك.  شريطة رمي بقايـا األكل واملشروبــات 

الفصل 270
املخصصة  األماكن  داخل  بالكرة  اللعب  أو  التجول  يمنع 
والشواطئ  العمومية،  الحدائق  مثل  واالصطياف  للتفسح 
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خالل موسم االصطياف، أو بواسطة دراجة أو أية عربة من 
ن. ما عدا العربات  ن واملصطاف ا أن تعرقل مرور املتفسح شأ
والوقاية  واألطفال،  إعاقة  وضعية  ي  لألشخاص  املخصصة 

املدنية ومختلف السلطات.
الفصل 271

املورقة  واألغراس  والشتالت  األشجار  بإتالف  القيام  يمنع 
ات  واملزهرة، وكذا لـوازم الـــري والحواجز الفاصلة وجميع تجه
ى  الحدائق، واستعمال هذه الحدائق كموقف للدراجات أو مر

. للموا
الفصل 272

مياهها  ومعالجة  ها  بتطه القيام  املياه  آبار  مالكي  ى  ع يجب 
ا. باملواد الخاصة بذلك وتغطي

الفصل 273
واملياه  امللوث  باملاء  والخضر  والنباتات  األغراس  سقي  يمنع 

العادمة ومياه الواد الحار.
الفصل 274

ء داخلها  يمنع الغسل بجوار آبار املياه العمومية ورمي أي 
ا. وتجنب تصريف امليـاه املستعملة بقر

الفصل 275
جثث  ورمي  األزبال  ووضع  القاذورات  صب  كليا  منعا  يمنع 
الحيوانات والدواجن والنفايات ومخلفات الوبناء وبقايا أغراس 
ى الطرقات  الفيالت الناتج عن التشذيب، ونفايات املصانع ع
ي الساحات والحدائق واألرا الفارغة  العامة والخاصــة، و

واألماكن العمومية ومجاري املياه.
الباب الرابع عشر
مقتضيــــــــات عامـــــــــــة

الفصل 276
ا بديباجة هذا القرار  بمقت النصوص القانونية املشار إل
ي  ي إطار تتبع وتفعيل قرارات رئيس املجلس الجما ، و التنظيم
البيئة  وحماية  والنظافة  الصحية  الوقاية  ضمان  قصد 
والسكينة العمومية وسالمة املرور داخل نفوذ تراب جماعة 
مجال  ي  لھ  املخولة  االختصاصات  إطار  ي  و البيضاء،  الدار 
ا بالقانون التنظيم  الشرطة اإلدارية الجماعية املنصوص عل
ى أي كان شخص ذاتي أو  ابية، يمنع منعا كليا ع للجماعات ال

ا : معنوي القيام باألعمال ال من شأن مزاول
أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية • 

وسالمة املرور.

ي عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة •  أو تحدث أي تغي 
ى  ى األضرار بالبيئة أو يؤثر سلبا ع مباشرة أو غ مباشرة إ
ا أو يشوه  عناصرها (هواء وماء وتربة) بما يقلل من قيم

ف مواردها. ا أو يست من طبيع
ا وتوابعها واستغالل •  أو يستغل الطرق العمومية وملحقا

ي العام بدون سند قانوني. امللك الجما
ا مخالفة : م القيام باألعمال ال من شأن مزاو ل كما يمنع عل
مجال  ي  ا  املعمول  والتنظيمية  التشريعية  1) النصوص 

الشرطة اإلدارية الجماعية.
ي حدود اختصاصات  2) القرارات التنظيمية الجماعية املتخذة 
املجلس  لرئيس  القانون  بحكم  املخولة  اإلدارية  الشرطة 
ي ميادين الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة  ي  الجما

والسكينة العمومية وسالمة املرور.
ي داخل  3) القرارات الفردية ال يتخذها رئيس املجلس الجما
نفوذ تراب جماعة الدار البيضاء باعتبارها تداب شرطة فردية.

الفصل 277
ذعائر  فرض  تستوجب  القرار  هذا  للمقتضيات  مخالفة  كل 
الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  املرتكبة  املخالفات  عن  وجزاءات 

ي: ي تطبيق ما ي املتمثلة 
مقتضيات الظه الشريف رقم 1.58.401 الصادر بتاريخ 12 
ى 378 ( 24 دجن 1958) بشأن اإلنذار التغريم  جمادى األو
لألنظمة  املخالفات  بعض  زجر  أجل  من  األداء  عليھ  تب  امل
املعدل  األغراس  ى  ع واملحافظة  بالصحة  املتعلقة  البلدية 
 1413 ى  األو جمادى  بتاريخ   1.92.91 رقم  الشريف  بالظه 

املوافق (19 نوبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 14.88.
ي 16 من رمضان 1417  والظه الشريف رقم 1.97.03 صادر 
(25 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.96 القا بتتميم 
نوفم  صفر 1337 (30  من  ي 24  الصادر  الشريف  الظه 

ي شأن االحتالل املؤقت لألمالك العام.  (1918
واملرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 من رجب 1400 (26 ماي 
ا تلقائيا التداب الرامية  1980) بتحديد الشروط ال تنفد 
ى استثبات االمن وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة  ا

ى الصحة العمومية. ع
ي حالة امتناع املخالف  إما بحجز األشياء موضوع املخالفة 
ي األجل املحدد  وعدم تنفيذ هذا األخ للتوصيات املوجهة إليھ 
املحل  وإغالق  املحل  داخل  املمارس  النشاط  بإيقاف  أو  لھ، 
خيص إن اقت الحال، وإما بحجز ما تم  مؤقتا أو سحب ال
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ى نفقة املخالف بعد  ى الرصيف أو هدم ما تم بناؤه ع عرضھ ع
اعذار وإنذار املع باألمر.

ولضوابط  ملقتضيات  مخالف  كل  ان  الحوال  جميع  ي  و
األنظمة  وفق  واملحددة  الالزمة  للعقوبات  يخضع  القرار  هذا 

ي هذا الشأن. ا العمل  ن والقرارات الجاري  والقوان
الفصل 278

ي  ذا القرار يقتصر مجال تطبيق الغرامات والجزاءات املبينة 
ي  ي  إطار االختصاصات املتعلقة بقرارات رئيس املجلس الجما
مجال الشرطة اإلدارية بمقت القانون التنظيم للجماعات 

ابية ال ال يعود اختصاصها ألي جهة حكومية أخرى. ال
الفصل 279

مخالفات  جميع  ى  ع والجزاءات  الغرامات  تطبيق  يتم 
مقتضيات هذا القرار واملرتكبة سواء من قبل أي كان فردا أو 
جماعة، أو شخصية معنوية أو ذاتية داخل املدار الحضري 

ملدينة الدار البيضاء.
الفصل 280

نشاط  بأي  الجماعة  تحددها  ال  بالشروط  إخالل  أي  إن 
ي  ا ما ورد  ي حق مرتك يرخص من قبلها يعت مخالفة يطبق 

رفقتھ من أحكام أو مقتضيات.
الفصل 281

ي حالة ثبوت املخالفة أثناء املراقبة أو املعاينة امليدانية يتم 
ن فيھ ظروف وطبيعة املخالفات  ن املكان تب ي ع تحرير محضر 
ا مرتكب املخالفة وتعتمد هذه  ي  وكذا اإليضاحات ال يد
اإلدارة  إشارة  رهن  وتوضع  يخالفها  ما  يثبت  أن  ى  إ املحاضر 

ا وتحليل املعطيات واستخالص النتائج. قصد دراس
الفصل 282

ائية مدققة  ى هذه املحاضر يتم إعداد وصياغة تقارير  وبناء ع
ن  ى رئيس املجلس قصد اتخاذ قرارات متابعة املخالف ترفع إ

ي حقهم، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بعد ذلك توجھ اإلدارة جميع وثائق إثبات املخالفة (من صور 
املصاحب  التقرير  وكذا  املخالفة،  إثبات  محضر  املعاينة، 
ي  ى السيد الوكيل الجما ى قرار رئيس املجلس) إ باإلضافة إ
ي  ى الخازن الجما الذي بدوره يقوم بتوجيھ وثائق املخالفة إ
ي  بعد تحديد مبلغ تغريم املخالفة، حيث يقوم الخازن الجما

ى إثر املخالفة. تبة ع بإبالغ املخالف بأمر تحصيل الغرامة امل
الفصل 283

ى مرتك  يمكن لإلدارة حسب الحاالت أن توجھ إنذارا مكتوبا إ
املخالفة، للتقيد بأحكام القانون والنصوص املتخذة لتطبيقھ.

الفصل 284
ن،  أما إذا كانت استنتاجات املحاضر تق بمتابعة املخالف
ى املصالح  ى إدارة الجماعة أن ترسل هذه املحاضر إ فيجب ع

ا واتخاذ اإلجراءات الالزمة. املختصة قصد البث ف
الفصل 285

وفقا  القرار،  هذه  بموجب  املقررة  الغرامات  تحصيل  يتم 
ي تحصيل الديون العمومية. لإلجراءات املتبعة 

الفصل 286
ى افرادها  ن ويعهد ا ن املحلف ن الجماعي تحدث فرق املراقب
مجال  ي  ي  الجما املجلس  رئيس  قرارات  تنفيذ  ى  ع السهر 
ا، ويعت افرادها  ي كل اختصاصا الشرطة اإلدارية الجماعية 
ن  محلف ن  بلدي حراس  أو  محضر،  وأعوان  مأمورين  بمثابة 

ا. ن املعمول  معتمدين تبعا للمساطر والقوان
ى  ن ع ن املحلف ن الجماعي يقتصر مجال تدخل فرقة املراقب
ي ال ال يعود  ى تنفيذ قرارات رئيس املجلس الجما السهر ع

ا ألي جهة حكومية أخرى. االختصاص ف
وال تمارس هذه الفرقة أي اختصاص من اختصاصات قوات 
ي مجال اختصاصها. االمن العمومي، واألجهزة الحكومية األخرى 

الفصل 287
يقوم املراقبون املحلفون تلقائيا أو بطلب من الرئيس أو من 
ى إثر شكايات السكان بعد إذن الرئيس،  طرف السلطات أو ع
بجميع إجراءات املراقبة والبحث والتق بالدخول للمحالت 
ي، عمارات، مخابز، حمامات، منازل.الخ املهنية متاجر، مقا

خيص  ال طور  ي  ال  املرخصة  املحالت  كل  مراقبة  وكذا 
املتعلقة بفتح محالت تجارية أو صناعية أو خدماتية أو مهنية 

ن. ا لقواعد الصحة والسالمة العامت ي مدى مالءم للنظر 
الفصل 288

ى غرامات يقوم  تخضع املخالفات املرتكبة ضد النظم البلدية إ
بالزي  املراقبون  أو  املوظفون  واستخالصها  مباشرة  بتحريرها 
ذه املهمة واملحلفون. أو من طرف املصالح  الرسم املكلفون 

ا. ى محاضر املخالفات املرسلة إل الجبائية الجماعية وبناء ع
الفصل 289

وفقا  القرار  هذا  ي  الواردة  املخالفات  وإثبات  ضبط  يتم 
لإلجراءات التالية:

يقوم املراقبون املحلفون بتحديد نوعية املخالفة وظروفها • 
ى  وع معاينة  محضر  ي  ا  ع نتجت  ال  األضرار  ومدى 

ن تحري الدقة قبل إيقاع العقوبة الالزمة. املراقب
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يستدل •  لم  أو  املخالف  تحديد  ي  لبس  أي  حصل  إذا 
ى  فع عنوانھ  ى  ع وال  املخالفة  صاحب  ى  ع املراقبون 

ن اتباع الخطوات التالية ن املعني املراقب
1 – تحرير محضر عن املخالفة يتضمن معلومات عن املكان واليوم 
ي املوقع والضرر الناتج عن  والساعة ويوضح الدالئل ال وجدت 

ي البحث. ى املراقب التحري واملتابعة الدقيقة  املخالفة، وع
2 – وإذا لم يتم معرفة املخالف، تقوم الجماعة بعد التنسيق 
مع الجهات ذات العالقة بإزالة أعراض املخالفة وعند اكتشاف 
ى  هوية املخالف يتم تحميلھ نفقات إزالة املخالفة باإلضافة إ

ا. تبة عل العقوبة امل
ي تعنتھ  ى مخالفتھ وتمادى  3 – إذا وجد املخالف وأصر ع
ن  وأصبح غ متعاون مع أجهزة املراقبة يجب إخبار املسؤول
بنوعية املخالفة وسلوك املخالف إلثبات اإلجراءات القانونية 

ي شأنھ.
كأصحاب  ثابت  مكان  لھ  ليس  الذي  املخالف  بالنسبة   – 4
من  الرسميون  املراقبون  يتمكن  لم  إذا  والركاب،  السيارات 
ن  يب ن  للمسؤول تقرير  رفع  م  عل يتوجب  باملخالفة  إشعاره 

ي شأن املتابعة. حيثيات املخالفة التخاذ اإلجراءات القانونية 
5 – يتم استكمال إجراءات املخالفة وتحصيل الغرامة املقررة 

ي هذا الشأن. ى املخالف طبقا للقرارات الواردة  ع
مسطرة  اتباع  فيتم  الغرامة  تسديد  عن  امتنع  وإذا   –  6

ي. التحصيل الج
الفصل 290 

صاحب  من  القرار  هذا  ي  املحددة  الغرامة  استخالص  يتم   
كانت  سواء  السيارة  من  النفايات  م  إلقا حالة  ي  السيارة 

صادرة منھ أو من أحد مرافقيھ.
الفصل 291 

ن أو إعاقتھ  ن املحلف ن واملراقب ال يسمح بتعطيل عمل املختص
م ومنعهم من أداء عملهم الرقابي أو  ى مزأو ل اض ع أو االع

م من ذلك، تحت طائلة املتابعة القانونية. عدم تمكي
الفصل 292 تعت املقتضيات السالفة الذكر، بمثابة القرار 
العموميــة  الصحيـة  بالوقاية  املتعلق  ي  الجما التنظيم 
والنظافة وحماية البيئة، داخل املدار الحضري ملدينة الدار 
علية  تطبق  القرار،  هذا  ملقتضيات  مخالف  وكل  البيضاء. 
لكل  درهم  بمائة 100  محددة  مالية  وغرامة  إدارية  عقوبات 
تب عليھ األداء، كما  مخالفة تعت بموجب القانون إنذارا ي

ي حقھ. يمكن ان يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

الفصل 293
ى املصالح املعنية املختصة ويمكن  يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

االستعانة بالسلطة املحلية ومصالح األمن من أجل ذلك.
ي 07 شتن 2018. وحرر بالدار البيضاء 
ي، عبد العزيز العماري. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
ي: 07 شتن 2018  الدار البيضاء، 
ي جهة الدار البيضاء سطات،  ة السيد وا تأش
عامل عمالة الدار البيضاء، السيد عبد الكب زهود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة مراكش- آسفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات 

املتواجدة بنفوذ جهة مراكش – آسفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ا مالية الجماعات وجبايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

تحديد نسـب وأسـعار الضرائب والرسـوم والحقوق

 2017/12/15 242 بتاريـــخ  عـــدد  ـــي  الجما الجبائـــي  القـــرار 
واملســـاهمات  واالتـــاوات  والحقـــوق  للرســـوم  املحـــدد 
انيـــة جماعـــة اوالد الكـــرن كمـــا تـــم  املســـتخلصة لفائـــدة م

وتعديلـــھ تتميمـــھ 
ي لجماعة اوالد الكرن، رئيس املجلس الجما

 20 ي  الصــادر   1.15.85 رقـم  الشــــريف  الظهـــيـــر  ى  عــ بنـــــاء 
رمضـــــان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات،
ي 17 من محرم 1431  ى املرسوم رقم 2.09.441 الصادر  بناء ع
للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن  يناير 2010)   3)

ا. املحلية ومجموعا
من  ي 19  الصادر  رقم 1.07.195  الشريف  الظه  ى  ع بنــاء 
ذي القعدة 1428(30 نون 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 

املتعلق بجبايات الجماعات املحلية.
ي 16 من ذي  ى الظه الشريف رقم 1.07.209 الصادر  بنــاء ع
الحجة 1428 (27 دجن 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 
والحقوق  الرسوم  ببعض  يتعلق  فيما  انتقالية  احكام  بسن 

واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية.
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ي  ى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 1871.13 الصادر  بناء ع
التصاميم  أجرة  بتحديد  يونيو 2013)  4 شعبان 1434 (13 

والوثائق التقنية.
ي لجماعة اوالد الكرن املتخذ  ى مقرر املجلس الجما بنــاء ع
يوم  املنعقدة  الثانية  جلستھ  ي  االستثنائية  دورتھ  خالل 

 .2016/08/09
ي: يقرر ما ي

الباب األول
نسب وأسعار الرسوم والحقوق واإلتاوات واملساهمات ال 

ا الدنيا والقصوى حدد القانون نس
تحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق واإلتاوات واملساهمات 

ي: ا الدنيا والقصوى كما ي ال حدد القانون نس
ى عمليات البناء الرسم ع

الفصل األول
مربع  م  كل  عن  البناء  عمليات  ى  ع الرسم  مبالغ  تحدد   -1

ي: مغطى كما ي
1- عمارات السك الجماعية واملجموعات العقارية والعقارات 
ي أو تجاري أو م أو إداري :10.00 درهم  املعدة لغرض صنا

للم املربع املغطى
2 - املساكن الفردية:. 20.00 درهم للم املربع املغطى

ميم :. 300.00 درهم  2- عمليات ال
3- عملية تجديد رخصة البناء : 300.00 درهم 

4- عملية بناء سور باالسمنت املسلح : 10.00 دراهم لكل م 
ي.  طو

عمليات تجديد رخص البناء وبناء األسوار 
الفصل الثاني

عملية تجديد رخصة البناء: .300.00 درهم • 
عملية بناء سور باالسمنت املسلح : 10.00 دراهم لكل م • 

ي.  طو
ي عدد 2016/20  (تم تعديلها بموجب مقرر املجلس الجما
واملتخذ خالل الجلسة الثانية للدورة االستثنائية املنعقدة يوم 

(2016/08/09
ى محال بيع املشروبات الرسم ع

الفصل الثالث
ي:  ى الشكل التا ى محال بيع املشروبات ع يحدد سعر الرسم ع

 *محال بيع املشروبات الغ كحولية األخرى: 2%
وذلك عن املداخيل املتأتية من بيع املشروبات ال تم تحقيقها 

احتساب  دون  الرسم  لهذا  الخاضعة  املؤسسة  طرف  من 
ى القيمة املضافة.  الضريبة ع

ى النقل العمومي للمسافرين الرسم ع
الفصل الرابع

 يؤدى الرسم من طرف مالكي سيارات األجرة وحافالت النقل 
م يؤدى هذا الرسم  ي حالة عدم معرف العمومي للمسافرين و
العمومي  النقل  وحافالت  األجرة  سيارات  ي  مستغ قبل  من 

ابي الستغاللها.  ى أساس املجال ال للمسافرين ع
الفصل الخامس

للمسافرين  العمومي  النقل  مزاولة  ى  ع الرسم  هذا  يفرض 
باعتبار أصناف العربات املخصصة لذلك ويحدد سعر الرسم 

ي: ى النقل العمومي للمسافرين عن كل ربع سنة كما ي ع

مبلغ الرسم عن كل ربع سنةالصنف

سيارات األجرة:• 
من الصنف الثاني
من الصنف األول

 الحافالت :• 
 أقل من 7 مقاعد

سلسلة ج
سلسلة ب
سلسلة أ

80.00 درهم
120.00 درهم

150.00 درهم
300.00 درهم
500.00 درهم
800.00 درهم

الباب الثاني
 رسوم الذبح واملجازر 

ي املجازر ى الذبح  الرسم املفروض ع
رسم الذبح

الفصل السادس
ي: ي املجازر كما ي ي عن الذبح   يحدد سعر الرسم األص

عن كل كيلو غرام صاف من اللحم كيفما كان نوعھ أو جودتھ 
0.45 درهم

الك  ا غ صالحة لالس أما فيما يخص اللحوم ال ثبت أ
فيمكن تخفيض الواجب املذكور أعاله بنسبة %50 من السعر 

املحدد.
ان باملجزرة يحدد واجب رسم الذبح  ي حالة عدم تواجد م و 

وفق الجدول أسفلھ:
الرسم بالدرهمنوع الذبيحة

60.00اإلبل

60.00البقر

7.50الغنم

7.50املاعز
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ي املجازر لفائدة املشاريع  ى الذبح  ي املفروض ع الرسم اإلضا
ية الخ

الفصل السابع
املشاريع  لفائدة  رسم  الذبح  ى  ع ي  األص الرسم  ى  إ يضاف 

ي للذبح. ية يحدد ب %50 من سعر الرسم األص الخ
الفصل الثامن

إلحدى  الذبح  ى  ع ي  اإلضا الرسم  حصيلة  من   80% ترصد 
 . ية ونسبة 20 % لفائدة مؤسسة التعاون الوط الجمعيات الخ

الرسوم التابعة لرسم الذبح
الفصل التاسع

تحدد أسعار الرسوم التابعة لرسم الذبح املتعلق بالخدمات 
نوع  باعتبار  الجماعية  املجازر  ي  ملستغ املقدمة  اإلضافية 

