
 

 41 ربيع اآلخر 4111 )41 نوفمبر 2222( العدد السابع واالربعون

4112/2222رقم اإليداع   

 الجريدة الرسمية

 للجماعات الترابية

74 

 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية



 



 

 

 41 ربيع اآلخر 4111 )41 نوفمبر 2222( العدد السابع واالربعون

 الجريدة الرسمية

 للجماعات الترابية

74 

 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4112/2222رقم اإليداع   



األربعونبع والساالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

 

 

 لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة  طبقا

 من القانون التنظيمي  152المادة   و السيما الترابية، بالجماعات 

 التنظيمي  القانون   من  112المادة  ،المتعلق  بالجهات  111.14 رقم 

   القانون   من  177المادة و  األقاليمو   بالعماالت  المتعلق  112.14رقم  

 عمالأو الخاصة بنشر قرارات و  بالجماعات،المتعلق  113.14رقم التنظيمي 

 مجالس الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. 
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 الفهرس
 

 

 الحسيمة-تطوان  –جهة طنجة 

الجماعات المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس 

 ورؤسائها

 قرارات التفويض

 التفويض في المهام والمضاء 

فبراير  1بتاريخ  222/1211قرار لرئيس مجلس جماعة طنجة عدد 

 10 ............................. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211

بتاريخ   52/1211عدد  قرار لرئيس املجلس لجماعة حد الغربية 

 10 ............. .واإلمضاءيقض ي بالتفويض في المهام  1211فبراير  22

بتاريخ   52/1211الغربية عدد   قرار لرئيس املجلس لجماعة حد

 10 ............. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211فبراير  22

بتاريخ   51/1211الغربية عدد  قرار لرئيس املجلس لجماعة حد 

 11 ............. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211فبراير  22

يناير  17بتاريخ  22لبني بوعياش رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي

 11 ............................. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211

 التفويض في مهام الحالة المدنية 

يناير  17بتاريخ  20قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني بوعياش رقم 

 11 .................... يقض ي بالتفويض في ميدان الحالة المدنية  1211

ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة الشرق 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 قرارات التفويض

 التفويض في المهام والمضاء

بتاريخ  41قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة حاس ي بركان رقم 

 12 ............. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211فبراير  20

بتاريخ  40قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة حاس ي بركان رقم 

 21 ............. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211فبراير  20

 24بتاريخ  مكرر  21قرار لرئيس املجلس الجماعي لراس الماء رقم 

 12 ....................ي المهام واإلمضاءيقض ي بالتفويض ف 1211فبراير 

فبراير  24تاريخ ب 20قرار لرئيس املجلس الجماعي لراس الماء رقم 

 13 ............................. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211

فبراير  24تاريخ ب 24قرار لرئيس املجلس الجماعي لراس الماء رقم 

 13 ............................. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211

 1211مارس  24بتاريخ  24قرار لرئيس املجلس الجماعي لزايو رقم 

 13 ....................................... .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء

 1211مارس  24بتاريخ  25قرار لرئيس املجلس الجماعي لزايو رقم 

 14 ....................................... .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء

 1211مارس  11بتاريخ  20جماعة جرادة عدد لرئيس مجلس قرار 

 14 ....................................... .فويض في المهام واإلمضاءيقض ي بالت

 1211مارس  11بتاريخ  24جماعة جرادة عدد لرئيس مجلس قرار 

 15 ....................................... .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء

 1211مارس  11بتاريخ  25جماعة جرادة عدد لرئيس مجلس قرار 

 15 ....................................... .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء

بتاريخ  22/1211جماعة عين بني مطهر عدد لرئيس مجلس قرار 

 16 .............. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211يناير  21

بتاريخ  21/1211جماعة عين بني مطهر عدد لرئيس مجلس قرار 

 16 .............. .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211يناير  21

يتعلق   2022/03جماعة عين بني مطهر رقم لرئيس مجلس قرار 

شق الملك  -متلكات الجماعية بالتفويض في مهام تدبير قطاع الم

 17 .......................................................................................... .العام للجماعة

بتاريخ    24/1211ر رقم هقرار لرئيس مجلس جماعة عين بني مط

شق  -يرمعيتعلق بالتفويض في مهام تدبير قطاع الت 1211يناير  21

 17 ........................................ . اءبرخص الربط بشبكة الماء والكهر 

 ضابط الحالة المدنية  هامالتفويض في م

 42رقم   بركان حاس ي  لجماعة  الجماعي  املجلس  لرئيس  قرار 

الحالة   ضابط في مهام   بالتفويض  يقض ي  1211فبراير   20  بتاريخ

 17 ........................................................................................المدنية

 1211مارس  11بتاريخ  20قرار لرئيس مجلس جماعة جرادة عدد 

 18 ............ .ضابط الحالة المدنية هامإلغاء التفويض في مب يقض ي

 .سخ ألصولهاالنالشهاد على صحة المضاءات ومطابقة 
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يناير  27تاريخ ب 44قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار رقم 

هام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ميقض ي بالتفويض في  1211

 18 ............................................................ .سخ ألصولهاالنومطابقة 

يناير  27تاريخ ب 52قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار رقم 

هام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ميقض ي بالتفويض في  1211

 18 ............................................................ .سخ ألصولهاالنومطابقة 

بتاريخ  1211/ 25 ر رقمهقرار لرئيس مجلس جماعة عين بني مط

يتعلق بالتفويض في التوقيع باإلشهاد على صحة  1211يناير  21

 19 ......................................... .سخ ألصولهاالناإلمضاءات ومطابقة 

ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكناس –جهة فاس 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 مالية وجبايات الجماعات 

الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة  سعار أو تحديد نسب 

 الجماعات

بتاريخ  24رئيس مجلس جماعة باب مرزوقة رقم لقرار جبائي تعديلي 

بتاريخ  20تعديل القرار الجبائي رقم يقض ي بموجبه  1211فبراير  14

يحدد مبلغ الرسوم والحقوق واالتاوات  1212فبراير  21

والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الترابية باب 

 19 .......................................................................................... .مرزوقة

 قرارات التفويض

 التفويض في المهام والمضاء

 1211يناير  27يتاريخ  252عدد  قرار لرئيس مقاطعة جنان الورد

 27 ......................................... .ق بالتفويض في المهام واإلمضاءيتعل

 1211يناير  27بتاريخ  250عدد  قرار لرئيس مقاطعة جنان الورد

 27 ......................................... .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء

 1211يناير  27بتاريخ  255عدد  قرار لرئيس مقاطعة جنان الورد

 28 ......................................... .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء

 1211يناير  27بتاريخ  251عدد  قرار لرئيس مقاطعة جنان الورد

 28 ................................................ .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء

يناير  21بتاريخ   24لرئيس مجلس جماعة عين البيضاء رقم  رقرا

 29 .......... القاض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة المدنية 1211

يناير  21بتاريخ   25لرئيس مجلس جماعة عين البيضاء رقم  رقرا

 29 ......... في مهام ضابط الحالة المدنية القاض ي بالتفويض 1211

 1211مارس  4بتاريخ  4رئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد لقرار 

 29 ....................................... .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء

 1211مارس  22بتاريخ  5رئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد لقرار 

 29 ....................................... .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء

 التفويض في مجال الحالة المدنية

مجلس جماعة تازة ضابط الحالة المدنية لجماعة تازة  قرار لرئيس

يقض