ي: الخدمة ال تقدمها املجازر كما ي
فحص لحوم األسواق

الفصل العاشر
ي  يحدد  رسم  األسواق  للحوم  البيطري  الفحص  عن  يؤدى 

1.50 درهم للكيلوغرام من اللحم.
رسم ايغار الخنازير
الفصل الحادي عشر

يستخلص عن إيغار الخنازير وعن كل رأس 5.00 درهم.
فحص لحوم الذبح االستثنائي

الفصل الثاني عشر
بالذبح  املتعلقة  العمليات  بمناسبة  التالية  اإلتاوات  تقبض 

االستثنائي املنجز خارج أوقات الذبح العادية.
يمة :   2.00 دراهم - البقر واإلبل عن كل 
1.50 درهم يمة :  - الغنم واملاعز عن كل 
2.00 دراهم - الخيل والخنازير عن كل رأس: 

رسوم مغسل األمعاء
الفصل الثالث عشر

ي  يستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل األحشاء و
ي : الرؤوس والقوائم أداء الرسم التا

1.00 درهم يمة :   - البقر واإلبل لكل 
0.50 درهم يمة :   - الغنم واملاعز لكل 

رسوم الربط باإلسطبل
الفصل الرابع عشر

إليواء  املعدة  واملحالت  اإلسطبالت  استعمال  يستوجب 
ي عن كل  ي انتظار الذبح رسم يحدد كما ي الحيوانات باملجزرة 

يوم:

0.60 درهم يمة :    - البقر واإلبل لكل 
0.25 درهم يمة :   - الغنم واملاعز لكل 
يمة   0.60 درهم - الخيل والعجول لكل 

رسم إيداع الجلود
الفصل الخامس عشر

باملجزرة  لها  املخصصة  بالقاعات  الجلود  مكوث  عن  يؤدى 
الجماعية الواجبات التالية:

- جلود البقر واإلبل عن كل جلد لليوم:  2.00 دراهم
- جلود الغنم واملاعز عن كل جلد لليوم: 2.00 دراهم
- جلود الحيوانات األخرى عن كل جلد لليوم: 1.00 دراهم

الباب الثالث
ي األسواق وأماكن البيع العامة واملحجز  الرسوم املقبوضة 

ي  الجما
الفصل السادس عشر

ي األسواق وأماكن البيع العامة  تحدد أسعار الرسوم املقبوضة 
ي : كما ي

مختلف السلع والبضائع:2.00  درهم للم املربع.• 
الدجاج بالجملة :• 

ة .أ. 100.00 درهم للشاحنة الكب
ة ب. 50.00 درهما للشاحنة الصغ

ائم واجبات أسواق ال
الفصل السابع عشر

ي : ائم كما ي ى سوق ال تحدد واجبات الدخول إ
20.00 .درهم - البقر عن كل رأس  
.10.00 دراهم - اإلبل عن كل رأس  
- الخيل والبغال والحم عن كل رأس 10.00 دراهم

10.00 .دراهم - الغنم عن كل رأس  
10.00 دراهم - املاعز عن كل رأس  
5.00 دراهم - الخرفان والجديان عن كل رأس 

واجبات الدخول أو الوقوف باألسواق األسبوعية واملوسمية 
الفصل الثامن عشر

ي :  أ-واجبات الدخول للسوق األسبو
ى السوق  تحدد واجبات دخول السلع والبضائع واملنتجات إ

ي : ي كما ي األسبو
ي والبط والحمام واألرانب  1.00 درهم للوحدة. - الديوك والدجاج ال
- السلع والبضائع واملنتجات        2.00.دراهم للوحدة

- الخضر 1.00 درهم .للصندوق إذا ما كانت الحمولة أك من 
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100 صندوق و1.50 درهم لكل حمولة أقل من 100 صندوق. 
2.00 درهم للصندوق  - الفواكھ الطرية   
20.00 درهم للقنطار - الدالح والبطيخ.  
1.00. درهم للوحدة - الجلود   

1.00. درهم للكيلوغرام - السمن والعسل.  
6.00. دراهم للقنطار - القمح الطري.  

.1.00 درهم للكيلوغرام  - الصوف املغسولة 
1.00. درهم للوحدة - الحصائر والقفاف 

10.00 دراهم للوحدة - الزرابي   
2.00 درهم للوحدة - األغطية من الصوف 
1.00 للجزة الواحدة - الصوف  

ب- واجبات الوقوف:
ي: ي األسواق األسبوعية كما ي تحدد واجبات الوقوف 

واالسكافيون •  والخ  الطرية  والفواكھ  الخضر  بائعو 
وبائعو  الغذائية  املواد  وبائعو  والحدادون  والنجارون 
هم  األثاث واألدوات الجلدية واألقمشة وبائعو التوابل وغ
ن والباعة الذين لم يرد ذكرهم، عن كل يوم  من الحرفي

0.50.دراهم وعن كل م مربع.  
بائعو اللحم عن كل بسط ولكل يوم. 6.00.دراهم• 
بائعو السقوط عن كل بسط ولكل يوم. .6.00..دراهم• 

 : ج-واجبات الدخول لسوق الزيتون املوسم
ي: تحدد واجبات دخول غلة الزيتون للسوق املوسم كما ي

100.00 درهم،•  ة :    شاحنة كب
سيارة شحن من الحجم الصغ : 40.00 درهم، • 
سيارة شحن من الحجم الكب : 70.00 درهم• 
 الصندوق :   1.00 درهم، • 
10.00 درهم.•  ة مجرورة   عربة صغ
ة مجرورة   30.00 درهم.•  عربة كب
دراجة ثالثية العجالت  30.00 درهم.• 
القنطار أو جزء منھ :   3.50 درهم.• 
عربات الجرار من الحجم الصغ : 30.00 درهم • 
عربات الجرار من الحجم الكب : 60.00 درهم • 

ي عدد 2016/20  (تم تعديلها بموجب مقرر املجلس الجما
واملتخذ خالل الجلسة الثانية للدورة االستثنائية املنعقدة يوم 

(2016/08/09

واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي
الفصل التاسع عشر

السوق  غ  العام  ي  الجما امللك  يشغلون  الذين  الباعة  إن 
والبضائع  للسلع  بعرضهم  وذلك  قارة  غ  بصورة  ي  األسبو
م أداء رسم  واملنتجات والخضر وما شابھ ذلك يستوجب عل

يومي قدره 3.00 دراهم للم املربع.
ك عن كل يوم وعن كل م مربع 1.00.درهم واحد •  الس

للم مربع، 
ي عدد 2016/20   (تم تعديلها بموجب مقرر املجلس الجما
واملتخذ خالل الجلسة الثانية للدورة االستثنائية املنعقدة يوم 

(2016/08/09
رسوم املحجز

الفصل العشرون
 تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو 

ي: البضائع أو األشياء كما ي

نوعية األشياء والحيوانات 
والعربات

سعر اإلقامة 
عن كل يوم

املدة القصوى 
لإلقامة

الحيوانات:
- البقر والخيول والبغال والجمال

- الحم
- الغنم واملاعز

ــن والحيوانــات  - القطــط والدواج
ة الصغ

10.00 درهم
10.00 درهم
10.00 درهم
2.00 دراهم

15 يوما
15 يوما
15 يوما
5 أيام

العربات:
ــن مجــرورة أو  عربــة ذات عجلت  -

بمحــرك 
- عربــة ذات أربــع عجــالت مجــرورة 

أو بمحــرك 
- عربة يدوية

- عربة مقطورة
- دراجة نارية
- دراجة عادية

- دراجة ثالثية العجالت 

10.00 دراهم

15.00 دراهم

10.00 دراهم
10.00 دراهم
10.00 دراهم
10.00 دراهم
15.00 دراهم

15 يوما

15 يوم

15 يوم
15 يوم
15 يوم
15 يوم
15 يوم

ــا  حمول يتجــاوز  ــ  ال العربــات 
كلــغ   .3.500

15 يوم20.00 درهم 

ا  العربات ال يتجاوز وزن حمول
ى غاية 8.000 كلغ  3.500. كلغ إ

15 يوم30.00 درهم 

ــا  حمول يتجــاوز  ــ  ال العربــات 
كلــغ   .8.000

15 يوم50.00 درهم 

السلع والبضائع:
- سلع قابلة للتال عن القنطار 

او جــزء منــھ
عــن  ــ  للتال قابلــة  ــ  غ ســلع   -

منــھ جــزء  او  القنطــار 
- أدوات عن امل أو جزء منھ 

10.00 دراهم

5.00 درهم
 

2.00 درهم

يوم واحد

15 يوما

15 يوما 
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ها من البضائع محصول بيع الحيوانات وغ
ي الوقت املحدد ا  ا أصحا ال لم يطالب 

الفصل الواحد والعشرون
ى يد القابض البلدي أو نائبھ الحيوانات  تباع باملزاد العل ع
استخراجها  يتم  لم  ال  املحجوز  والعتاد  والخضر  والسلع 
خالل األجل املحدد أعاله. أما بالنسبة للشاحنات والحافالت 
والسيارات واآلليات األخرى فان بيعها يتم بعد انصرام أجل 
بعد  البيع  ثمن  ويجعل  الحجز.  تاريخ  من  ابتداء  ويوم  سنة 
ى املحجز واملكوث بھ رهن إشارة  استخالص ضرائب الدخول إ
صاحبھ طيلة أجل سنة ويوم ابتداء من تاريخ البيع. تضاف 
انية الجماعة بعد انصرام هذا األجل.  ى م املبالغ املقبوضة إ
ي 25 رجب 1337 املوافق  غ أنھ تنفيذا للظه الشريف املؤرخ 
ي ال يمكن  26 ابريل 1919 املتمم للتشريع املتعلق بالنقل ال
جعها  أن تباع باملزاد العل السيارات املحجوزة ال لم يس
ى  ة القانونية األو ا إال بعد م شهر من انصرام الف أصحا

ي املحجز. ال بقيت خاللها 
إن الحقوق ال تقوم مصلحة الجمارك باستخالصها بمناسبة 
بيع السيارات املسجلة بالخارج تخفض بنسبة %50 ويطبق 
هذا التخفيض بالنسبة لكافة السيارات املصادرة من طرف 

أية إدارة أو مصلحة عمومية.
ى وقوف العربات املعدة للنقل العام  الرسم املفروض ع

للمسافرين
الفصل الثاني والعشرون

ى وقوف العربات مالكي السيارات  يخضع الرسم املفروض ع
ا سيارات األجرة ذات  املعدة للنقل العام للمسافرين ومن ضم
ة) مع  ة والصغ الصنف األول والثاني ( سيارات األجرة الكب
ي من طرف الجماعات  االحتفاظ بالرسوم ال يمكن أن تستو
للمسافرين  الطرقية  املحطات  عن  املقدمة  الخدمات  مقابل 
ل كل ربع سنة وتبتدئ أرباع  ي مس ويدفع رسم الوقوف مقدما 
ي فاتح يناير، فاتح أبريل، فاتح يوليوز وفاتح أكتوبر وكل  السنة 

ربع سنة شرع فيھ. 
ى وقوف العربات املعدة للنقل  يحدد سعر الرسم املفروض ع

ي: العام للمسافرين عن كل ربع سنة كما ي
50.00 درهم - سيارة األجرة من الصنف الثاني 

100.00 درهم - سيارة األجرة من الصنف األول 
- حافالت النقل العام من الصنف ج:300.00 درهم
- حافالت النقل العام من الصنف ب: 400.00 درهم
500.00 درهم - حافالت النقل العام من الصنف أ: 
200.00 درهم  - سيارات اإليجار    
- حافالت اإليجار من السلسلة ت.ل.س: 300.00 درهم

- حافالت اإليجار من السلسلة الثانية ت: 400.00 درهم 
ى ت: 500.00 درهم  -حافالت اإليجار من السلسلة األو

ى شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا  الرسم املفروض ع
ألغراض البناء 

الفصل الثالث والعشرون
ى شغل األمالك الجماعية العامة  ي الرسم املفروض ع يستو
ي العام  مؤقتا ألغراض البناء عن كل استغالل للملك الجما
هم  الرسم  ذا  وامللزمون  عامة،  وكقاعدة  بالبناء  عالقة  لھ 
ى  ع الرسم  ويحتسب  البناء  عملية  ى  ع بالضريبة  امللزمون 
ي  الجما امللك  من  املشغولة  املساحة  من  املربع  امل  أساس 

ا مربعا كامال. العام، وكل كسر من امل مربع يعت م
ي 15 (خمسة عشر درهما) للم مربع عن  يحدد هذا الرسم 

كل ربع سنة.
ى شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا  الرسم املفروض ع

ألغراض تجارية أو صناعية ومهنية
الفصل الرابع والعشرون

الجماعية  األمالك  شغل  ى  ع املفروض  الرسم  سعر  يحدد   
باعتبار  مهنية  أو  صناعية  أو  تجارية  ألغراض  مؤقتا  العامة 
الجزء  وموقع  العام  ي  الجما امللك  من  املشغولة  املساحة 

ي: املشغول منھ ونوع ما يشغلھ كما ي

الرسم عن كل ربع سنةنوع النشاط

- اســتغالل الرصيــف العمومــي مــن طــرف 
ــي واملطاعــم ومحــالت بيــع املأكــوالت  املقا

- محطات توزيع الوقود
- أكشاك بيع املالبس

- عرض البضائع والسلع واملنتجات
- عربات األكالت الخفيفة
- أكشاك لبيع مواد أخرى 

10.00 درهم للم مربع

10.00 درهم للم مربع
10.00 درهم للم مربع
10.00 درهم للم مربع

ي  50.00 كمبلغ جزا
ي  50.00 كمبلغ جزا
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منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات والعربات
الفصل الخامس والعشرون

 يحدد الواجب املؤدى عن وقوف وحراسة الدراجات والعربات 
ي: والسيارات باألماكن املخصصة لذلك كما ي

1.00. درهم لليوم - دراجة عادية :  
1.00 درهم لليوم - دراجة نارية:   
1.50 درهم لليوم - عربة:   
2.00 درهم لليوم - سيارة:   
2.00 دراهم لليوم - مقطورة:   
4.00 دراهم لليوم ا أقل من 3 طن:  - شاحنة حمول

ا أو تفوق 3 طن 5.00 دراهم لليوم - شاحنة تساوي حمول
صوائر أبحاث املنافع واملضار
الفصل السادس والعشرون

يستوجب فتح السجالت للبحث عن املنافع واملضار أداء واجب 
قدره 160.00 درهم عن كل عملية.

نسبة الجماعة من البيوعات العمومية
الفصل السابع والعشرون

ي %10 من ثمن  تحدد نسبة الجماعة من البيوعات العمومية 
البيع.

واجبات تسجيل بيع الدراجات النارية والعادية
الفصل الثامن والعشرون

الواجبات  والعادية  النارية  الدراجات  بيع  تسجيل  عن  يؤدى 
التالية:

دراجة عادية: 10.00 دراهم عن كل عملية تسجيل
دراجة نارية: - حجمها أقل من 50 سنتم مكعب 15.00 .درهم 

عن كل عملية تسجيل
دراجة نارية حجمها يساوي أو يفوق 50 سنتم مكعب 20.00 

.درهم عن كل عملية تسجيل
الباب الثالث

واجبات األمالك الجماعية الخاصة
الفصل التاسع والعشرون

ن والحوانيت واألماكن املهنية  تحدد شروط استغالل الدكاك
ومحالت  املهن  أو  الصناعة  أو  التجارة  بممارسة  الخاصة  أو 
ها وكل عقار تمتلكھ الجماعة طبقا لبنود عقود  السكن وغ
ا  الجاري  والقرارات  ن  للقوان وطبقا  ا  الخاصة  الكراء 
ذه  املتعلقة  الكراء  واجبات  وتحدد  املجال  هذا  ي  العمل 

ي: األمالك كما ي

أ- مركز الجماعة 
1 املحالت املعدة للسكن : 

الواجب الشهري العدد املوقع 

01200.00مركز الجماعة 

ي، تجاري أو م  2 املحالت املخصصة لنشاط صنا

واجب الكراء العددالنوعاملوقع
الشهري بالدرهم

داخل السوق 
ي األسبو

ن تجارية 1250.00دكاك

ي تقليدية 0650.00مقا

مركز الجماعة

ن تجارية 12300.00دكاك

ن تجارية 08150.00دكاك

01700.00مق عصرية

مالحظة : 
أو  التجارية  املحالت  استغالل  واجب  لتحديد  اللجوء  حالة  ي 
السكنية املذكورة أعاله عن طريق طلبات العروض فإن الواجبات 

الشهرية املحددة أعاله تعت الحد األدتى لكراء هذه املحالت. 
الباب الرابع 

منتوج استغالل مصلحة املياه
الفصل الثالثون

ي : ويد باملاء الصالح للشرب كما ي يحدد واجب ال
ى 3.40 م مكعب:   2.30 درهم للم مكعب.•  الشطر األول من 3 إ
ى 3.60 م مكعب: 5.83 درهم •  الشطر الثاني : من 3.41 إ

للم مكعب.
الشطر الثالث : أك من 3.60 م مكعب : 8.50 درهم للم • 

مكعب.
الفصل الواحد والثالثون
كراء وصيانة العدادات

يؤدى عن كل عداد وعن ثالثة أشهر ما قيمتھ 5.00 درهم.
كون الذين تعرضوا إلغالق األنابيب املزودة لهم  يتحمل املش
الك رسما عن عملية إعادة  بسبب عدم تأدية واجبات االس
ك جميع  ن 30.00 درهما ويتحمل املش اإليصال يقدر بثالث

التكاليف املرتبطة بعملية إعادة الربط. 
الفصل الثاني والثالثون

تب عن كل عملية تجريب عداد واجب يقدر بعشرة 10.00   ي
دراهم.

ود تخصم  توضع ضمانة بقيمة 60.00 درهما لكل راغب بال
ود باملاء  ي حالة فسخ العقدة ويمنع ال ا جميع الواجبات  م

ى املنخرط إال بدفع ضمان جديد.  ع
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الباب الخامس 
تحديد تعريفات وأجور التصاميم والوثائق التقنية 

الفصل الثالث والثالثون
ي  تطبيقا لقرار وزير االقتصاد واملالية رقم 13-1871 الصادر 
والوثائق  التصاميم  وأجور  تعريفات  تحدد  يونيو 2013.   13

ي :  التقنية كما ي
الثمنطبيعة وشكل الوثيقة

يالتصميم  15 درهم/ امل الطو

وثائق 
تقنية

حجم 
الوثيقة 
التقنية

الطبع باألبيض 
الطبع باأللوانواألسود

A4
5 خمس دراهم 

للصفحة
20 عشرون 
درهما للصفحة

A3

A2

A1 10 عشر دراهم
للصفحة

50 خمسون 
درهما للصفحة A0

ي عدد 2016/20  (تم تعديلها بموجب مقرر املجلس الجما
واملتخذ خالل الجلسة الثانية للدورة االستثنائية املنعقدة يوم 

(2016/08/09
الباب السادس 
مقتضيات انتقالية

الفصل الرابع والثالثون
ى جميع املقتضيات السابقة املخالفة لهذا القرار.  تل

الفصل الخامس والثالثون
ى كل من السيد الخازن   يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إ

األقليم والسيد مدير مصالح الجماعة وكل املصالح التابعة 
ي دائرة اختصاصھ. لھ وذلك كل 

ي  رئيس املجلس الجما
اطلع وتم التأش عليھ من قبل 
السيد: عامل أقليم قلعة السراغنة 
ي: 2017/12/11 قلعة  السراغنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
تنظيم وتسي مجالس الجماعات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ا  تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصا

قـــــــرار لرئيـــس مجلـــس جماعـــــة اوالد الكـــرن عـــدد 55 بتاريـــخ 18 
ـــ بتنظيـــم وتحديـــد اختصاصـــات إدارة  أكتوبـــر 2016 يق

جماعـــة اوالد الكـــرن
رئيس مجلس جماعــة اوالد الكرن، 

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات  وخاصة املواد: 94، 118 و126 منھ.
 2016 يونيو   28 بتاريخ  الصادر   43 عدد  املنشور  ى  ع وبناء 

ا.  واملتعلق بتنظيم إدارات الجماعات، وتحديد اختصاصا
عدد  الكرن  اوالد  لجماعة  ي  الجما املجلس  مقرر  ى  ع وبناء 
30 خالل دورتھ العادية لشهر أكتوبر 2016 «الجلسة الثانية» 

واملنعقدة يوم 2016/10/18.
ي:  يقرر ما ي

الفصل األول
ي: ى الشكل التا يحدد تنظيم واختصاص إدارة الجماعة ع

املصالح 
االختصاصات الجماعية

رئيس املجلس 
ي  الجما

ــي جميــع  ــن  ــى التعي ي لكافــة أطــر وموظفــي الجماعــة، ويتو ــ الرئيــس التسلســ ــي املصالــح الجماعيــة ويعت يســ رئيــس املجلــس الجما
ــن  ا لشــؤون اإلدارة الجماعيــة وذلــك طبقــا للقوان ــن ويعملــون تحــت إشــرافھ املباشــر ويعــد مســ املناصــب الجماعيــة، ويديــر شــؤون املوظف

ــا العمــل.  واألنظمــة الجــاري 
ي أي  ن واملستشارين ورؤساء املصالح للبت  ى رأس الهرم اإلداري للجماعة، إذ يرجع إليھ جميع املوظف ي ع يعت رئيس املجلس الجما

م. م من خالل املسؤوليات املوكلة إل ي مراقب م الجماعة، ولھ الحق  أمر 
ــى صحــة  ــا العمــل باإلشــهاد ع ــن واألنظمــة الجــاري  ــي القوان ــا  كمــا أنــھ يعــد ضابطــا للحالــة املدنيــة،و يقــوم طبــق الشــروط املنصــوص عل

اإلمضــاء ومطابقــة نســخ الوثائــق ألصولهــا.

مكتب 
التواصل 
والعالقات

ــي وتتبــع  ــن والســادة أعضــاء املجلــس الجما ــى ضبــط اســتقباالت الســيد رئيــس املجلــس والخاصــة باملواطن مــن مهــام املكتــب الســهر ع
ــ اإلداريــة واملوجهــة لرئيــس املجلــس ويوضــع املكلــف باملكتــب تحــت املســؤولية املباشــرة لرئيــس املجلــس  ــن الغ شــكايات وطلبــات املواطن

ورهــن إشــارتھ، ويقــوم بــكل مهامــھ بتنســيق مــع مديــر املصالــح. 
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الكتابة 
الخاصة 
للمجلس

ــي كاالســتقباالت وضبــط مواعيدهــا  مــن املهــام الرئيســية للكتابــة الخاصــة لرئيــس املجلــس تتبــع وتســي شــؤون رئيــس املجلــس الجما
ــن ســواء داخــل الجماعــة واإلجــراءات املســتعجلة، واإلســتدعاءات والزيــارات واالتصــاالت  وكــذا مواعيــد اجتماعاتــھ، ولقاءاتــھ مــع املواطن
ويوضــع املكلــف باملكتــب تحــت املســؤولية املباشــرة لرئيــس  والخطــب الرســمية والتدخــالت واملراســالت الخاصــة بالرئاســة .  الهاتفيــة، 

املجلــس ورهــن إشــارتھ، ويقــوم بــكل مهامــھ بتنســيق مــع مديــر املصالــح

مدير املصالح 

ي ممارسة صالحياتھ . - مساعدة الرئيس 
ى اإلدارة الجماعية وتنظيمها وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها . - اإلشراف ع

- تحض ومسك جميع الوثائق الضرورية إلعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس املجلس.
- إرسال وثائق مداوالت املجلس لسلطة الوصاية .

- إعداد االتفاقيات وتتبعها .
- إعداد دورات املجلس.
- املنازعات القضائية . 

مكتب 
الضبط

ما. - ضبط جميع الواردات والصادرات ومسك سجل خاص بكل م
ى مدير املصالح. ى املصالح املختصة بعد عرضها ع ا ع ى الجماعة وإحال - ضبط املراسالت الواردة ع

ى توجيھ الصادرات ملختلف املصالح الخارجية. - العمل ع
- تنظيم أرشيف املكتب . 

مكتب 
التدقيق 
ي  الداخ

ي تحقيقات الشكاوى. - املساعدة 
ي تكرار أعمال التدقيق. ن لتال ن الخارجي - التنسيق مع املدقق

ي بعد كل تدقيق رسم للحسابات، وضمان معالجة أوجھ القصور وتصحيحها. - إعداد وإصدار تقرير التدقيق الداخ
ــا، وذلــك تطبيقــا للمــادة 215 مــن القانــون التنظيمــ 14-113 واملــادة 88  ــي حالــة تكوي ــ الحقائــق،  - التنســيق مــع اللجنــة املؤقتــة لتق

ــي للمجلــس. مــن النظــام الداخ

مصلحة التعم والبيئة واملمتلكات 

مكتب: 
الدراسات، 
الصفقات 
واألشغال 
والصيانة

- إعداد وتتبع صفقات األشغال والتوريدات والخدمات.
ا.  - إعداد الصفقات وسندات طلب األشغال وتصفي

- تتبع األشغال الجماعية والشبكات املختلفة. 

مكتب التعم 
والتخطيط 

وتدب املجال 
وشؤون 
البيئة 

- التعم ومختلف الرخص املتعلقة بھ.
 ، ن وثائق التعم - إعداد وتحي
- مراقبة البناء والطرق العامة.

- دراسة رخص البناء واإلصالح .
- مهام الشرطة اإلدارية، 

- شؤون البيئة. 

مكتب 
املمتلكات 
واآلليات 
والعتاد 

واللوجيستيك 

- تدب العمليات العقارية: 
- تدب سجل املنقوالت : 

- تدب مستودع السيارات واآلليات: 
- األشغال والنظافة.

ن ى املرآب واملستودع الجماعي - اإلشراف ع

مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية 

مكتب 
انية  امل

والشؤون 
املالية، 

النفقات 
واملحاسبة: 

انية.  - تحض وإعداد امل
- ت القوائم املحاسباتية .

انية - تتبع تنفيذ امل
- إعداد امللفات املتعلقة بتحويل وتخصيص االعتمادات.

ن :  - الشؤون املالية للموظف
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مكتب املوارد 
املالية –
شساعة 
املداخيل 

- القيام بجميع اإلجراءات اإلدارية والقانونية الخاصة باستخالص وتصفية مختلف املداخيل.
- املنازعات الضريبية.

ي شق املداخيل  انية  - إعداد مشروع امل
ي الشق املتعلق باملداخيل. انية،  - حصر امل

- مراقبة وحصر الوعاء الضري
· الوعاء
· املراقبة

· التحصيل

مكتب 
الشؤون 

االقتصادية 
واالجتماعية 

والثقافية 
والرياضية 

ي إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ي  - مهام فريق التنشيط الجما
- اإلعداد الجتماعات اللجنة املحلية للتنمية البشرية.

ي إعداد برامج العمل الخاصة باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية - املساهمة 
ي إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. ى املشاريع املسطرة  - تتبع س عمل الجمعيات املشرفة ع

ي أو اللجنة املحلية. ى أنظار املجلس الجما - إعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات قبل عرضها ع
اب الجماعة،  - مساعدة الجمعيات العاملة ب

ي،  - اإلعداد املادي اللوجيستيكي لتنظيم التظاهرات الفنية، الثقافية والرياضية املقررة من قبل املجلس الجما
اب الجماعة.  ن محليا وأقليميا إلنجاح التظاهرات الفنية، الثقافية والرياضية املنظمة ب - التنسيق مع كافة الفاعل

- مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية

مكتب الحالة 
املدنية

ين. ي نظ - مسك سجالت الوالدة والوفيات 
- تسليم جميع الوثائق املتعلقة بالحالة املدنية .

- إحصاء الوالدات والوفيات .
- تلقي تصاريح الوالدات والوفيات.

ن نسخ األحكام - تضم
- عقود الزواج

- إعالم بيان الوفيات
- إعداد وتسليم مختلف الشواهد (الخطوبة، العزوبة، عدم الزواج...)

- تقارير الحالة املدنية والوثائق الدورية

مكتب 
اإلشهاد 

ى صحة  ع
اإلمضاءات 

ومطابقة 
النسخ 
ألصولها

- مطابقة النسخ ألصولها .
ى صحة اإلمضاءات. - اإلشهاد ع

مكتب املوارد 
البشرية

ى التقاعد. ى اإلحالة ع ن من التوظيف إ - إنجاز وتتبع ملفات املوظف
- اإلجازات السنوية والرخص اإلدارية.

ن،وتقارير التقييم. - إنجاز بطائق تنقيط املوظف
- إعداد مختلف امللفات والوثائق املتعلقة بالحياة اإلدارية للموظف.

مكتب 
األرشيف 
والتوثيق 

- حفظ أرشيف الجماعة وضبط سجل خاص بأرشيف كل مكتب.
- ضبط سجل األدوات املكتبية واملعلوماتية  واملطبوعات والعتاد التق ووضع سجل خاص بذلك

ا الجماعة.  صيص  واألدوات التقنية ومواد النظافة ال تحتاج ال - ضبط سجل خاص باألدوات الصغرى ومواد ال
ــ تحتاجهــا الجماعــة لصيانــة وإصــالح اإلنــارة العموميــة وإنــارة مكاتــب الجماعــة  - - ضبــط ســجل خــاص بــاألدوات واملعــدات الكهربائيــة ال

وكــذا املرافــق العموميــة .
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الفصل الثاني
الجماعية  املصالح  ورؤساء  املصالح  مدير  السادة:  ى  إ يعهد 

بتنفيذ مقتضيات هذا القرار كل حسب اختصاصھ.
الفصل الثالث

يسري مفعول هذا القرار من تاريخ التأش عليھ من قبل السيد 
عامل األقليم.

ي 04 نون 2016 اوالد الكرن 
رئيس مجلس الجماعة
ي: 14 نون 2016  قلعة السراغنة، 
ة السيد عامل أقليم السراغنة  تأش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

بتاريـــخ   25 رقـــم  ايمـــور  ايـــت  جماعـــة  مجلـــس  لرئيـــس  قـــرار 
وتحديـــد  أكتوبـــر 2016 يتعلـــق بتنظيـــم إدارة الجماعـــة   21

ـــا صا ختصا ا
رئيس مجلس جماعة ايت ايمور،

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
وخاصة املادة 94 واملادة 126 منھ.

دورتھ  خالل  ايمور  ايت  جماعة  مجلس  مداوالت  ى  ع بناء 
العادية لشهر أكتوبر 2016، خالل الجلسة الثانية املنعقدة 

بتاريخ 17 أكتوبر 2016.
ي : يقرر ما ي

ى املادة األو
ا   تتكون إدارة جماعة ايت ايمور من مديرية للمصالح تتفرع ع

3 مصالح وعدة مكاتب .
املادة الثانية

مديــرية املصالح
ى تحت مسؤولية رئيس املجلس املهام التالية : تتو

القانون •  بمقت  ا  إل املسندة  االختصاصات  ممارسة 
التنظيم املشار إليھ أعاله .

ن •  ب والتنسيق  الجماعة  إدارة  وتتبع  س  ى  ع اإلشراف 
ها . ى حسن س مصالحها والسهر ع

املادة الثالثة
مكـتب الضـــبط

ى املهام التالية : يتو
تسجيل الواردات والصادرات• 

املادة الرابعة
مكتب التواصل والعالقات العامة

ي  ي والخار ى القيام بمهمة االستقبال والتواصل الداخ يتو
املادة الخامسة

ي مكتب التدقيق الداخ
ي س مختلف املهام املنوطة باملصالح  يقوم بمهمة التدقيق 

ي املوضوع . ا مع إعداد تقرير  واملكاتب املتفرعة ع
املادة السادسة

مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية
تتكون من :

انية واملحاسبة – الشؤون االقتصادية  (املوارد املالية – امل
والتصفية – الشؤون االجتماعية والثقافية والتنمية البشرية)

ى انجاز وتتبع املهام التالية : وتسهر هذه املصلحة ع
انية الجماعة•  إعداد م
استخالص املداخيل وتحديد الوعاء الضري • 
مجة•  تنفيذ النفقات وإعداد ال
ائي للسنة املالية•  الحصر ال
ترحيل االعتمادات املفتوحة• 
مسك املحاسبة • 
ام بالنفقات•  حات االل إعداد مق
إعداد الحواالت ألداء النفقات• 
إعداد تقرير سنوي عن الوضعية املالية .• 
التصفية والشؤون االقتصادية.• 
مختلف امللفات املتعلقة بالشؤون االجتماعية والثقافية • 

والرياضية والتنمية البشرية.
املادة السابعة

مصلحة التعم والبيئة واألشغال واملمتلكات
ى هذه املصلحة املهام التالية : تتو

التخطيط وتدب املجال • 
األشغال والصيانة • 
تتبع ومراقبة س األوراش املفتوحة • 
ا•  تنفيذ املشاريع املصادق عل
 إعداد الدراسات والصفقات• 
املتعلقة •  والشواهد  والقرارات  الرخص  مختلف  تسليم 

، وكذا الرخص االقتصادية. بقطاع التعم
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املادة الثامنة
مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية

ى املهام التالية :  تتو
الوثائق  ى  ع واملصادقة  املدنية  الحالة  البشرية –  املوارد   )  
– شؤون املجلس – األرشيف والتوثيق - الشؤون القانونية 

واملنازعات) 
رئيس املجلس
إمضاء: عبد املجيد العساوي
ي جهة مراكش – آسفي عامل عمالة مراكش عبد  ة وا تأش
الفتاح البجيوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة درعة-تافياللت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

الشرطة االدارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ميدان حفض الصحة العمومية والسكينة العامة والبيئة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

تنظيـم االنشـطة التجاريـة والحرفيـة والخدماتيـة

ايـــر 2019  ـــي رقـــم 01 بتاريـــخ 08 ف قـــرار تنظيمـــي لجماعـــة تيد
ـــن وتنظيـــم  يتعلـــق بتنظيـــم  قطـــاع الصحـــة والنظافـــة العمومي
التجاريـــة  األنشـــطة  ذات  للعمـــوم  املســـتقبلة  املؤسســـات 

والخدماتيـــة والحرفيـــة 
ي؛ إن رئيس مجلس جماعة تيد

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات وال  بناء ع
سيما املواد من 92 -93-94 -95 و100 منھ؛

املنظم   1914/08/  25 ي  املؤرخ  الشريف  الظه  ى  وع
ة؛ للمؤسسات املزعجة واملضرة او الخط

ي 24 دجن 1918 املتعلق بإصدار  ى الظه الشريف املؤرخ  وع
عقوبات عامة ملخالفة قرارات الباشوات والقواد حسبما تم 

ه وتتميمھ؛  تغي
ي 08 دجن 1915 املتعلق بالتداب  ى الظه الشريف املؤرخ  وع

ن؛  ى الصحة والنظافة العموميت الصحية للمحافظة ع
ي 26 ماي 1980 املتعلق  ى املرسوم رقم 2.78.157 الصادر  وع
ى  ا الرامية  التداب  تلقائيا  ا  تنفد  ال  الشروط  بتحديد 

ى الصحة  استثبات األمن وضمان سالمة املرور واملحافظة ع
العمومية؛ 

ى املرسوم رقم: 2.89.597 الصادر بتاريخ: 1993/10/12  وع
بعض  اد  اس عند  بيطرية  صحية  تداب  بإتخاد  املتعلق 
الحيونات واملواد الحيونية واملنتجات من اصل حيوني واملواد 
املستخدمة لتناسل الحيونات ومنتجات البحر واملياه العدبة؛ 

ي جلستھ خالل الدورة  ي  ي لتيد ى مداوالت املجلس الجما وع
اير 2019؛  اير 2019 واملنعقدة بتاريخ: 07 ف العادية لشهر ف

ي: قرر ما ي
الباب األول: مقتضيات عامة:

الفصل األول:
ي أو خدماتي إال بعد  ال يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو حر

ى املصالح الجماعية املختصة.  تقديم طلب بذلك إ
الفصل الثاني:

ي فتح محل بقصد استغاللھ  ى كل شخص يرغب  يتوجب ع
بنص  منظم  غ  خدماتي  أو  ي  حر أو  تجاري  نشاط  ملمارسة 
املصلحة  ى  إ يقدم  أن  مسبق،  خيص  ل يخضع  وال  قانوني 
الخاص  اسمھ  ي  ا  متن طلبا  أو  تصريحا  املعنية  الجماعية 

مصحح اإلمضاء، يضم البيانات التالية: 
- البيانات الشخصية الكاملة.

ذكر  فيجب  بشركة  يتعلق  األمر  كان  وإذا  املصرح،  عنوان   -
ي وصفة املصرح. مقرها االجتما
- عنوان املحل املراد استغاللھ. 

- تحديد طبيعة النشاط املراد مزاولتھ. 
- الوثائق الثبوتية للمحل.

الفصل الثالث:
املصالح  ى  إ بطلبھ  يتقدم  أن  قبل  شخص،  كل  ى  ع ن  يتع
والضوابط  القواعد  ى  ع يطلع  أن  املختصة،  الجماعية 
ا  م يتعلق  ما  وخاصة  اإلدارية  للشرطة  املنظمة  القانونية 
سالمة  ى  وع ن  العموميت والنظافة  الصحة  ى  ع باملحافظة 
وكذا  والجوالن  للس  املنظمة  العامة  والقواعد  ن  املواطن

ي هذا الشأن.  القرارات التنظيمية الجماعية الصادرة 
الفصل الرابع:

املنظمة  والصناعية  التجارية  واملؤسسات  املهن  باستثناء 
التجارية  األنشطة  ي  با فإن  خاصة،  قانونية  بنصوص 
تصنف  ي  تيد جماعة  اب  ب املمارسة  والخدماتية  والحرفية 
ى الصحة والنظافة  حسب موضوعها وما تمثلھ من مخاطر ع

والسكينة العامة: 
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الصنف األول: • 
يخضع إلجراء بحث حول املنافع واملضار من قبيل: املصبنات / 
ات / الحمامات / رشاشات االستحمام / صنع الحلويات  املخ
وحدات   / متوسطة  أو  صغرى  صناعية  وحدات   / األفران   /
الخراطة / وحدات الحدادة باآللة / وحدات الخياطة / وحدات 
النجارة باآللة / غربلة الحبوب / بيع الدجاج / إصالح العجالت 
الداخلية  املقاعد  تنظيف   / الفالحية  اآلالت  ميكانيك   /
املستعملة  األجزاء  بيع   / التلحيم  مهنة  ممارسة   / للسيارات 
للسيارات / بيع أعالف املاشية / بيع مواد البناء / بيع مواد 
البناء اآلتية: األجور، االسمنت، الزليج، القضبان الحديدية، 
ها  الطوب / استغالل مشواة الفنادق والشقق املفروشة / وغ

ة. من املؤسسات املشا
وجدير باإلشارة هنا بأنھ ال يمكن إقامة أي مشروع يندرج ضمن 
ي أنشطة مماثلة دون القيام، مسبقا،  هذه القائمة أو يصنف 
املصلحة  طرف  من  واملضار  املنافع  عن  البحث  بإجراءات 

الجماعية املختصة وتسليم رخصة بمزاولة النشاط املطلوب.
الصنف الثاني:• 

القيام  بعد  إال  ا  مزاول يمكن  ال  ال  األنشطة  ى  ع يشتمل 
املختصة  الجماعية  اللجنة  طرف  من  املكان  ن  بع بمعاينة 
البناء  كسالمة  والسالمة،  الصحة  شروط  توفر  من  للتأكد 

ي: ي كما ي وية، و والربط بشبك املاء والكهرباء وال
بيع الحلويات / بيع االسفنج / بيع الفطائر / بيع لحم الدجاج / 
بيع األسماك / بيع السقاط / بيع املأكوالت الخفيفة / املطاعم 
 / ي  سيا مأوى  استغالل   / الحمراء  اللحوم  بيع   / ي  املقا  /

استغالل مقشدة.
الصنف الثالث: • 

والحرفية  التجارية  األنشطة  ى  ع الصنف  هذا  يشتمل 
لدى  التصريح  ملسطرة  حاليا  تخضع  ال  الحرة  والخدماتية 

ي: ي كما ي املصالح الجماعية املختصة، و
األنشطة التجارية والحرفية / األنشطة الخدماتية / استغالل 
ي / بيع الفحم / حالقة الرجال والنساء / بيع  آلة النسخ الور
ي  لوازم اإلعالميات / مهنة تغليف املقاعد / التصوير الفوتوغرا
التقليدية  الخياطة   / الزجاج  بيع   / الحديدية  األفرنة  بيع   /
النقش   / الغذائية  املواد  بيع   / والنساء  للرجال  العصرية  أو 
 / ونية  اإللك األجهزة  إصالح   / األثواب  بيع   / الخشب  ى  ع
ي / إصالح اآلالت املكتبية / بيع  بيع التوابل / بيع األثاث امل
الفواكھ الجافة / بيع العطور ومواد التجميل / إصالح املفاتيح 

إصالح   / البالستيكية  األواني  بيع   / البيض  بيع   / العادية 
الساعات والراديو والتلفاز / بيع اللوازم الطبية / بيع املالبس 
يد  الجاهزة / بيع أجهزة الطاقة الشمسية / إصالح أجهزة الت
والتكييف / بيع املعدات الرياضية / إصالح مكنات الخياطة / 
بيع املواد الخزفية / بيع لوازم الخياطة / بيع اآلالت املوسيقية 
/ خياطة األفرشة / استغالل مخادع الهاتف / بيع املعدات 
الفالحية والنباتات / وكيل األمالك العقاري (سمسار) / بيع 
صيص / بيع الهاتف ولوازمھ / ممول الحفالت / بيع  مواد ال
العقاق / بيع األعشاب / بيع الذهب واملجوهرات / بيع لوازم 
الخرازة / بيع املثلجات / بيع الكتب املستعملة / بيع قطع غيار 
السيارات / مهنة النسيج التقليدي / بيع الزرابي واألغطية / 
بيع الصور واللوحات / بيع مواد التنظيف / بيع العجالت / 
بيع الورود االصطناعية / بيع الحبوب والقطاني / بيع مواد 

التغليف.
الفصل الخامس:

ي بعض املحالت التجارية أو الحرفية أو الخدماتية  ط  * يش
ى املرافق الصحية التالية:  أن تكون متوفرة ع

- املاء والكهرباء.  
وية املطلوبة.  ن وسائل ال - مرافق صحية وتام  

أو  الحرفية  أو  التجارية  املحالت  أصحاب  من  ط  يش كما   *
وإغالق  فتح  عند  التالية  األوقات  ومراعاة  ام  اح الخدماتية 

م: محال
ي فصل الشتاء، ومن 06:00  ى 23:00 ليال  - من 07:00 صباحا إ
ألصحاب  بالنسبة  الصيف  فصل  ي  ليال  ى 00:00  إ صباحا 

ي.  املقا
ي فصل الشتاء، ومن  ى 18:00 مساء  - من 09:00 صباحا إ
ي فصل الصيف بالنسبة  ى الساعة 19:00  08:00 صباحا إ

ألصحاب املحالت الحرفية.
ى أصحاب املحالت التجارية أو الحرفية أو الخدماتية   * يمنع ع

ي:  ما ي
ي لعرض البضائع أو وضع  - استعمال امللك العمومي الجما

ها بدون ترخيص خاص باالحتالل املؤقت.  الكرا وغ
ي الواقع  ى امللك العمومي الجما ن ع - إقامة أي بناء أو تحس
خيص من  ي أو الخدماتي إال ب أمام املحل التجاري أو الحر

املصالح الجماعية املختصة. 
- استعمال اآلالت املحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات 

ي الفصل الخامس أعاله. ا  العمل املنصوص عل
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- القيام باقتالع األشجار واألغراس املتواجدة أمام املحل.
األماكن  غ  ي  والنفايات  األزبال  ووضع  القاذورات  رمي   -

املخصصة لها.
ي أو الخدماتي كمسكن أو  - استعمال املحل التجاري أو الحر

مرقد أو ألي غرض آخر غ الغرض املخصص لھ. 
ى  ن – التوفر ع - التحقق من السالمة الصحية للمستخدم

الشواهد الطبية – اللباس الالئق باملهنة املزاولة. 
- منع تشغيل األطفال القاصرين. 

الفصل السادس:
مسطرة إجراء معاينة املحالت والبحث عن املنافع واملضار: 

ى باللجنة املحلية  تحدث لجنة جماعية بموجب هذا القرار تد
ي طلبات الفتح وتضم:  املكلفة بالبث 

ي أو من ينوب عنھ.  - رئيس املجلس الجما
- رئيس لجنة املرافق العمومية والخدمات أو من ينوب عنھ.

اب والبيئة أو من ينوب عنھ.  - رئيس لجنة التعم وإعداد ال
- ممثل السلطة املحلية. 

- مدير املصالح بالجماعة. 
ي. ي الجما - ممثل عن املركز الص

- ممثل عن مكتب السالمة الصحية للمنتجات الغذائية. 
- ممثل عن الوقاية املدنية.   

ا األمر  ى حضور أشغالها كل مصلحة يعن ي إ و يمكن أن تستد
أو يمكن أن يفيد أعمالها. 

ي أعضاء اللجنة صالحية  ي حالة تغيب أحد األعضاء، فلبا و 
ي املوضوع.  القيام باملعاينة والبث 

الفصل السابع:
ومعاينة  واملضار  املنافع  عن  بحث  بإجراء  اللجنة  ى  إ يعهد 
ي  ن  املحالت موضوع الطلبات املقدمة من طرف األفراد الراغب
فتح واستغالل املحالت ألغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية، 
ن  القوان وفق  ا  بشأ تقارير  إعداد  مهمة  ا  إل تسند  كما 

ا العمل.  واألنظمة الجاري 
الفصل الثامن:

ي هذا القرار بإجراء بحث عن  ا  تقوم اللجنة املحلية املشار إل
ي شأن األنشطة التجارية أو الحرفية أو الخدماتية  املنافع واملضار 
ي غضون 30 يوما املوالية لتاريخ  ا آنفا، ويتم ذلك  املنصوص عل

إيداع الطلب املذكور باملصالح الجماعية املختصة. 
ى واجهة املحل املراد استغاللھ  يعلق اإلعالن بمقر الجماعة وع
يخ فيھ العموم بنوع النشاط التجاري أو الخدماتي املرغوب 

ي مزاولتھ. ويمكن للسكان املجاورين للمحل املراد استغاللھ 
م لدى املصالح الجماعية املختصة وتسجل  أن يدلوا بمالحظا
والتعرضات  التصريحات  االعتبار  ن  بع تؤخذ  وال  م،  تعرضا
العامة  والسكينة  والسالمة  الصحة  نطاق  عن  الخارجة 
ي هذا الشأن.  ومقتضيات الشرطة اإلدارية الجماعية املطبقة 

الفصل التاسع:
ي هذا املجال  ي أو من يفوض لھ  يسلم رئيس املجلس الجما
ى ملف صاحب الطلب  رخصة مزاولة املهنة بعد أن يطلع ع
ي  ي أو الخدماتي مستو وبعد التأكد بأن املحل التجاري أو الحر
والقرارات  ا  املعمول  ن  القوان ي  ا  عل املنصوص  للشروط 
ي هذا الشأن وأن إجراء املعاينة والبحث عن املنافع  الصادرة 

ي املوضوع.  واملضار لم يسفر عن أية مالحظة 
ي هذا املجال سحب  ي أو من يفوض لھ  ولرئيس املجلس الجما

رخصة مزاولة املهنة عند وجود مسببات قانونية لذلك. 
الفصل العاشر:

ذا القرار من خالل النتائج ال  ن للجنة املحلية املختصة  إذا تب
ا البحث عن املنافع واملضار أو من خالل إجراء املعاينة  أسفر ع
ي إلحاق أضرار بالصحة والنظافة  أن هناك أمور قد تتسبب 
أو  كتابيا  تقريرا  ترفع  ا  فإ املرور  وسالمة  العامة  والسكينة 

ى رئيس مجلس الجماعة التخاذ القرار املناسب.  شفهيا إ
الفصل الحادي عشر:

ى التقرير املذكور،  ي، اعتمادا ع يصدر رئيس املجلس الجما
ى سبيل الحصر نوع التحسينات  قرارا يحدد بصفة صريحة وع
ن  ي أجل مع ى املع باألمر إجراؤها  واألشغال ال يجب ع
دد سالمة املرور والناشئة عن  دفعا لألخطار الصحية وكل ما 
ى املع  املحل املراد استغاللھ، ويبلغ القرار املشار إليھ أعاله إ
ي احتساب  باألمر شخصيا أو بواسطة رسالة مضمونة ويعتمد 

يدي أو أية وسيلة أخرى متاحة.  األجل املضروب الختم ال
األشغال  لھ  املحدد  األجل  داخل  باألمر  املع  ينفذ  لم  إذا  و 

موضوع القرار، اعت ذلك بمثابة سحب ضم للرخصة. 
الفصل الثاني عشر:

أو  حرفية  أو  تجارية  ألغراض  واستغاللھ  فتحھ  تم  محل  كل 
أو  العمل  ا  الجاري  القانونية  للمقتضيات  خالفا  خدماتية 
أو  مؤقتا  إما  إغالقھ  يتم   ، التنظيم القرار  هذا  ملقتضيات 
ي بعد  ائية وذلك بقرار يصدره رئيس املجلس الجما بصورة 
ي املوضوع من طرف اللجنة املحلية  أن يرفع إليھ تقرير كتابي 

املختصة. 
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الفصل الثالث عشر:
ي أو مقدم الخدمات تجديد الطلب  ى التاجر أو الحر ن ع يتع

ي الحاالت التالية: 
ي أو الخدماتي  - إذا لم يقم باستغالل املحل التجاري أو الحر

ى إيداع طلب مزاولة النشاط.  بعد مرور أك من سنة ع
ي أو الخدماتي  - إذا توقف عن ممارسة النشاط التجاري أو الحر

ى إيداع طلب مزاولة النشاط. بعد مرور أك من سنة ع
ي أو الخدماتي.  - تغي النشاط التجاري أو الحر

- بيع أو تولية كراء.
الفصل الرابع عشر:

الرخص  ى  ع الحصول  من  ي  الحر أو  التاجر  طلب  يعفي  ال 
ي  ي شغل امللك الجما ي القانون إذا رغب  ا  املنصوص عل
ي أو خدماتي.  العام ألغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو حر

الفصل الخامس عشر:
ي أن يفسح املجال أمام جميع أجهزة املراقبة  ى التاجر أو الحر ع
ا ويقدم  املؤهلة قانونا لذلك للقيام باملهام التفتيشية املنوطة 

ا.  ا تسهيل مأموري جميع الوثائق والبيانات ال من شا
الفصل السادس عشر:

ي أو الخدماتي  يمارس صاحب املحل النشاط التجاري أو الحر
تحت مسؤوليتھ وعن جودة املواد والخدمات واألثمان الجارية 

ا. ن والتنظيمات املعمول  طبقا للقوان
الفصل السابع عشر:

ى مدير املصالح بالجماعة  يعهد بتنفيذ هذا القرار التنظيم إ
ي دائرة اختصاصھ.  واملصالح املعنية كل 

اير 2019. ي: 8 ف ي،  وحرر بتيد
ي ي لتيد اإلمضاء رئيس املجلس ال جما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرارات التفويض:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ 
ـي الحالـة املدني ة؛ التفويـض 

ـــي لـــوارزازات عـــدد 194 بتاريـــخ 26  قــــرارلرئيس املجلـــس الجما
ـــ بتفـويـــــض مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة ايـــر 2019 يق ف

ي ملدينـــة ورزازات ان رئيــس املجلـــس الجما
ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات.
ي 25 رجب  وبمقت الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر 

1423 (3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 37.99 املتعلق 
بالحالة املدنية ؛

ي 2 شعبان 1423  وبمقت املرسوم رقم 2.99.665 الصادر 
(9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 امل تعلق بالحالة 

املدنية؛
الداخلية رقم D 5229 ق.م.م  السيد وزير  ى دورية  وبناء ع
بتاريخ 16 يوليو 2009 املتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض 

ى نوابھ.  ي إ مهام رئيس املجلس الجما
قـرر مـا يلـــــي

الفصل األول :
املجلس  لرئيس  الثاني  النائب  الروماني  الجليل  لعبد  يفوض 
مهمة ضابط الحالة املدنية باملكتب الذي يقع بامللحقة اإلدارية 

ذه املهمة مقامي. الثالثة وذلك ليقوم 
- الفصل الثاني :

ن  ى ح اير 2019 إ ذا القرار ابتداء من تاريخ 08 ف يتم العمل 
صدور ما يلغيھ.

ي : 26 فبـرايــر 2019 حرر بورزازات 
ي لورزازات اإلمضاء رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ي لوارزازات عدد 206 بتاريخ 26  قـرار لرئيس املجلس الجما
ـــي مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنية ـــ بتفـويـــــض  ايـــر 2019 يق ف

ي ملدينـــة ورزازات ان رئيــس املجلـــس الجما
ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات.
ي 25 رجب  وبمقت الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر 
1423 (3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية ؛
ي 2 شعبان 1423  وبم قت املرسوم رقم 2.99.665 الصادر 
(9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية؛
الداخلية رقم D 5229 ق.م.م  السيد وزير  ى دورية  وبناء ع
بتاريخ 16 يوليو 2009 املتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض 

ى نوابھ.  ي إ مهام رئيس املجلس الجما
قـرر مـا يلـــــي:

الفصل األول :
ن خويا - يفوض للسيد : الحس
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- املولود بتاريخ : 1972 بتارميكت ورزازات 
- الصفـــة : النائب الثالث للرئيس 

بامللحقة  يقع  الذي  باملكتب  املدنية  الحالة  ضابط  مهمة  ي 
ذه املهمة مقامي. اإلدارية الثالثة وذلك ليقوم 

الفصل الثاني :
ن  ى ح اير 2019 إ ذا القرار ابتداء من تاريخ 08 ف يتم العمل 

صدور ما يلغيھ.
ي : 26 فبـرايــر 2019 حرر بورزازات 
ي: لورزازات اإلمضاء رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ـــي المـــرزكان عـــدد 06 بتاريـــخ  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
2019/04/18 يتعلـــق بتفويـــض مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة

ي المرزكان  إن رئيــس املجلس الجما
ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
1436(07 يوليو 2015) لتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 
ى من املادة 102 منھ. املتعلق بالجماعات، وخصوصا الفقرة األو
وبمقت القانون رقم 37.99 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 
الفقرة  وخاصة  املدنية  بالحالة  املتعلق   (2002 اكتوبر   3)

الثانية من املادة الخامسة منھ .
ي 2 شعبان 1423  وبمق املرسوم رقم 2.99.665 الصادر 
(09 اكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 37.99 املؤرخ 

ى منھ. ي 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وخاصة املادة األو
ى الدورية الوزارية عدد D 5225 ق ج م م بتاريخ 16  وبناء ع

يونيو 2009.
قــرر ما يلـــي

الفصل األول:
يفوض للحسن ايت ح . 

املولود بتـــــــاريخ : 1960 
الصفـــــــــــــــــــة: النائب األول للرئيس. مهمة ضابط للحالة املدنية 
الذي  امرزكان  لجماعة  املدنية  الحالة  بمكتب  بالتفويض 
مقامي  املهمة  ذه  ليقوم  وذلك  امرزكان  بجماعة  مقره  يقع 

ي. وباملشاركة م
الفصل الثاني:

ى املصالح الجماعية املختصة، يسـري  يعهد بتنفيذ هذا القرار إ
ذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعھ العمل 

ي: 2019/04/18 وحرر بامرزكان 
ي المرزكان  اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــي المـــرزكان عـــدد 07 بتاريـــخ  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
04/18/ 2019 يتعلـــق بتفويـــض مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة

ي المرزكان  إن رئيــس املجلس الجما
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
التنظيم  القانون  لتنفيذ   (2015 يوليو   07)1436 رمضان 
ى من  رقم 113.14 املتعلق بالجماعات، وخصوصا الفقرة األو

املادة 102 منھ.
وبمقت القانون رقم 37.99 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 
(3 أكتوبر 2002) املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية 

من املادة الخامسة منھ .
ي 2 شعبان  1423  وبمقت املرسوم رقم 2.99.665 الصادر 
(9 أكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 37.99 املؤرخ 

ى منھ. ي 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وخاصة املادة األو
ى الدورية الوزارية عدد D 5225 ق ج م م بتاريخ 16  وبناء ع

يونيو 2009.
قــرر ما يلـــي

الفصل األول:
يفوض للــسيد : لحسن ارخسيسن. 

املولود بتـــــــاريخ : 1968/08/25 
الصفـــــــــــــــــــة: النائب الثاني للرئيس.

ظابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية لجماعة 
ذه  امرزكان الذي يقع مقره بجماعة امرزكان وذلك ليقوم 

ي. املهمة مقامي وباملشاركة م
الفصل الثاني:

ى املصالح الجماعية املختصة، يسـري  يعهد بتنفيذ هذا القرار إ
ذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعھ العمل 

ي: 2019/04/18 وحرر بامرزكان 
ي المرزكان اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ـــي المـــرزكان عـــدد 08 بتاريـــخ  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
2019/04/18 يتعلـــق بتفويـــض مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة 

ي المرزكان  إن رئيــس املجلس الجما
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
التنظيم  القانون  لتنفيذ   (2015 يوليو   07)  1436 رمضان 
ى من  رقم 113.14 املتعلق بالجماعات، وخصوصا الفقرة األو

املادة 102 منھ.
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وبمقت القانون رقم 37.99 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 
(3 اكتوبر 2002) املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية 

من املادة الخامسة منھ .
ي 2 شعبان 1423  وبمقت املرسوم رقم 2.99.665 الصادر 
(9 أكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 37.99 املؤرخ 

ى منھ. ي 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وخاصة املادة األو
ى الدورية الوزارية عدد D 5225 ق ج م م بتاريخ 16  بناء ع

يونيو 2009.
قــرر ما يلـــي

الفصل األول:
يفوض محند امركول. 

املولود بتـــــــاريخ : 1984/01/01 
الصفـــــــــــــــــــة: النائب الثالث للرئيس.

مهمة ضابط للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية 
لجماعة امرزكان الذي يقع مقره بجماعة امرزكان وذلك ليقوم 

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م
الفصل الثاني:

ى املصالح الجماعية املختصة، يسـري  يعهد بتنفيذ هذا القرار إ
ذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعھ العمل 

ي: 2019/04/18 وحرر بامرزكان 
ي المرزكان اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ـــي المـــرزكان عـــدد 09 بتاريـــخ  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
2019/04/18 يتعلـــق بتفويـــض مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة 

ي المرزكان  إن رئيــس املجلس الجما
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
التنظيم  القانون  لتنفيذ   (2015 يوليو   07)  1436 رمضان 
ى من  رقم 113.14 املتعلق بالجماعات، وخصوصا الفقرة األو

املادة 102 منھ.
وبمقت القانون رقم 37.99 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 
( 3 اكتوبر 2002) املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية 

من املادة الخامسة منھ .
ي 2 شعبان 1423  وبمقت املرسوم رقم 2.99.665 الصادر 
(9 أكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 99-37 املؤرخ 

ى منھ. ي 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وخاصة املادة األو
ى الدورية الوزارية عدد D 5225 ق ج م م بتاريخ 16  وبناء ع

يونيو 2009.

قــرر ما يلـــي
الفصل األول:

ي.  يفوض ملريم جما
املولودة بتـــــــاريخ : 1992/01/11 

الصفـــــــــــــــــــة: النائبة الرابعة للرئيس.
مهمة ضابط للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية 
لجماعة امرزكان الذي يقع مقره بجماعة امرزكان وذلك ليقوم 

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م
الفصل الثاني:

ى املصالح الجماعية املختصة، يسـري  يعهد بتنفيذ هذا القرار إ
ذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعھ العمل 

ي: 2019/04/18 وحرر بامرزكان 
ي المرزكان اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ـــي اغـــرم نوكـــدال عـــدد 05 بتاريـــخ  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
ـــ ـــي قطـــاع التعم ـــ بتفويـــض مهـــام  10 ابريـــل 2019 يق

إن رئيس جمـاعــة أغرم نوكدال؛
بمقت القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات 
الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من 
من  الثانية  الفقرة  وخاصة  يوليو 2015)،  رمضان 1436 (7 

املادة 103 منھ؛
وبمقت دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16 
يوليوز 2009 حول االجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس 

ى نوابھ؛  ي إ املجلس الجما
قـــــــرر ما يـلــــــي:

الفصل األول:
 1983/04/27 بتاريخ  املولود  مزوز،  احمد  للسيد:  يفوض 
بصفتھ   P229784 : رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
النائب الثاني للرئيس، القيام باملهام املتعلقة بقطاع التعم 

ي: والبناء، واملحددة 
ى  ، وع ن واألنظمة املتعلقة بالتعم ى تطبيق القوان - السهر ع

. اب ووثائق التعم ام ضوابط تصاميم إعداد ال اح
- منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات 
سكنية، الشواهد اإلدارية وشواهد املطابقة والسكن والربط 

بالكهرباء.
ى املراسالت وأوراق اإلرسال الصادرة عن مكتب  - التوقيع ع

. التعم
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الفصل الثاني:
ذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره. يتم العمل 

الفصل الثالث:
ي هذا القرار الذي يبقى  يعهد للمفوض إليھ التقيد بما ورد 

ى غاية صدور ما يلغيھ. ساري املفعول إ
الفصل الرابع:

ينشر هذا القرار بالجريــدة الرسمية للجماعات املحلية وتوجھ 
ى كل من وزير الداخليـة ووكيل جاللة امللك لدى  نسخة منھ إ

املحكمة االبتدائية بوارزازات.
الفصل الخامس :

ي قطاع التعم رقم 33  ي املهام  ى قرار التفويض السابق  يل
بتاريخ 2016/03/28 .

ي 10 ابريل 2019 وحرر باغرم نوكدال 
ي الغرم نوكدال اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة سوس- ماسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات 

ابية املتواجدة بجهة سوس-ماسة ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

برنامـج عمـل الجماعة

ـــي الداومومـــن عـــدد 09 بتاريـــخ  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
2016/07/19، يتعلـــق بإعـــداد برنامـــج عمـــل الجماعـــة

ي لجماعة اداومومن، رئيس املجلس الجما
الصادر  بالجماعات،  املتعلق  القانون رقم 113.14  ى  ع بناء 
بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 

ى 82. (07 يوليوز 2015) والسيما املواد من 78 ا
جمادى   24 ي  الصادر   2-10-504 رقم  املرسوم  ى  ع وبناء 
ى 1432 (28 أبريل 2011) املتعلق بتحديد مسطرة إعداد  األو

ي للتنمية؛ املخطط الجما
ي 23 رمضان 1437  ى املرسوم رقم 2.16.301 صادر  وبناء ع
(29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة 

وتتبعھ وتحيينھ وتقييمھ واليات الحوار والتشاور إلعداده؛
وتبعا لالجتماع اإلخباري والتشاوري املنعقد بمقر دار الطالب 

أحمر لكاللشة يوم الثالثاء 19 يوليوز 2016. 

ي: قـــــــرر ما ي
ى املادة األو

يوضع مشروع برنامج العمل الخاص بجماعة اداومومن قيد 
الدراسة.  

املادة الثانية
ابية اداومو  نامج عمل الجماعة ال تبتدئ الدراسة اإلعدادية ل

من ابتداء  من تاريخ : 19  يوليوز 2016. 
املادة الثالثة

ي: نامج  تتحدد شروط إنجاز ال
ام اآلجال املرتبطة بمختلف مراحل إعداد  ى اح - العمل ع

نامج وفق جدول محدد. ال
عمل  برنامج  بأهمية  ن  الفاعل مختلف  إقناع  ى  ع العمل   -

نامج واالنخراط فيھ. امهم بمواكبة إعداد ال الجماعة وال
مستويي  ى  ع للساكنة  واسعة  مشاركة  تدب  ى  ع العمل   -

اإلعداد والتتبع. 
ى توف جميع املستلزمات اللوجيستكية الضرورية  - العمل ع

إلعداد هذه الدراسة.
اإلمكانيات  يظهر  بالجماعة  الحال  لواقع  الجيد  - التشخيص 
يمكن  خاللھ  من  الذي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ك للحاجيات ذات األولوية بتشاور مع الساكنة  التحديد املش

ن. ن املعني واإلدارات والفاعل
اتيجية  ى محاور إس ا إ  - وضع رؤية مستقبلية للجماعة وترجم
ى  نة املشاريع التنموية بناء ع وبرامج تنموية ذات األولوية وم
ى  األو الثالث  بالسنوات  املتعلقة  التقديرية  والنفقات  املوارد 

نامج. لل
املادة الرابعة

الجماعة  عمل  برنامج  مشروع  بوضع  املتعلق  القرار  يعلق 
بدار  اشهارية  لوحة  ى  ع الدراسة  قيد  اداومومن  لجماعة 

الجماعة. 
املادة الخامسة

يعهد بتنفيذ هذا القرار للهياكل املكلفة بإعداد برنامج عمل 
الجماعة.

ي 19 / 07 / 2016.  و حرر بادامومن 
ي.  اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
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قـرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ي املهام واإلمضاء التفويض 

بتاريـــخ   19 رقـــم  الفريجـــة  ـــي  الجما املجلـــس  لرئيـــس  قـــرار 
ـــ  ـــي مجـــال تدب ـــ بتفويـــض اإلمضـــاء  ايـــر 2017 يق 06 ف
ـــن واألعـــوان الشـــؤون املاليـــة للمداخيـــل ومصاريـــف املوظف

ي، لجماعة افريجة رئيس املجلس الجما
ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07)  1436

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛
وبمقت القانون رقم 37.99 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 
(3 أكتوبر 2002) وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة 

منھ؛
 2 ي  الصادر   2.99.665 رقم  التطبيقي  املرسوم  وبمقت 
شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 
ي 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وخاصة  37.99 املؤرخ 

ى منھ. املادة األو
ي: قرر ما ي

الفصل األول :
بتــــاريخ  املزدادة  السكراتي  محمد  موالي  السيد  ى  إ يفوض 
 .JC161930 التعريف:  بطاقة  بافريجة.رقم   1977/04/29
الدرجة  من  مساعد  متصرف  مؤقت  مصالح  بصفتھ مدير 
ن بجماعة افريجة. للقيام بالتوقيع  الثانية السلم 10. التعي
ن  ي مجال تدب الشؤون املالية للمداخيل ومصاريف املوظف
م (باستثناء التوظيفات). واألعوان بصرف أجورهم وتعويضا

الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 

اير 2017 ي 06 ف افريجة 
ي  اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ـــي الفريجـــة رقـــم 16 بتاريـــخ 13  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
ـــ بتفويـــض مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة  يوليـــوز 2016 يق
ي، ضابط الحالة املدنية لجماعة افريجة رئيس املجلس الجما
 20 ــي  الصــادر   1.15.85 رقــم  الشــريف  ــ  الظه ــ  بمقت
رمضــان 1436 (07 يوليــوز 2015) بتنفيــذ القانــون التنظيمــ 
رقــم :14-113 املتعلــق بالجماعــات وخاصــة املــادة 102 منــھ؛

وبمقت القانون رقم 37.99 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 
(3 اكتوبر 2002) وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة 

منھ؛
 2 ي  الصادر   2.99.665 رقم  التطبيقي  املرسوم  وبمقت 
شعبان 1423 (9 اكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 
ي 25 رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) وخاصة  37.99 املؤرخ 

ى منھ. املادة األو
ي: قرر ما ي

الفصل األول
 : بتاريــــخ  املزدادة  السكراتي  محمد  موالي  السيد  ى  إ يفوض 
 .JC161930 التعريف  بطاقة  رقم  بافريجة.   1977/04/29
الدرجة  من  مساعد  متصرف  مؤقت  مصالح  بصفتھ مدير 
ى وثائق الحالة  الثانية السلم 10. بجماعة افريجة. بالتوقيع ع
املدنية بجماعة افريجة باملكتب الذي يقع مقره بمركز افريجة.

الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.

ي 13 يوليوز 2016 و حرر  بافريجة 
ي  اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ـــي الفريجـــة رقـــم 17 بتاريـــخ 13  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
ـــ بتفويـــض مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة  يوليـــوز 2016 يق
ي، ضابط الحالة املدنية لجماعة افريجة رئيس املجلس الجما
ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07)  1436

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛
وبمقت القانون رقم 37.99 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 
(3 اكتوبر 2002) وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة 

منھ؛
 2 ي  الصادر   2.99.665 رقم  التطبيقي  املرسوم  وبمقت 
شعبان 1423 (9 اكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 
ي 25 رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) وخاصة  37.99 املؤرخ 

ى منھ. املادة األو
ي: قرر ما ي

الفصل األول 
ى السيـــد حسن بوطيب املزداد بتاريـــــخ 1969/12/31  يفوض إ
بصفتھ مساعد   .JC39454 التعريف:  بطاقة  رقم  بافريجة. 
إداري من الدرجة الثالثة السلم 06 بجماعة افريجة بالتوقيع 
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ى وثائق الحالة املدنية بجماعة افريجة باملكتب الذي يقع  ع
مقره بمركز افريجة.

الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 

ي 13 يوليوز 2016 حرر بافريجة 
اإلمضاء: رئيس املجلس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها اإلشهاد ع

ـــي الفريجـــة رقـــم : 08 بتاريـــخ  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
ـــى صحـــة  ـــ بتفويـــض مهـــام اإلشـــهاد ع 20 ابريـــل 2016 يق
ـــى صحـــة مطابقـــة النســـخ ألصلهـــا اإلمضـــاءات واإلشـــهاد ع

ي، الفريجة  رئيس املجلس الجما
 20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم :14-113 املتعلق بالجماعات .
ي 04 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبناء ع
للوظيفة  األسا  النظام  بمثابة   (1958 اير  ف  24)  1377

ه وتتميمھ وخاصة الفصل 17 منھ.  العمومية كما وقع تغي
ي 13 شوال 1397   ى املرسوم رقم 2.77.738 الصادر  وبناء ع
( 27 شتن 1977)  بمثابة النظام األسا ملوظفي الجماعات 

املحلية . 
ي: قرر ما ي

الفصل األول :
ى السيد العربي باحيدة املزداد بتاريخ : 1954/01/01  يفــــــوض إ
 .J232096 التعريف:  بطاقة  رقــــم  افريجة              .  وجماعة  بدوار 
الصفة: النائب الرابع لرئيس املجلس. القيام بمهام اإلمضاء 
ى صحة مطابقة  ى صحة اإلمضاءات واإلشهاد ع واإلشهاد ع

النسخ ألصلها باملكتب الذي يقع بمقر جماعة افريجة.
الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره .
ي: 20 ابريل 2016 حرر بافريجة 
ي   إمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

بتاريـــخ   11 رقـــم  الفريجـــة  ـــي  الجما املجلـــس  لرئيـــس  قـــرار 
ـــى صحـــة  ـــ بتفويـــض مهـــام اإلشـــهاد ع 27 مـــاي 2016 يق

ألصلهـــا  النســـخ  اإلمضاءات ومطابقـــة 
ي، الفريجة رئيس ا    ملجلس الجما

ــي 20 رمضــان  ــ الشــريف رقــم 1.15.85 الصــادر  ــى الظه بنــاء ع

رقــم  التنظيمــ  القانــون  بتنفيــذ   (2015 يوليــوز   07)  1436
؛ بالجماعــات  املتعلــق   113-14

ي 04 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر  بناء ع
للوظيفة  األسا  النظام  بمثابة   (1958 اير  ف  24)  1377

ه وتتميمھ وخاصة الفصل 17 منھ؛ العمومية كما وقع تغي
ي 13 شوال 1397  ى املرسوم رقم 2.77.738 الصادر  وبناء ع
(27 شتن 1977) بمثابة النظام األسا ملوظفي الجماعات 

املحلية . 
ي: قرر ما ي

الفصل األول 
يفــــوض للسيد ة ضعيف بشرى املولود ة بتاريخ : 1967/08/08 
الثالثة  الدرجة  إدارية  اإلداريةمساعدة  رتبتـها  بتارودانت 
صحة  ى  ع واإلشهاد  باإلمضاء  القيام  افريجة.  بجماعة 
ى صحة مطابقة النسخ ألصلها باملكتب  اإلمضاءات واإلشهاد ع
سجالت  بمسك  لها  ويعهد  افريجة،  جماعة  بمقر  يقع  الذي 

املصلحة املدكورة.
الفصل الثاني

ا تتحمل  ا واي اخالل م تتحمل املعنية باألمر كل مسؤوليا
تبعيتھ .

الفصل الثالث
ا تحت سلطة السيد رئيس  تمارس املعنية باألمر املذكورة مهم

مجلس الجماعة لفريجة.
الفصل الرابع

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
ي: 27 ماي 2016 حرر بافريجة 
ي الفريجة اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــي الفريجـــة رقـــم 15 بتاريـــخ 13  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
ـــى صحـــة  ـــ بتفويـــض مهـــام اإلشـــهاد ع يوليـــوز 2016 يق
ـــى صحـــة مطابقـــة النســـخ ألصلهـــا  اإلمضـــاءات واإلشـــهاد ع

ي، لجماعة افريجة رئيس املجلس الجما
ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07)  1436

:14-113 املتعلق بالجماعات .
ي 04 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبناء ع
للوظيفة  األسا  النظام  بمثابة   (1958 اير  ف  24)  1377

ه وتتميمھ وخاصة الفصل 17 منھ.  العمومية كما وقع تغي
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ي 13 شوال 1397  ى املرسوم رقم 2.77.738 الصادر  وبناء ع
(27 شتن 1977) بمثابة النظام األسا ملوظفي الجماعات 

املحلية . 
ي: قرر ما ي

الفصل األول
 : بتاريـــخ  املزدادة  السكراتي  محمد  موالي  السيد  ى  إ يفوض 
 .JC161930 التعريف  بطاقة  .رقم  بافريجة   1977/04/29
الدرجة  من  مساعد  متصرف  مؤقت  مصالح  بصفتھ مدير 
ى  الثانية السلم بجماعة افريجة. القيام باإلمضاء واإلشهاد ع
ى صحة مطابقة النسخ ألصلها  صحة اإلمضاءات واإلشهاد ع

باملكتب الذي يقع بمقر جماعة افريجة.
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره .
ي: 13 يوليوز 2016 حرر بافريجة 
ي الفريجة اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ـــي الفريجـــة رقـــم 10 بتاريـــخ 02  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
صحـــة  ـــى  ع اإلشـــهاد  مهـــام  بتفويـــض  ـــ  يق ابريـــل 2018 
ـــى صحـــة مطابقـــة النســـخ ألصلهـــا اإلمضـــاءات واإلشـــهاد ع

ي، الفريجة رئيس املجلس الجما
 20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم :14-113 املتعلق بالجماعات؛
ي 04 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبناء ع
للوظيفة  األسا  النظام  بمثابة   (1958 اير  ف  24)  1377

ه وتتميمھ وخاصة الفص ل 17 منھ؛ العمومية كما وقع تغي
ي 13 شوال 1397  ى املرسوم رقم 2.77.738 الصادر  وبناء ع
(27 شتن 1977) بمثابة النظام األسا ملوظفي الجماعات 

املحلية . 
ي قرر ما ي

الفصل األول :
ى السيدة فاطمة الهر املزدادة بتــــاريخ 1962/01/01  يفوض إ
ر محرر من  تارودانت. رقم بطاقة التعريف: JC3031. بصف
ى  الدرجة الرابعة بجماعة افريجة القيام باإلمضاء واإلشهاد ع
ى صحة مطابقة النسخ ألصلها  صحة اإلمضاءات واإلشهاد ع
بمسك  لها  ويعهد  افريجة،  جماعة  بمقر  يقع  الذي  باملكتب 

سجالت املصلحة املذكورة.

الفصل الثاني
ا تتحمل  ا واي اخالل م تتحمل املعنية باألمر كل مسؤوليا

تبعيتھ .
الفصل الثالث :

ا تحت سلطة السيد رئيس  تمارس املعنية باألمر املذكورة مهم
مجلس الجماعة لفريجة.

الفصل الرابع :
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

ي: 02 ابريل 2018 حرر بافريجة 
ي الفريجة  اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ـــي الفريجـــة رقـــم 11 بتاريـــخ 02  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
ـــى  ــ بإلغـــاء قـــرار تفويـــض ملهـــام اإلشـــهاد ع ـ ابريـــل 2018 يق
ـــى صحـــة مطابقـــة النســـخ  صحـــة اإلمضـــاءات واإلشـــهاد ع

ألصلهـــا
ي، الفريجة  رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم :14-

113 املتعلق بالجماعات؛
ي 04 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبناء ع
للوظيفة  األسا  النظام  بمثابة   (1958 اير  ف  24)  1377

ه وتتميھ وخاصة الفصل 17 منھ؛ العمومية كما وقع تغي
ي 13 شوال 1397  ى املرسوم رقم 2.77.738 الصادر  وبناء ع
27( شتن )1977 بمثابة النظام األسا ملوظفي الجماعات 

املحلية . 
ي قرر ما ي

الفصل األول :
ي  ي قرار التفويض عدد 25 بتاريخ :04 غشت 2017 الصادر  يل
ي، تق من الدرجة الثانية بجماعة  اسم السيد: عبد هللا الدقا
صحة  ى  ع واإلشهاد  باإلمضاء  بالقيام  واملتعلق  افريجة. 
ى صحة مطابقة النسخ ألصلها باملكتب  اإلمضاءات واإلشهاد ع

الذي يقع بمقر جماعة افريجة.
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره .
ي : 02 ابريل 2018 حرر بافريجة 
ي الفريجة اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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ـــي الفريجـــة رقـــم 12 بتاريـــخ 02  قـــرار لرئيـــس املجلـــس الجما
صحـــة  ـــى  ع اإلشـــهاد  مهـــام  بتفويـــض  ـــ  يق ابريـــل 2018 

ألصلهـــا النســـخ  ومطابقـــة  اإلمضـــاءات 
ي، الفريجة  رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07)  1436

113.14 املتعلق بالجماعات؛
ي 04 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبناء ع
للوظيفة  األسا  النظام  بمثابة   (1958 اير  ف  24)  1377

ه وتتميھ وخاصة الفصل 17 منھ؛ العمومية كما وقع تغي
ي 13 شوال 1397 (27  ى املرسوم رقم 2.77.738 الصادر  وبناء ع
شتن 1977) بمثابة النظام األسا ملوظفي الجماعات املحلية . 

ي: قرر ما ي
الفصل األول :

بتاريخ  املــــــــــزداد  األبيض  محمدين  السيد  ى  إ يفــــــوض 
 .A557902 1957/06/25 بديدو تاوريرت. رقــــم بطاقة التعريف
بصفتھ النائب الثاني لرئيس املجلس. القيام بمهام اإلمضاء 
ى صحة مطابقة  ى صحة اإلمضاءات واإلشهاد ع واإلشهاد ع

النسخ ألصلها باملكتب الذي يقع بمقر جماعة افريجة.
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره .
ي: 02 ابريل 2018 حرر بافريجة 
ي الفريجة اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 2018/02 رقم  الداومومن  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد ع

نسخ الوثائق ألصولها والشواهد االدارية
إن رئيس مجلس جماعة اداومومن؛

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 ( 7 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة 104 منھ؛
 1415 شعبان  من   22 ي  الصادر   2.94.607 رقم  واملرسوم 
(24 يناير 1995) املتعلق بتغي ظه 25 يوليو 1915 املتعلق 

ى صحة اإلمضاء؛ باإلشهاد ع
ي منصب مدير املصالح املؤرخ  ن املؤقت  ى قرار التعي وبناء ع
ي  04شتن 2017 واملؤشر عليھ من طرف السيد وزير الداخلية 

بتاريخ 27 نون 2017 .

ي: قرر ما ي
الفصل األول:

يفوض للسيد عبد الكريم الشه املولود بتاريخ 1966. بصفتھ 
مدير املصالح بصفة مؤقتة لجماعة اداومومن القيام بمهام 
ألصولها  الوثائق  نسخ  ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد 
الفردية  الحياة   - واملخطوبة  (الخاطب  اإلدارية  الشواهد   .
االسم)  ومطابق  ي  العائ التحمل   - العزوبة   – والجماعية 

ي للحالة املدنية بالعويسات. باملكتب الفر
الفصل الثاني:

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ
ي: 2018/01/02  وحرر باداومومن 
ي اإلمضاء:رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة كلميم – واد نون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات 
ابية املتواجدة بجهة كلميم – واد نون  ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

تنظيم وتسي مجالس الجماعات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

تنظيم وتحديد اختصاصات مجالس الجماعات 

قرار لرئيس مجلس جماعة ابضر رقم2016/11 بتاريخ 15 
دجن 2016 يق بتحديد تنظيم إدارة جماعة ابضر

رئيس مجلس جماعــة ابضر،
ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07)  1436
113.14 املتعلق بالجماعات  وخاصة املواد 94 و118 و126 

منھ.
ى دورية السيد وزير الداخلية عدد 43 بتاريخ 28 يوليو  وبناء ع

2016 حول تنظيم إدارات الجماعات،
ي لجماعة ابضر خالل دورتھ  ى مداولة املجلس الجما وبناء ع
ي جلسة يوم 19 أكتوبر  العادية لشهر أكتوبر 2016 واملنعقدة 

. 2016
ي: يقرر ما ي
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الفصل األول
ي: يحدد تنظيم إدارة جماعة ابضر كما ي

الكتابة الخاصة
- املراسالت الخاصة برئاسة املجلس

- مسك مذكرة الرئيس
مكتب التواصل والعالقات العامة
- االستقباالت    واإلرشاد والتوجيھ

- االستدعاءات
- الزيارات

مديرية املصالح الجماعية:
يضطلع مدير املصالح الجماعية باملهام التالية:

ي ممارسة الصالحيات املخولة لھ - مساعدة الرئيس 
ى اإلدارة الجماعية - اإلشراف ع

ى تنفيذ قرارات رئيس املجلس  - السهر ع
التابعة  والتقنية  اإلدارية  املصالح  أعمال  بتنشيط  القيام   -

دف ضمان حسن س أعمالها  ا  للجماعة ومراقب
الهيكل  وفق  ي  املح اإلداري  العمل  استمرارية  تجسيد   -

التنظيم للجماعة.
- ممارسة االختصاصات ال يمكن لرئيس الجماعة أن يفوضها 

إليھ وفق أحكام القانون التنظيم للجماعات
- تقديم تقارير لرئاسة املجلس 

- تتبع برنامج عمل الجماعة وتحيينھ
مكتب الضبط :

ى الجماعة بالسجل املعد لهذا الغرض  يد الوارد ع - تسجيل ال
ى املصالح املعنية وتوزيعھ ع

- تسجيل املراسالت الصادرة عن الجماعة بالسجل الخاص 
ا لذلك مع االحتفاظ بنسخ م

خلية التدقيق :
- مراقبة كافة أعمال املصالح اإلدارية والتقنية

- التحقق من األداء اإلداري
مصلحة التعم والبيئة واألشغال واملمتلكات

تتكون مصلحة التعم والبيئة واألشغال واملمتلكات من أربعة 
ي: مكاتب و

1- مكتب املمتلكات واآلليات واملنازعات
1- مكتب التخطيط وتدب املجال وشؤون البيئة

3- مكتب األشغال والصيانة
4- مكتب الدراسات والصفقات

مكتب املمتلكات واآلليات واملنازعات
يضطلع مكتب املمتلكات واآلليات واملنازعات باملهام التالية :

ا – املمتلكات واآلليات 
- إعداد سجالت األمالك الجماعية مع ضبطها ،

- تحرير تقارير دورية حول وضعية أمالك الجماعة . 
- ت ملفات تسوية الوضعية القانونية ملمتلكات الجماعة

- تتبع عملية اقتناء وتفويت العقارات لفائدة الجماعة
- االعتناء باملنقوالت اململوكة للجماعة

ة السيارات واآلليات الجماعية ى حظ - اإلشراف ع
- تتبع حالة السيارات واآلليات الجماعية

- السياقة
ب- خلية املنازعات:

- تتبع ومركزة امللفات الخاصة باملنازعات اإلدارية والعقارية؛
ا بتنسيق  - تتبع مساطر الدعاوى ال تكون الجماعة طرفا ف

مع املحامي املتعاقد مع الجماعة.
- انجاز التقارير الدورية املتعلقة بمختلف املنازعات القضائية. 

2- مكتب التخطيط وتدب املجال وشؤون البيئة 
يضطلع مكتب التخطيط وتدب املجال وشؤون البيئة باملهام 

التالية :
الوط  اب  ال وإعداد  بالتعم  املتعلقة  ن  القوان تطبيق   -

ى البيئة . واملحافظة ع
- تسليم رخص البناء

- مراقبة البنايات اآليلة للسقوط
ن بخصوص انجاز البنايات - تقديم اإلرشادات للمواطن

ن مصالح السلطة املحلية ومصالح الجماعة حول  - التنسيق ب
ت محاضر البناء العشوائي .

املناطق  وخلق  بالتشج  املتعلقة  امللفات  ومسك  إعداد   -
الخضراء

- تنظيف الساحات والحدائق العمومية وجنبات الطرق وإزالة 
األتربة واألعشاب

- ضبط وانجاز متابعة األنشطة املتعلقة بمكافحة الحشرات 
ى أسباب انتشارها بالتنسيق مع املصالح املعنية والقضاء ع

والتشج  الخضراء  واملناطق  العمومية  بالحدائق  العناية   -
واالغراس بالسقي والصيانة

ا  عل واملحافظة  بالنباتات  والعناية  التشج  برامج  انجاز   -
وتعويضها

ا - متابعة إحداث املناطق الخضراء وصيان
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3- مكتب األشغال والصيانة
يضطلع مكتب األشغال والصيانة باملهام التالية :

- تتبع انجاز مشاريع تجه الجماعة 
ا - العناية بشبكة اإلنارة العمومية ومراقب

- صيانة وتتبع حالة الطرق بالجماعة
- صيانة ومراقبة نقط املاء

- انجاز أشغال التنظيف والتطه العام
- توف ووضع حاويات الفضالت

- تتبع املشاريع املنجزة من طرف مختلف الشركات
ا - ت برنامج اليد العاملة املياومة واملتعاقدة واإلشراف عل

ين والحفالت - ال
4- مكتب الدراسات والصفقات

يضطلع مكتب الدراسات والصفقات باملهام التالية :
- دراسة وت تصاميم مشاريع التجه

- اعداد امللفات املتعلقة بالقروض املمنوحة من طرف صندوق 
ي التجه الجما

- اعداد دفاتر التحمالت املتعلقة بصفقات االشغال 
- اعداد صفقات االشغال والتوريدات والخدمات

- اشهار الصفقات واعالن املنافسة
- اعداد رسائل االستشارة بالنسبة لسندات الطلب واالتفاقيات 

وطلبات العروض املحدودة
- ت وتتبع مراحل تمرير الصفقات العمومية 

- اعداد الدراسات
مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية

ي : تتكون مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية من اربع مكاتب و
1- مكتب املوارد املالية؛

انية واملحاسبة؛ 2- مكتب امل
3- مكتب الشؤون االقتصادية؛

4- مكتب الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.
1- مكتب املوارد املالية: 

يضطلع مكتب املوارد املالية باملهام التالية :
انية - إعداد تقديرات مداخيل الجزء األول من امل

- تتبع مختلف مراحل استخالص الرسوم والواجبات املستحقة 
لفائدة الجماعة 

والواجبات  للرسوم  املحددة  الجماعية  القرارات  إعداد   -
تطبيق  ى  ع والحرص  ا  وتحيي الجماعة  لفائدة  املستحقة 

ا . ات الواردة  التسع

ن بتحصيل الديون  - إعداد وتتبع برنامج عمل األعوان املكلف
والرسوم والواجبات املستحقة لفائدة الجماعة

- إعداد ومسك مختلف الوثائق املحاسبية الخاصة باملداخيل
والسجالت  والتن  التذاكر  من  الجماعة  حاجيات  تحديد   -

ي املتعلقة بالرسوم والواجبات بتنسيق مع القابض الجما
- ت وإرسال الوثائق الدورية املتعلقة باملداخيل.

انية واملحاسبة 2- مكتب امل
انية واملحاسبة باملهام التالية : يضطلع مكتب امل
- اعداد ملفات نفقات الجماعة بالتسي والتجه

- اعداد امللفات املتعلقة بانجاز مشاريع الجماعة عن طريق 
الوكالة املباشرة

ي الشق املتعلق باملصاريف انية  - اعداد وتنفيذ امل
- اعداد الوثائق املحاسبية املرتبطة باملصاريف

انية  - اعداد وحصر النتيجة العامة للم
انية - اعداد ملفات برمجة فائض مداخيل الجزء األول من امل

- تحض القوائم املالية واملحاسبية
انية الجماعة - تحض القوائم والوثائق الواجب ارفاقها بم

3- مكتب الشؤون االقتصادية:
انية واملحاسبة باملهام التالية : يضطلع مكتب امل

- تنشيط الحركة االقتصادية بالجماعة
- مراقبة املؤسسات االقتصادية ( األسواق ....)

- تنظيم مختلف األنشطة التجارية واملهنية الغ املنظمة
ة واملزعجة - منح رخص استغالل املؤسسات املضرة والخط

- منح رخص فتح املحالت التجارية واملهنية والصناعية
- منح رخص فتح الوحدات الخاصة بالشركات الصناعية

- منح رخص الفتح املبكر واإلغالق املتأخر
األسواق  داخل  واملهنية  التجارية  املحالت  فتح  رخص  منح   -

الجماعية
املتعلقة  الجماعية  التنظيمية  القرارات  تنفيذ  ى  ع السهر   -

بتنظيم الحرف املهنية والتجارية والصناعية.
ي املنع واالذن او األمر من أجل  - اتخاذ قرارات فردية تتمثل 

ا العمل. ن الجاري  الحد من ظاهرة مخالفة القوان
ى تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية ال تتعلق  - السهر ع
إطارها  ي  تمارس  أن  يمكن  ال  العامة  الشروط  بتحديد 
الصحة  ى  ع الحفاظ  قصد  لألفراد  الخاصة  األنشطة 

ن والسكينة العامت
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املحالت  بمعاينة  املكلفة  الجماعية  اللجان  أعمال  تتبع   -
التجارية واملهنية والصناعية

او  املضرة  املؤسسات  يخص  فيما  واملضار  املنافع  بحت   -
ة واملزعجة. الخط

4- مكتب الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية:
والرياضية  والثقافية  االجتماعية  الشؤون  مكتب  يضطلع 

باملهام التالية :
والرياضية  ية  ف وال بوية  وال الثقافية  الحركة  تنشيط   -

والرعاية الصحية والتوعية بالجماعة.
بوية - مساعدة الجمعيات الثقافية والرياضية وال

مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية :
 تتكون مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية من أربع مكاتب 

ي:  و
1- مكتب املوارد البشرية؛

ى الوثائق  2- مكتب الحالة املدنية واملصادقة ع
3- مكتب شؤون املجلس

4- مكتب األرشيف
1- مكتب املوارد البشرية

يضطلع مكتب املوارد البشرية باملهام التالية:
مصالح  بمختلف  واالعوان  ن  املوظف وضعيات  متابعة   -

الجماعة
ن ن واالعوان الجماعي - تكوين وحفظ ملفات املوظف
قية ومباريات التوظيف - تنظيم االختبارات املهنية لل

موظفي  إزاء  األعضاء  املتساوية  اللجان  اجتماعات  إعداد   -
الجماعة
- التنقيط
سيم - ال

- اإلجازات السنوية
- رخص الغياب

للشروط  ن  املستوف ن  باملوظف املتعلقة  القرارات  اعداد   -
القانونية لالستفادة من التعويض عن االعمال الشاقة وامللوثة 

ن املستفيدين من املالبس - اعداد الئحة باسماء املوظف
ملنظمات  الوط  الصندوق  ي  ن  املوظف انخراطات  تدب   -

ي وصناديق التقاعد االحتياط االجتما
ى الوثائق 2 - مكتب الحالة املدنية واملصادقة ع

ى الوثائق باملهام  يضطلع مكتب الحالة املدنية واملصادقة ع
اآلتية:

- إعداد التقارير الشهرية والدورية واملراسالت اإلدارية الخاصة 
باملكتب

- تكوين ملفات استبدال األسماء العائلية
- استغالل تقارير التفتيش املتعلقة بالحالة املدنية

بالسجالت  ا  وتضمي والوفيات  بالوالدات  التصاريح  تلقي   -
املخصصة لذلك

العائلية  الدفاتر  وتسليم  العائلية  امللفات  وحفظ  إعداد   -
ا لطالب

- مسك اصول السجالت
- توجيھ نظائر السجالت للجهات املختصة
ن األوامر القضائية بسجل األحكام - تضم

ى مطابقة النسخ ألصولها - اإلشهاد ع
ى تثبيت اإلمضاء - اإلشهاد ع

ى الشواهد اإلدارية - املصادقة ع
3 - مكتب شؤون املجلس

يضطلع مكتب شؤون املجلس باملهام اآلتية:
- ت جدول أعمال دورات املجلس

ي تحرير محاضر اجتماعات املجلس - مساعدة كاتب املجلس 
ى السلطة املعنية - إشهار مقررات املجلس وإرسال وثائقها إ

- تتبع أنشطة اللجان املنبثقة عن املجلس 
- تحض اجتماعات مكتب املجلس

- ضبط سجل محاضر اجتماعات املجلس
ي جميع  ن الجماعة وسلطات املراقبة اإلدارية  - التنسيق ب

الشؤون اإلدارية 
4 - مكتب األرشيف

يضطلع مكتب األرشيف باملهام اآلتية:
ترتيب أرشيف الجماعة واملحافظة عليھ .

الفصل الثاني
ي والسيد مدير املصالح  ى السيد رئيس املجلس الجما يعهد إ

بتنفيذ مقتضيات هذا القرار كل حسب اختصاصھ.
الفصل الثالث

يسري مفعول هذا القرار من تاريخ التأش عليھ من قبل السيد 
عامل األقليم.

ي 09 دسم 2016 حرر بابضر 
ي ابضر إمضاء : رئيس مجلس الجما
ة السيد عامل سيدي إف تأش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
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قرارات التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ي الحالة املدنية التفويض 

قرار لرئيس جماعة ابضر رقم 2016/01 بتاريخ 2016/02/08 
متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 

رئيس جماعة ابضر ضابط الحالة املدنية،
من   20 ي  صادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بمقت 
رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات, وخصوصا املادة 102 منھ.
ي 25 رجب  وبمقت الظه الشريف رقم 1.02.239 املؤرخ 
1423 (03 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 املتعلق 

بالحالة املدنية وخصوصا الفصل 05 منھ.
وبمقت املرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 الصادر بتاريخ 2 
شعبان 1423 (9 اكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 
ي 25 رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) وخاصة  37.99 املؤرخ 

ى منھ  املادة األو
يقــرر ما يلــــي:

الفصل األول
يفوض للسيد : محمد ابيكو

املولود بتاريـــخ : 1967
الرتبة اإلدارية والوظيفية : محرر الدرجة الثالثة السلم 09 

الرتبة 08 ( مكتب الحالة املدنية )
املرسم والعامل بمصالح جماعة ابضر

املدنية  الحالة  بمكتب  املدنية  الحالة  ضابط  مهام   
لجماعة ابضر الذي يقع مقره بجماعة ابضر . 

الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.

إمضاء: رئيس جماعة ابضر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

قرار لرئيس جماعة ابضر رقم 2018/05 بتاريخ 2018/02/12 
متعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 

رئيس جماعة ابضر ضابط الحالة املدنية،
ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 املوافق ل ( 07 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات, وخصوصا املادة 102 منھ.

ي 25 رجب  وبمقت الظه الشريف رقم 1.02.239 املؤرخ 
1423 املوافـــــق ( 03 اكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 37.99 

املتعلق بالحالة املدنية وخصوصا الفصل 05 منھ.
وبمقت املرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 الصادر بتاريخ 2 
شعبان 1423 (9 اكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 
ي 25 رجب 1423 ( 3 اكتوبر 2002 ) وخاصة  99-37 املؤرخ 

ى منھ  املادة األو
يقــرر ما يلــــي:

الفصل األول
يفوض للسيـــــد : سيدي عبد الرحيم بريد
املولود بتاريـــخ : 1962/01/04  

الرتبة اإلدارية والوظيفية : مساعد تق الدرجة الثالثة السلم 
والعامل  والقانونية)  االدارية  الشؤون  (مصلحة   7 الرتبة   6

بمصالح جماعة ابضر
املدنية  الحالة  بمكتب  املدنية  الحالة  ضابط  مهام   

لجماعة ابضر الذي يقع مقره بجماعة ابضر. 
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
إمضاء: رئيس جماعة ابضر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

قـــرار لرئيـــس جماعـــة ايـــت الرخـــا ضابـــط الحالـــة املدنيـــة رقـــم 
مهـــام  بتفويـــض  متعلـــق   2015/09/16 بتاريـــخ   2015/47

ضابـــط الحالـــة املدنيـــة
رئيس جماعة ايت الرخا ضابط الحالة املدنية

ي 20 من •  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
بتنفيذ   (  2015 يوليوز   07  ) ل  املوافق   1436 رمضان 
 , بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون 

وخصوصا املادة 102 منھ.
ي 25 •  املؤرخ  رقم 1.02.239  الشريف  الظه  بمقت 

رجب 1423 املوافـــــق ( 03 اكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون 
رقم 37.99 املتعلق بالحالة املدنية وخصوصا الفصل 05 

منھ.
بمقت املرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 الصادر بتاريخ • 

2 شعبان 1423 (9 اكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون 
ي 25 رجب 1423 ( 3 اكتوبر 2002 )  رقم 99-37 املؤرخ 

ى منھ  وخاصة املادة األو
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يقــرر ما يلــــي:
الفصل األول

ي بوتاسلومت  يفوض للسيـــــد : ع
املولود بتاريـــخ : 1968/12/30

الرتبة اإلدارية والوظيفية : السلم 06 الرتبة 07 ( مكتب الحالة 
املدنية )

املرسم والعامل بمصالح جماعة أيت الرخا .
املدنية  الحالة  بمكتب  املدنية  الحالة  ضابط  مهام   
لجماعة ايت الرخا الذي يقع مقره بجماعة ايت الرخا، وكذا 

توقيع الشواهد االدارية ال يصدرها هذا املكتب . 
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ .
ي : 2015/09/16 و حرر بايت الرخا 
رئيس جماعة أيت الرخا 
إمضاء : رضوان امحايل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

قـــرار لرئيـــس جماعـــة ايـــت الرخـــا ضابـــط الحالـــة املدنيـــة رقـــم 
مهـــام  بتفويـــض  متعلـــق   2015/09/16 بتاريـــخ   2015/48

ـــى موظـــف ضابـــط الحالـــة املدنيـــة إ
رئيس جماعة ايت الرخا ضابط الحالة املدنية،

ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 املوافق ل ( 07 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات , وخصوصا املادة 102 منھ.
ي 25 رجب  وبمقت الظه الشريف رقم 1.02.239 املؤرخ 
1423 املوافـــــق ( 03 اكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 37.99 

املتعلق بالحالة املدنية وخصوصا الفصل 05 منھ.
وبمقت املرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 الصادر بتاريخ 2 
شعبان 1423 (9 اكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 
ي 25 رجب 1423 ( 3 اكتوبر 2002 ) وخاصة  99-37 املؤرخ 

ى منھ  املادة األو
يقــرر ما يلــــي:

الفصل األول
يفوض للسيـــــد : محمد ميكاتي
املولود بتاريـــخ : 1964/02/14

الرتبة اإلدارية والوظيفية : متصرف الدرجة الثالثة السلم 10 
الرتبة 09 ( مكتب الحالة املدنية )

املرسم والعامل بمصالح جماعة أيت الرخا 

مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة ايت 
الرخا الذي يقع مقره بجماعة ايت الرخا، وكذا توقيع الشواهد 

اإلدارية ال يصدرها هذا املكتب . 
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي : 2015/09/16 و حرر بايت الرخا 
رئيس جماعة أيت الرخا ضابط الحالــة املدنيــة
إمضاء : رضوان امحايل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ي ألداي رقم 05 بتاريخ 18 شـــتن  قرار لرئيس املجلس الجما
ـــى  ـــي مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة إ ـــ بالتفويـــض  2015 يق

موظـــف مرســـم
ي ألداي،  رئيس املجلس الجما

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
 20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015 ).
بالحالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  من   5 املادة  ى  ع وبناء 
املدنية الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.02.239 املؤرخ 

ي 25 رجب 1423 ( 03 أكتوبر 2002 ).
يقـــــرر ما يلـــــي: 

ى املادة األو
ي، املولود بتاريخ 1967 وبصفتھ   يفوض للسيد محمد مصلو
محرر الدرجة الرابعة والعامل بمصالح الحالة املدنية لجماعة 
املدنية  الحالة  بمكتب  املدنية  الحالة  ضابط  مهمة  أداي، 
ذه  ليقوم  بأداي  مقره  يقع  الذي  ألداي  القروية  بالجماعة 

ي . املهمة مقامي وباملشاركة م
املادة الثانية

 يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 18 شتن 2015 أداي 
ي  رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ي ألداي رقـــم 08 بتاريخ  18 شتن  قرار لرئيس املجلس الجما
ـــى  ـــي مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة إ ـــ بالتفويـــض  2015 يق

موظـــف مرســـم
ي ألداي، رئيس املجلس الجما

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
 20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015 ) .
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بالحالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  من   5 املادة  ى  ع وبناء 
املدنية الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.02.239 املؤرخ 

ي 25 رجب 1423 ( 03 أكتوبر 2002 ) .
يقـــــرر ما يلـــــي:

ى املادة األو
يفوض للسيدة مينة أسكور، املولودة بتاريخ 17 – 03 – 1989 
ا مساعدة تقنية من الدرجة الثالثة والعاملة بمصالح  وبصف
املدنية  الحالة  ضابط  مهمة  أداي،  لجماعة  املدنية  الحالة 
بمكتب الحالة املدنية بالجماعة القروية ألداي الذي يقع مقره 

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م بأداي لتقوم 
املادة الثانية

يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 18 شتن 2015  أداي 
ي  رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

بتاريـــخ   2016/34 رقـــم  الرخـــا  ايـــت  جماعـــة  لرئيـــس  قـــرار 
2016/08/25 متعلـــق بتفويـــض مهـــام ضابـــط الحالـــة املدنيـــة

رئيس جماعة ايت الرخا ضابط الحالة املدنية،
ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 املوافق ل ( 07 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات , وخصوصا املادة 102 منھ.
ي 25 رجب  وبمقت الظه الشريف رقم 1.02.239 املؤرخ 
1423 املوافـــــق ( 03 اكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 37.99 

املتعلق بالحالة املدنية وخصوصا الفصل 05 منھ.
وبمقت املرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 الصادر بتاريخ 2 
شعبان 1423 (9 اكتوبر 2002) املتعلق بتطبيق القانون رقم 
ي 25 رجب 1423 ( 3 اكتوبر 2002 ) وخاصة  99-37 املؤرخ 

ى منھ  املادة األو
يقــرر ما يلــــي:

الفصل األول
وك يفوض للسيــــدة : زينب اب

املولودة بتاريـــخ : 1969/12/06 
 JE252836 رقم بطاقة التعريف الوطنية

الصفة داخل املجلس: النائب الرابع للرئيس
مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة ايت 

الرخا الذي يقع مقره بجماعة ايت الرخا 

الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.

ي : 2016/08/25 و حرر بايت الرخا 
ي رضوان امحايل  إمضاء : رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ـــى صحـــة اإلمضـــاءات ومطابقـــة النســـخ ألصولها اإلشـــهاد ع

ي ألداي رقم 06 بتاريخ 18 شـــتن  قرار لرئيس املجلس الجما
ـــى  ـــي التوقيـــع يتعلـــق باإلشـــهاد ع ـــ بالتفويـــض  2015 يق

صحـــة اإلمضـــاءات ومطابقـــة النســـخ ألصولهـــا
ي ألداي، رئيس املجلس الجما

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
 20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015 ) .
ي 12 رمضان 1333 هجرية  ى الظه الشريف الصادر  وبناء ع
املوافق ل 25 يوليوز 1915 املتعلق بتصحيح اإلمضاءات كما 

ه وتتميمھ . وقع تغي
ي: يقـرر ما ي

ى املادة األو
 1977 يناير   19 بتاريخ  املولود  أحمو  محمد  للسيد  يفوض 
وبصفتھ مساعد إداري من الدرجة الثالثة والعامل بمصلحة 
أداي،  بجماعة  ألصولها  النسخ  ومطابقة  اإلمضاء  تصحيح 
ألصولها  النسخ  ومطابقة  اإلمضاءات  صحة  ى  ع لإلشهاد 

بالجماعة القروية ألداي.
املادة الثانية

ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 
ي 18 شتن 2015  حرر بأداي 
ي  رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 18 بتاريـــخ   07 رقـــم  ألداي  ـــي  الجما املجلـــس  لرئيـــس  قـــرار 
ـــي التوقيـــع يتعلـــق باإلشـــهاد  ـــ بالتفويـــض  ســـبتم 2015 يق

ـــى صحـــة اإلمضـــاءات ومطابقـــة النســـخ ألصولهـــا  ع
ي ألداي، رئيس املجلس الجما

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
 20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيده  الصادر 

رمضان 1436 (07 يوليو 2015) 
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ي 12 رمضان 1333 هجرية  ى الظه الشريف الصادر  وبناء ع
املوافق ل 25 يوليوز 1915 املتعلق بتصحيح اإلمضاءات كما 

ه وتتميمھ  وقع تغي
يقـرر ما يلـي:

ى املادة األو
ن ونزار، املولود بتاريخ 24 –08 – 1987  يفوض للسيد الحس
ى صحة  وبصفتھ الكاتب العام بالنيابة بجماعة أداي لإلشهاد ع
اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها بالجماعة القروية ألداي.

املادة الثانية
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ 

ي 18 سبتم 2015. أداي 
ي  رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ي ألداي رقم 09 بتاريخ 08 أكتوبر  قــــرار لرئيس املجلس الجما
ى  ع باإلشهاد  يتعلق  التوقيع  ي  بالتفويض  يق   2015

صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها
ي ألداي، رئيس املجلس الجما

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
 20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015 ) 
ي 12 رمضان 1333 هجرية  ى الظه الشريف الصادر  وبناء ع
املوافق ل 25 يوليوز 1915 املتعلق بتصحيح اإلمضاءات كما 

ه وتتميمھ  وقع تغي
ي  ى محضر نتائج انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجما وبناء ع

ألداي بتاريخ 16 شتن 2015 
يقـــــرر ما يلـــــي: 

ى املادة األو
 12  –  25 بتاريخ  املولود  القرضيض،  سعيد  للسيد  يفوض 
صحة  ى  ع لإلشهاد  للرئيس،  األول  النائب  وبصفتھ   1959 -
اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها بالجماعة القروية ألداي.

املادة الثانية
ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.

ي 08 أكتوبر 2015 أداي 
ي  رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ألداي رقم 10 بتاريخ 08 أكتوبر  قرار لرئيس املجلس الجما
صحة  ى  ع باإلشهاد  التوقيع  ي  بالتفويض  يق   2015

اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها
ي ألداي، رئيس املجلس الجما

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
 20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015 ) .
ي 12 رمضان 1333 هجرية  ى الظه الشريف الصادر  وبناء ع
املوافق ل 25 يوليوز 1915 املتعلق بتصحيح اإلمضاءات كما 

ه وتتميمھ . وقع تغي
ي  ى محضر نتائج انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجما وبناء ع

ألداي بتاريخ 16 شتن 2015 
يقـــــرر ما يلـي: 

ى املادة األو
، املولود بتاريخ 18 – 11 – 1985  يفوض للسيد: عمر أفق
ى صحة اإلمضاءات  وبصفتھ النائب الثاني للرئيس لإلشهاد ع

ومطابقة النسخ ألصولها بالجماعة القروية ألداي.
املادة الثانية

ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ 
ي08 أكتوبر 2015 أداي 
ي  رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ي ألداي رقم 11بتاريخ 08 أكتوبر  قـرار لرئيس املجلس الجما
ى  ع باإلشهاد  يتعلق  التوقيع  ي  بالتفويض  يق   2015

صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها
ي ألداي، رئيس املجلس الجما

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات  بناء ع
 20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015 ) .
ي 12 رمضان 1333 هجرية  ى الظه الشريف الصادر  وبناء ع
املوافق ل 25 يوليوز 1915 املتعلق بتصحيح اإلمضاءات كما 

ه وتتميمھ . وقع تغي
ي  ى محضر نتائج انتخاب أعضاء مكتب املجلس الجما وبناء ع

ألداي بتاريخ 16 شتن 2015 . 
يقـــــرر ما يلـــــي: 
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ى املادة األو
 1980/10/19 بتاريخ  املولود  ي،  ادع عمر  للسيد  يفوض 
ى صحة اإلمضاءات ومطابقة  وبصفتھ النائب الثالث للرئيس ع

النسخ ألصولها بالجماعة القروية ألداي .
املادة الثانية

ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 08 أكتوبر 2015 أداي 
ي  رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   2015/49 رقم  الرخا  ايت  جماعة  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  متعلق   2015/09/16

ى موظف اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إ
رئيس جماعة ايت الرخا

ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 املوافق ل ( 07 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات , وخصوصا املادة 102 منھ.
يقــرر ما يلــــي:

الفصل األول
يفوض للسيـــــد : الحسن ابوك

املولود بتاريـــخ : 1965/02/27
الرتبة اإلدارية والوظيفية : مساعد تق الدرجة الثالثة السلم 

06 الرتبة 07 
نسخ  ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مصلحة  رئيس 

الوثائق ألصولها
املرسم والعامل بمصالح جماعة أيت الرخا .

ى صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها  مهام اإلشهاد ع
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي : 2015/09/16 و حرر بايت الرخا 
ي رضوان امحايل إمضاء : رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

بتاريخ   2015/52 رقم  الرخا  ايت  جماعة  لرئيس  قرار 
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق   2015/09/16

ى موظف اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها إ
رئيس جماعة ايت الرخا،

ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 املوافق ل ( 07 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات , وخصوصا املادة 102 منھ.
يقــرر ما يلــــي:

الفصل األول
يفوض للسيـــــد : محند الوك

املولود بتاريـــخ : 1975/05/01
الثالثة  الدرجة  إداري  مساعد   : والوظيفية  اإلدارية  الرتبة   

السلم 06 الرتبة 02 
ن رئيس مصلحة املوظف

املرسم والعامل بمصالح جماعة أيت الرخا 
ى صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها .  مهام اإلشهاد ع

الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.

ي : 2015/09/16 و حرر بايت الرخا 
ي رضوان امحايل إمضاء : رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

قرار لرئيس جماعة ابضر رقم 16 /2017 بتاريخ 2017/12/25 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  متعلق بتفويض مهام اإلشهاد ع

نسخ الوثائق ألصولها 
رئيس جماعة ابضر،

من   20 ي  رقم  1.15.85صادر  الشريف  الظه  بمقت 
رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم 
رقم 113.14 املتعلق بالجماعات , وخصوصا الفقرة الثانية من 

املادة 102 منھ.
يقــرر ما يلــــي:

الفصل األول
يفوض للسيد محمد ابيكو املولود سنة 1967

 09 السلم  الثالثة  الدرجة  محرر  والوظيفية  اإلدارية  الرتبة 
الرتبة 08 املرسم والعامل بمصالح جماعة ابضر . مهام اإلشهاد 

ى صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها .  ع
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
إمضاء: رئيس جماعة ابضر 
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جهة العيون - الساقية الحمراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابية  النصوص الخاصة املتعلقة بالجماعات ال
املتواجدة بجهة العيون-الساقية الحمراء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ا النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات ورؤسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
القرارات واملقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

الشرطة االدارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

الس والجوالن 

يتم   2017 ابريل   19 بتاريخ   2017/02 عدد  ي  جما قرار 
بموجبھ تحديد ووضع عالمات التشوير األفقي والعمودي 

بنفوذ جماعة بوجدور
ي لبوجدور؛ رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظهـــــ الشريف رقم 1.15.85 الصـادر  بنـاء ع
1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيـــــذ القـانون رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات؛
ى  ع الس  بمدونة  املتعلق   52.05 رقـــم  القــــانون  ى  ع بنـاء  و 
الطرق كما تم تعديلھ وتتميمھ بالقانون رقم 116.14 الصادر 
بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 شوال 1437 

( 18 يوليو 2016) ؛
ي 24 جمادى  ى الظه الشريف رقم 1.63.260 املؤرخ  و بناء ع
الثانية 1383 موافق 12 نون 1963 املتعلق بالنقل بواسطة 

العربات ع الطرقات؛
ى مرسوم رقم 2.69.151 بتاريخ 29 محرم 1390 (6  و بناء ع
 2.64.366 رقم  املرسوم  بموجبھ  ويتمم  يغ   (1970 أبريل 
ي 3 شعبان 1384 (8 دجن 1964) بشأن الحقوق  الصادر 

ي ميدان مراقبة الس والجوالن؛ املستخلصة 
واملرور  بالس  املتعلق   96/1 رقم  ي  الجما القرار  ى  ع وبناء 

بمدينة بوجدور؛
ى محضر لجنة الس والجوالن بتاريخ 11 ابريل 2017؛ و بناء ع
ي لبوجدور خالل  ى محضر مداوالت املجلس الجما و بناء ع
الدورة العادية لشهر ماي 2016 واملنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016 
ى  ي لبوجدور اإلبقاء ع وال من خاللها صادق املجلس الجما

املقرر التنظيم املتعلق بوضع عالمات التشوير مفتوحة طيلة 
ي لبوجدور ؛ إنتداب املجلس الجما

ي لبوجدور عدد 09 بتاريخ 04  ى مقرر املجلس الجما وبناء ع
ي لبوجدور  ماي 2016 وال من خاللها صادق املجلس الجما
ى املقرر التنظيم املتعلق بوضع عالمات التشوير  باإلبقاء ع

ي لبوجدور ؛ مفتوحة طيلة إنتداب املجلس الجما
ي : يقــــــرر مايـــــ

الفصل األول 
1- وضع عالمة ممنوع الوقوف أو التوقف ( التشوير العمودي) 
غرب  املتواجد  اإلداري 1  ي  ال أمام  ثابت  بن  حسان  بشارع 

مجمع الصناعة التقليدية.
الفصل الثاني 

ى الشاحنات ( التشوير العمودي)  2 - توضع عالمة منع املرور ع
باألماكن التالية :

ى الشاحنات باتجاه شارع الحسن  - وضع عالمة منع املرور ع
الثاني من ملتقى شارع الحسن الثاني بشارع النعامية .

ى الشاحنات باتجاه شارع الحسن  - وضع عالمة منع املرور ع
ن االمان 1 واألمان 2 بشارع الحسن  الثاني باملدارة الفاصلة ب

الثاني .
ى الشاحنات باتجاه شارع الحسن  - وضع عالمة منع املرور ع

ي لبوجدور . الثاني يالشارع املتواجد أمام املحجز الجما
ى الشاحنات باتجاه شارع اللة مريم  - وضع عالمة منع املرور ع

من ملتقى شارع اللة مريم بشارع تنيليك .
ى الشاحنات باتجاه زنقة كران  - وضع عالمات منع املرور ع

بملتقى شارع اللة مريم بزنقة كران.
ى الشاحنات باتجاه زنقة كران  - وضع عالمات منع املرور ع

ن بملتقى شارع عمر املختار بزنقة كران. بالواجهت
ى الشاحنات باتجاه زنقة كران  - وضع عالمات منع املرور ع

بملتقى زنقة اسطنبول بزنقة كران 
ى الشاحنات باتجاه زنقة كران  - وضع عالمات منع املرور ع

بملتقى زنقة موسكو بزنقة كران. 
ى الشاحنات باتجاه زنقة كران  - وضع عالمات منع املرور ع
ي  بملتقى زنقة كران بشارع محمد بن عبدهللا املدخل الشما

لزنفة كران من الجهة الغربية للرصيف
ى الشاحنات باتجاه شارع الحسن  - وضع عالمات منع املرور ع
اللة  بشارع  الثاني  الحسن  شارع  «ملتقى  من  بالقرب  الثاني 

مريم» ( غرب الوكالة البنكية تجاري وفا بنك .
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ى الشاحنات باتجاه الحسن الثاني  - وضع عالمات منع املرور ع
من ملتقى شارع الحسن بشارع النعامية. 

الفصل الثاني 
وهيئة  املحلية  السلطة  من  كل  ى  إ القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد 
لهذه  ن  املؤهل واألعوان  املصالح  ومدير  الحضرية  الشرطة 

ي دائرة اختصاصھ. الغاية كل 
ي لبوجدور اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
عبد العزيز ابا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 03 عدد  لبوجدور  ي  الجما املجلس  لرئيس  تنظيمي  قرار 
/2017 بتاريخ 05 ماي 2017 يتم بموجبھ منع سيارات األجرة 

الصنف األول حمل الركاب خارج املحطة املخصصة لهم.
ي لبوجدور؛ رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظهـــــ الشريف رقم 1.15.85 الصـادر  بنـاء ع
1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيـــــذ القـانون رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات؛
ى  ع الس  بمدونة  املتعلق  رقـــم 52.05   القــــانون  ى  ع وبنـاء   
الطرق كما تم تعديلھ وتتميمھ بالقانون رقم 116.14 الصادر 
بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 شوال 1437 

( 18 يوليو 2016) ؛
ي 24 جمادى  ى الظه الشريف رقم 1.63.260املؤرخ  و بناء ع
الثانية 1383 موافق 12 نون 1963 املتعلق بالنقل بواسطة 

العربات ع الطرقات؛
ى الظه شريف رقم 1.69.198 بتاريخ 29 محرم 1390  وبناء ع
ي  (6 أبريل 1970) يغ ويتمم بموجبھ القرار الوزيري الصادر 
ى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة الس  8 جمادى األو

والجوالن؛
ى املرسوم رقم 2.69.151 بتاريخ 29 محرم 1390 (6  وبناء ع
 2.64.366 رقم  املرسوم  بموجبھ  ويتمم  يغ   (1970 أبريل 
ي 3 شعبان 1384 (8 دجن 1964) بشأن الحقوق  الصادر 

ي ميدان مراقبة الس والجوالن؛ املستخلصة 
ك رقم 61.291 الصادر بتاريخ  ى القرار الوزاري املش وبناء ع

24 ماي 1961 املتعلق بإشارات الطرق؛
واملرور  بالس  املتعلق   96/1 رقم  ي  الجما القرار  ى  ع وبناء 

بمدينة بوجد ور؛
ى محضر لجنة الس والجوالن بتاريخ 11 ابريل 2017؛ وبناء ع

دورتھ  خالل  لبوجدور  ي  الجما املجلس  مداوالت  ى  ع وبناء 
العادية لشهر ماي 2017 املنعقد بتاريخ 2017/05/05؛

بتاريخ   23 عدد  لبوجدور  ي  الجما املجلس  مقرر  ى  ع وبناء 
2017/05/05؛

ي: يقرر ماي
الفصل األول

يمنع حمل الركاب خارج املحطة املخصصة لسيارات األجرة 
الصنف األول.

الفصل الثاني
باملحجز  إيداعه ا  يتم  أعاله  للمقتضيات  مخالفة  عربة  كل 
أيام  ثالثة  عن  والتقل  أيام  خمسة  عن  التزيد  ملدة  ي  الجما

كإجراء زجري.
الفصل الثالث

وهيئة  املحلية  السلطة  من  كل  ى  إ القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد 
لهذه  ن  املؤهل واألعوان  املصالح  ومدي ر  الحضرية  الشرطة 

ي دائرة اختصاصھ. الغاية كل 
ي لبوجدور اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
عبد العزيز ابا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
تنظيم وتسي مجالس الجماعات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ا  تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصا

بتاريخ   20 رقم  للحكونيـة  الجماعـي  املجلس  لرئيـس  قـرار 
وتحديد  الجماعة  إدارة  بتنظيم  يق   2016 أكتوبر   04

ا اختصاصا
رئيـس املجلس الجماعـي للحكونيـة ؛

 20 بتاريخ  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات؛وخاصة املادة 126 منھ ؛
ى منشور السيد وزير الداخلية عدد 43 بتاريخ 28 يوليو  وبناء ع

2016 حول تنظيم إدارات الجماعات ؛
ى كتاب السيد عامل أقليم طرفاية عدد 3269 ع ط /  وبناء ع

كـ ع / ق ج م بتاريخ 24 نون 2016 ؛
دورتھ  خالل  للحكونية  ي  الجما املجلس  مداوالت  ى  ع وبناء 

العادية لشهر أكتوبر 2016 .
ي : قـــــرر ما ي

الفصل األول
ي :  ى الشكل التا يحدد تنظيم واختصاص إدارة الجماعة ع
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املصالح 
اختصاصات املصلحةالجماعية 

مديرية املصالح

ي ممارسة صالحياتھ. - مساعدة الرئيس 
ــى االدارة الجماعيــة وتنظيمهــا وتنســيق  - اإلشــراف ع

العمــل االداري بمصالحهــا . 
ــ ومســك جميــع الوثائــق الضروريــة إلعــداد  تحض  -

. وتنفيــذ وتتبــع قــرارات رئيــس املجلــس 
- إرســال وثائــق مــداوالت املجلــس الخاضعــة لســلطة 

املراقبــة .
- إعداد االتفاقيات وتتبعها .
- اإلعداد لدورات املجلس .

الكتابة الخاصة 

محاضــر  إعــداد  ــي  الجلســات  كاتــب  مســاعدة   -
. بالســجل  ونســخها  الــدورات 

- إعداد تقارير اجتماعات املكتب . 
- إعداد تقارير اللجان.

والصــادرة مكتب الضبط الــواردة  املراســالت  ســجالت  مســك   -
. وحفظهمــا 

مكتب التواصل 
والعالقات العامة

ــن  - التواصــل مــع جمعيــات املجتمــع املدنــي واملواطن
. واملواطنــات 

ــن  ــن واالجتماعي ــن االقتصادي - التواصــل مــع الفاعل
 .

مكتب حفظ 
الصحة

لكة بنفوذ الجماعة. -مراقبة جودة املواد املس
تقــدم  ــ  ال واألماكــن  ــي  باملقا ــن  العامل مراقبــة   -

. وجبــات 
ــ أو فــرن أو  - انجــاز بطاقــة صحيــة لــكل عامــل باملق

ه .  ــ حمــام أو غ

ي التدقيق الداخ

ي ملدى مطابقة نشاط املجلس  - انجاز افتحاص داخ
والقانونيــة  اإلداريــة  للقواعــد  الجماعيــة  واملصالــح 
ــى  فعــھ بــدوره إ وانجــاز تقريــر يرفــع ملديــر املصالــح ل

رئيــس املجلــس .
مصلحة 

األشغال والبيئة 
واملمتلكات 

والتعم

ى املصلحة . - اإلشراف ع

مكتب املمتلكات 
واآلليات 
واألشغال

ها والقيــام بجميــع  - مســك ســجل املمتلــكات وتســي
ــا  االجــراءات القانونيــة واإلداريــة املتعلقــة 

- صيانة اآلليات .
- مراقبة األشغال .

ي . ى املرآب واملستودع الجما - اإلشراف ع

مكتب التخطيط 
وتدب املجال 
والبيئة والصيانة

- التعم ومختلف الرخص املتعلق بھ .
- الطرق والتجزئات .

م تسي املكتب  - الشواهد اإلدارية وكل ما 
ى النظافة . - اإلشراف ع

. - إعداد اإلحصائيات املتعلقة باملجال البي

مكتب الدراسات 
والصفقات

- اعداد الصفقات والدراسات .
- اعداد وتتبع صفقات األشغال .
ي مجال األشغال .  - االستشارة 

مصلحة 
الشؤون املالية 
واإلقتصادية

ى املصلحة . - اإلشراف ع

مكتب املوارد 
املالية

والقانونيــة  اإلداريــة  األنشــطة  بجميــع  القيــام   -
الخاصــة باســتخالص وتصفيــة مختلــف املداخيــل.

- املنازعات الضريبية .
- مراقبة وحصر الوعاء الضري .

مكتب الشؤون 
االقتصادية 

والثقافية 
واالجتماعية 
والرياضية

م املكتب . - الشواهد اإلدارية وكل ما 
- الرخص املهنية .

ي لجان الصحة العمومية . - املشاركة 
ي أو ريا .  ي، اجتما ى كل نشاط ثقا - اإلشراف ع

مصلحة 
الشؤون اإلدارية 

والقانونية
ى املصلحة اإلشراف ع

مكتب املوارد 
البشرية

ــى  ــن مــن التوظيــف إ إنجــاز وتتبــع ملفــات املوظف  -
. ــى التقاعــد  اإلحالــة ع

- اإلجازات السنوية والرخص اإلدارية .
ن وتقارير التقييم . - انجاز بطائق تنقيط املوظف

- إعــداد مختلــف امللفــات والوثائــق املتعلقــة بالحيــاة 
اإلداريــة للموظــف .

مكتب الحالة 
املدنية وتصحيح 
اإلمضاء ومطابقة 
النسخ ألصولها

- مسك سجالت الوالدات والوفيات .
املدنيــة  بالحالــة  املتعلقــة  الوثائــق  جميــع  تســليم   -
إلــخ)  ... شــواهد العزوبــة  (رســوم الــوالدة أو الوفــاة، 

- إحصاء الوالدات والوفيات .
- تلقي التصاريح الوالدات والوفيات .

ن نسخ األحكام . - تضم
- عقود الزواج .

- إعالم بيان الوفاة .
- تقارير الحالة املدنية الدورية .

- مطابقة النسخ ألصولها .
النســخ  ومطابقــة  اإلمضــاء  صحــة  ــى  ع اإلشــهاد   -

 . ألصولهــا 
مكتب شؤون 

املجلس 
واألرشيف 
والتوثيق

ى شؤون املجلس . - اإلشراف ع
ى األرشيف والتوثيق .  - اإلشراف ع

الفصل الثاني 
الجماعية  املصالح  ورؤساء  املصالح  مدير  السادة  ى  إ يعهد 

ي دائرة اختصاصھ .  بتنفيذ مقتضيات هذا القرار كل 
الفصل الثالث 

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأش عليھ من قبل 
السيد عامل أقليم طرفاية .

ي 4 أكتوبر 2016 و حرر ب الحكونية 
اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة الحكونية
ي  عبد هللا أهل السبا
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الجماعة  إدارة  بتنظيم  ملسيد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـرار 
ا . وتحديد اختصاصا

رئيس جماعة ملسيد؛
ي 20  الصادر  رقم 1.15.85،  الشريف  الظه  قرار  ى  ع بناء 
التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)  1436 رمضان 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 126 منھ
بتاريخ 28  الداخلية رقم 43،  السيد وزير  منشور  ى  ع وبناء 

يوليوز 2016 ؛
ى مداولة املجلس خالل دورتھ العادية لشهر أكتوبر 2016؛ وبناء ع

ي : قرر ما ي
الفصل األول 

ي:  ى الشكل التا يحدد تنظيم واختصاص إدارة جماعة ملسيد ع

املصلحة 
اختصاصات املصلحةالجماعية

الكتابة 
الخاصة

ضبط مواعيد االستقبال
ضبط اجتماعات الرئيس

مكتب 
التواصل 

والعالقات 
العامة

- التواصل مع السلطة املحلية واملصالح الخارجية
- التواصل مع املجتمع املدني ووسائل اإلعالم

مديرية 
املصالح 

الجماعية 

ى مدير املصالح املهام التالية : تسند ا

ي ممارسة صالحيتھ - مساعدة الرئيس 
ــى اإلدارة الجماعيــة وتنظيمهــا وتنســيق  - اإلشــراف ع

العمــل اإلداري بمصالحهــا
ــ ومســك جميــع الوثائــق الضروريــة إلعــداد  تحض  -

وتنفيــذ وتتبــع قــرارات رئيــس املجلــس 
- إعداد االتفاقيات وتتبعها

- التنســيق مع الســلطة املحلية فيما يتعلق بالقضايا 
ــم اإلدارة الجماعية ــ  ال

- إرسال وثائق مداوالت املجلس للسلطة املحلية
ــي  - ممارســة املهــام املفوضــة لــھ مــن طــرف الرئيــس 

ــ اإلداري مجــال التدب
ــ يعقدهــا املجلــس  - اإلعــداد لجميــع االجتماعــات ال

ولجانــھ.

ى املكاتب التالية : تشرف مديرية املصالح ع

مكتب 
الضبط

يد الوارد والصادر - تسجيل ال
الجهــات  ــى  إ اإلداريــة  املراســالت  مختلــف  تبليــغ   -

ملعنيــة ا
ى املصالح الجماعية املختصة - توزيع املراسالت ع

خلية التدقيق 
ي الداخ

تباشــر هــذه الخليــة مراقبــة كافــة أعمــال املصالــح   -
اإلداريــة الجماعيــة قصــد التحقــق مــن أن أداء اإلدارة 

ــ املحــددة يتــم وفــق األهــداف واملعاي
اإلدارة  أداء  مطابقــة  مــن  املجلــس  رئيــس  تمكــن   -
والتصحيــح التقويــم  قصــد  املوضوعــة  لألهــداف 

 مكتب حفظ 
الصحة

ن ى النظافة والصحة العمومي - الحفاظ ع
- مراقبة املواد الغذائية

- محاربة ا لحشرات والكالب الضالة

مصلحة 
التعم 
والبيئة 

واألشغال 
واملمتلكات

وتضم هذه املصلحة املكاتب التالية :

مكتب 
املمتلكات 
واآلليات

- مسك سجل املمتلكات
- مسك سجل املنقوالت واألدوات

ات يات والتجه - مسك سجل املش
واإلداريــة  القانونيــة  اإلجــراءات  بجميــع  القيــام   -

الجماعيــة باملمتلــكات  املتعلقــة 
ي - اإلشراف وتسي املرآب الجما

مكتب 
التخطيط 

وتدب املجال 
وشؤون 
البيئة

- انجاز أشغال التنظيف والتطه العام
- جمع النفايات

- تنظيف الساحات والحدائق
- املناطق الخضراء

ى البيئة - كل ما يتعلق بحفظ املجال واملحافظة ع

مكتب 
األشغال 
والصيانة

- تتبــع األشــغال الجماعيــة ومختلــف أشــغال املصالــح 
اب الجماعــة ــ الخارجيــة ب

ى صيانة آليات الجماعة - اإلشراف ع
- إعداد الدراسات التقنية

مــع  املتعاقــدة  الدراســات  مكاتــب  مــع  التنســيق   -
عــة لجما ا

- إعداد بنك املشاريع املزمع انجازها بالجماعة
ن مونوغرافية الجماعة - ت وتحي

- ت وتتبع مراحل تمرير الصفقات العمومية.

مصلحة 
الشؤون 

املالية 
واالقتصادية

وتضم هذه املصلحة املكاتب التالية :

مكتب املوارد 
املالية

والجــزاءات  والرســوم  الضرائــب  اســتخالص   -
الجماعــة انيــة  م لفائــدة  املختلفــة  واملداخيــل 

- إعداد ومراجعة القرارات الجبائية املحلية
- إعــداد جــداول األمــر باالســتخالص للمتأخــرات مــن 

املســتحقات الجماعيــة بتنســيق مــع القابــض

مكتب 
انية  امل
واملحاسبة

انية - إعداد وتنفيذ امل
- إعداد الوثائق املحاسباتية املتعلقة باملصاريف

- إعداد وتصفية مختلف النفقات

مكتب 
الشؤون 
االقتصادية

الشــرطة  باختصاصــات  املكتــب  هــذا  ــى  إ يعهــد   -
واملهنيــة التجاريــة  الرخــص  جميــع  كمنــح  اإلداريــة 

املتعلقــة  الجماعيــة  القــرارات  تنفيــذ  ــى  ع الســهر   -
والصناعيــة  والتجاريــة  املهنيــة  الحــرف  بتنظيــم 

ــي املنــع  ى تنفيــذ القــرارات الفرديــة املتمثلــة  - الســهرع
أو اإلذن أو األمــر عنــد صدورهــا

ــى تنظيــم األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة  - الســهر ع
اب الجماعــة ــ والرياضيــة ب
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مكتب 
الشؤون 

االجتماعية 
والثقافية 
والرياضية

االجتماعيــة  األنشــطة  جميــع  ــى  ع اإلشــراف   -
بالجماعــة والرياضيــة  والثقافيــة 

تنســيق العمــل مــع املبــادرات الثقافيــة واالجتماعيــة 
بالجماعــة والرياضيــة 

مصلحة 
الشؤون 
اإلدارية 
والقانونية

وتضم هذه املصلحة املكاتب التالية :

- مكتب 
املوارد 
البشرية

بمصالــح  العاملــة  البشــرية  املــوارد  شــؤون  ــ  تدب  -
عــة لجما ا

ــى  إ التوظيــف  مــن  ــن  املوظف ملــف  وتتبــع  انجــاز   -
عــد لتقا ا

ــن  للموظف اإلداريــة  الحالــة  تطــور  ــى  ع الســهر   -
ــم  تكوي برنامــج  وتتبــع  وإعــداد  واألعــوان 

ومباريــات  قيــة  لل املهنيــة  االختبــارات  تنظيــم   -
ظيــف لتو ا

ن - أجور وتعويضات املوظف

- مكتب 
الحالة املدنية 

واملصادقة 
ى الوثائق ع

- تلقي تصاريح الوالدات والوفيات ومسك سجلها
ن - انجاز وتسليم وثائق الحالة املدنية للمرتفق
- انجاز تقارير الحالة املدنية والوثائق الدورية

- انجاز وتســليم مختلف الشــواهد االدارية (خطوبة، 
العزوبــة، عــدم الــزواج...)

ن - تصحيح إمضاءات املرتفق
ى صحة اإلمضاءات - اإلشهاد ع

- مكتب 
شؤون 
املجلس 

 

- تنظيم الدورات العادية واالستثنائية للمجلس
- تنظيم اجتماعات مكتب املجلس وتدوين أشغالها

- تنظيم اجتماعات اللجان وتدوين أشغالها
ي محاضر الدورات ومقررات املجلس - ضبط سج

املصالــح  ــى  إ وتبليغهــا  املجلــس  مقــررات  إعــداد   -
ملعنيــة ا

- مكتب 
االرشيف 
والتوثيق 

- تنظيم أرشيف مختلف املصالح الجماعية
- صيانة وحفظ أرشيف مصالح الجماعة.

الفصل الثاني 
الجماعية  املصالح  ورؤساء  املصالح  مدير  السيد  ى  إ يعهد 

بتنفيذ مقتضيات هذا القرار كل حسب اختصاصاتھ.
الفصل الثالث 

طرف  من  عليھ  التأش  تاريخ  من  القرار  هذا  مفعول  يسري 
السيد عامل األقليم.

ي 14 نون 2016 حرر بلمسيد، 
ي خيا ي للمسيد ع إمضاء : رئيس املجلس الجما
ي 08 ديسم 2016 حرر ببوجدور 
ة عامل إقليم بوجدور العربي التويجر تأش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

ي لكلتة زمور رقم 01 بتاريخ  02  قرار لرئيس املجلس الجما
اير2017 يق بإحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص  ف

ومقاربة النوع.
ي لكلتة زمور  رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر  بناء ع
1436 (27 شتن 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات. خصوصا املادة 120 منھ؛
ي للمجلس خاصة املواد 83،84 و85  ى النظام الداخ وبناء ع

منھ؛
اير  ي الدورة العادية لشهر ف ى مصادقة املجلس   وبناء ع

اير 2017. املنعقدة بتاريخ 01 ف
ي : يقرر ما ي

الفصل األول 
ى  ي لكلتة زمور هيئة استشارية تد تحدث لدى املجلس الجما

هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ؛
الفصل الثاني 

اح من الرئيس، من شخصيات تنتم   تتشكل هذه الهيئة باق
ى الشكل  ى جمعيات محلية وفعاليات من املجتمع املدني ع إ

ي : التا

تيب ي اهتمامهااسم الجمعيةال ممثلها 
الهيئة

جمعية اصدقاء 01
املرض للدعم الط

الصحة والبيئة 
والتضمن 
ي االجتما

محمد 
الشيخ يارا

جمعية قطرة للمرأة 02
ي وضعية صعبة

مشاركة النساء 
ي التنمية 

والحماية ضد 
التمي والعنف

كلتوم 
مكدود

03
جمعية شمس 

لألعمال االجتماعية 
لذوي االعاقة 

دوي االحتياجات 
ايالخاصة  الناجم ا

جمعية القنص 04
املكتب الجهوي

حماية البيئة 
والوحيش

سيدي 
محمد 
فاضل 
الركي

جمعية ام 05
ادغيميسة للفالحة

التنمية املحلية 
وتربية املاعز 
الحلوب

ة الداه خ
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06
جمعية مو 

ي  لإلشعاع الثقا
والدي والب

البيئة والصحة 
بية والثقافة وال

اعليات 
مو

07
جمعية حمامة 

بية والتخييم  لل
فيھ وال

حقوق الطفل 
بية والثقافة وال

صالح 
الجماني

س 08 جمعية ت
للحالقة والتجميل

ي  مشاركة املرأة 
التنمية

حفيظة 
ي الودغ

كة 09 تعاونية ال
ا التنمية املحليةالفالحية يحج

ابريجة

10
الجمعية املغربية 

للشطرنج فرع كلتة 
زمور

حقوق الطفل 
بية الثقافية وال

محمد حامد 
حميدي

الفصل الثالث 
تقوم الهيئة باختيار منسقا لها ومن ينوب عنھ ومقرر ألشغالها 
عنھ  ينوب  من  أو  الهيئة  منسق  يقوم  كما  عنھ،  ينوب  ومن 

ا. بإعداد جدول أ عمال اجتماعا
الفصل الرابع 

ي القضايا املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص  ا   تبدي الهيئة رأ
ي. ومقاربة النوع االجتما

الفصل الخامس 
ام  باح أعضاءها  كل  م  ويل ي  الداخ نظامها  الهيئة  تعد 
ى حسن تطبيقھ  املقتضيات ال جاءت فيھ، ويسهر منسقها ع

بعد املوافقة عليھ.
الفصل السادس 

ي.  يستمر عمل الهيئة طيلة انتداب املجلس الجما
ي لكلتة زمور الخليل ميلد اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرارات التفويض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ي املهام واإلمضاء التفويض 

ي ملدينة العيون رقم 936 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري. 2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ رئيس املجلس الجما
بتاريخ 20  الصادر  رقم 1.15.185  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07) املوافق   1436 رمضان 
الفصل  وخاصة  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم 

102منھ.
ي: يقرر ما ي

الفصل األول
يفوض للسيد سيدي محمد فالح متصرف بمصالح جماعة 
ى اإلنذارات  العيون، املزداد بتاريخ 1966 بالعيون، اإلمضاء ع
مقامي  املهمة  ذه  ليقوم  ن،  الجماعي ن  للموظف املوجهة 

ي. وباملشاركة م
ي ملدينة العيون اإلمضاء :رئيس املجلس الجما
موالي حمدي ولد الرشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ملدينة العيون رقم 938 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري. 2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ رئيس املجلس الجما
بتاريخ 20  الصادر  رقم 1.15.185  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07) املوافق   1436 رمضان 
الفصل  وخاصة  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم 

102منھ.
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
يفوض للسيد(ة) العالية الحماني مهندسة دولة، املزداد بتاريخ 
مع  اإلداري  التسي  بمهام  القيام  بطانطان،   1982/05/17
ملكتب  ن  التابع ن  واملستخدم ن  املوظف جميع  ى  ع اإلشراف 

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م حفظ الصحة، لتقوم 
ي ملدينة العيون اإلمضاء :رئيس املجلس الجما
موالي حمدي ولد الرشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ملدينة العيون رقم 939 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري 2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ رئيس املجلس الجما
بتاريخ 20  الصادر  رقم 1.15.185  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07) املوافق   1436 رمضان 
الفصل  وخاصة  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم 

104منھ.
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
يفوض للسيد زه استوتي مهندسة معماري، املزداد بتاريخ 
الحساب  كشوفات  ى  ع اإلمضاء  1984/02/25الناضور، 

الخاصة
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الدفاتر   ، التعمي بقسم  الخاصة  املراسالت  البناء،  برخص 
مقامي  املهمة  ذه  ليقوم  باإلستخالص،  باألم ر  الخاصة 

ي. وباملشاركة م
ي ملدينة العيون اإلمضاء :رئيس املجلس الجما
موالي حمدي ولد الرشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ملدينة العيون رقم 940 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري 2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ رئيس املجلس الجما
بتاريخ 20  الصادر  رقم 1.15.185  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07) املوافق   1436 رمضان 
الفصل  وخاصة  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم 

104منھ.
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
يفوض للسيد زه استوتي مهندسة معماري، املزداد بتاريخ 
املجلس  بمصالح  والعامل  املرسم  1984/02/25الناظور، 
ى رخص السك الخاصة  ي للعيون، قصد التوقيع ع الجما

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م بتجزئة الوكالة، ليقوم 
ي ملدينة العيون اإلمضاء :رئيس املجلس الجما
موالي حمدي ولد الرشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ملدينة العيون رقم 941 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري. 2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ إن رئيس املجلس الجما
ى الظه الشريف رقم 1.15.185 الصادر بتاريخ 20 رمضان  بناء ع
1436 املوافق (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل 102منھ.
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
املزداد  ممتاز،  متصرف  الزين  سيد  املهدي  للسيد  يفوض 
الحساب  كشوفات  ى  ع اإلمضاء  بالعيون،   1968 بتاريخ 
 ، التعم بقسم  الخاصة  املراسالت  البناء،  برخص  الخاصة 
ذه املهمة مقامي  الدفاتر الخاصة باألمر باإلستخالص، ليقوم 

ي. وباملشاركة م
ي ملدينة العيون اإلمضاء :رئيس املجلس الجما
موالي حمدي ولد الرشيد

ي ملدينة العيون رقم 943 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري 2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ رئيس املجلس الجما
بتاريخ 20  الصادر  رقم 1.15.185  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07) املوافق   1436 رمضان 
الفصل  وخاصة  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم 

102منھ.
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
املزداد  رئيس،  مهندس  تق  اللوزي  حسان  للسيد  يفوض 
جماعة  بمصالح  والعامل  املرسم  بالقنيطرة،   1969 بتاريخ 

ى : العيون، قصد التوقيع ع
للشرب  الصالح  باملاء  املتعلقة  التسربات  إصالح  *رخص 

ي؛ والصرف الص
* محاضر معاينة إصالح الطرق واألرصفة ال تم إتالفها ليكون 

اإلصالح طبقا لقواعد الفن نقطة بنقطة؛
ي. ده املهمة مقامي وباملشاركة م ليقوم 

ي ملدينة العيون اإلمضاء :رئيس املجلس الجما
موالي حمدي ولد الرشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ملدينة العيون رقم 944 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري 2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ رئيس املجلس الجما
بتاريخ 20  الصادر  رقم 1.15.185  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07) املوافق   1436 رمضان 
الفصل  وخاصة  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم 

102منھ.
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
املزداد  رئيس،  مهندس  تق  اللوزي  حسان  للسيد  يفوض 
جماعة  بمصالح  والعامل  املرسم  بالقنيطرة،   1969 بت اريخ 

ى : العيون، قصد التوقيع ع
ي. *رخص الربط بشبكة املاء الصالح للشرب والصرف الص

ذه األداءات. * الكشوفات الخاصة 
ي. ده املهمة مقامي وباملشاركة م ليقوم 

ي ملدينة العيون اإلمضاء :رئيس املجلس الجما
موالي حمدي ولد الرشيد
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ي ملدينة العيون رقم 945 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري.  2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ إن رئيس املجلس الجما
بتاريخ 20  الصادر  رقم 1.15.185  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07) املوافق   1436 رمضان 
الفصل  وخاصة  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم 

104منھ؛
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
ن متصرف ممتاز السلم  يفوض للسيد سيدي عثمان ماء العين
 J44952 11 الدرجة الفريدة، الحامل للبطاقة رقم ر.ب.ت.و
ى الرواتب  واملزداد بتاريخ 1957 بطانطان، مهمة اإلمضاء ع
التنقل  عن  والتعويضات  العائلية  والتعويضات  واألجور 
ي  الجما املجلس  بموظفي  الخاصة  اإلضافية  والساعات 

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م للعيون، وذلك ليقوم 
اإلمضاء :رئيس الجماعة الحضرية للعيون
موالي حمدي ولد الرشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي ملدينة العيون رقم 950 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مجال التسي اإلداري 2015 يق بالتفويض  16 سبتم

ي ملدينة العيون؛ إن رئيس املجلس الجما
بتاريخ 20  الصادر  رقم 1.15.185  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   07) املوافق   1436 رمضان 
الفصل  وخاصة  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيم 

104منھ.
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
مرسم  رئيس  مهندس   ، لبي أحمد  سيدي  للسيد  يفوض 
والعامل بمصالح بجماعة العيون، املزداد بتاريخ 1967/12/31 
ى رخص إصالح التسربات املتعلقة باملاء  بطانطان، اإلمضاء ع
إصالح  معاينة  م حاضر  ي،  الص والصرف  للشرب  الصالح 
الطرق واألرصفة ال تم إتالفها ليكون اإلصالح طبقا لقواعد 
الفن نقطة بنقطة، رخص الربط بشبكة املاء الصالح للشرب 
ذه اإلدعاءات، ليقوم  ي ، الكشوفات الخاصة  والصرف الص

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م
ي ملدينة العيون اإلمضاء :رئيس املجلس الجما
موالي حمدي ولد الرشيد

جهة الداخلة - وادي الذهب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات 
ا  ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي املهام واإلمضاء التفويض 

قرار لرئيس جماعة الداخلة رقم 52 يق بتفويض مهام 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها  اإلشهاد ع

رئيس مجلس جماعة الداخلة .
ي 20 من رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
1436 املوافق ل 07 يوليوز 2015 .القا بتنفيذ القانون رقم 
113.14 املتعلق بالجماعات والصادر بالجريدة الرسمية عدد 

6380 بتاريخ 06 شوال 1436 املوافق ل 23 يوليوز 2015 .
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
القانون رقم  بتنفيذ  أكتوبر 2002  املوافق ل 3  رجب 1423 

37.99 املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ . 
شعبان  من  ي 2  الصادر  رقم 2.99.665  املرسوم  ى  ع وبناء 
رقم 37.99  القانون  بتطبيق  أكتوبر 2002  املوافق 9   1423

ى منھ . املتعلق بالحالة املدنية وال سيما املادة األو
ي : يقرر ماي

الفصل األول :
الدرجة  من  تقنية  مساعدة  األحمدي  عزيزة  للسيدة  يفوض 
اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  الداخلة  بجماعة  الثالثة 
السادسة  االدارية  امللحقة  بمكتب  ألصولها  النسخ  ومطابقة 

بجماعة الداخلة.
الفصل الثاني :

يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ .
حرر بالداخلة 
ي للداخلة  اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
سيدي صلوح الجماني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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ي الحالة املدنية التفويض 

 08 بتاريخ   194 رقم  الداخلة  جماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
غشت 2017 يق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.

إن رئيس مجلس جماعة الداخلة ؛ 
ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
رقم  القانون التنظيم  بتنفيذ   (  2015 يوليوز   07)  1436

113.14 املتعلق بالجماعات ؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
القانون رقم  بتنفيذ  أكتوبر 2002  املوافق ل 3  رجب 1423 

37.99 املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ ؛ 
شعبان  من  ي 2  الصادر  رقم 2.99.665  املرسوم  ى  ع وبناء 
رقم 37.99  القانون  بتطبيق  أكتوبر 2002  املوافق 9   1423

ى منھ ؛ املتعلق بالحالة املدنية وال سيما املادة األو
ي : قرر ما ي

الفصل األول :
 يفوض للسيد الناجم بكار رئيس قسم املوارد البشرية بجماعة 
الداخلة مهام ضابط الحالة املدنية باملكتب املركزي للجماعة.

الفصل الثاني :
 يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ .

ي 08 غشت 2017. حرر بالداخلة 
اإلمضاء : رئيس مجلس جماعة الداخلة 
سيدي صلوح الجماني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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الطبع : دار أبي رقراق للطباعة والنشر 2020، الرباط


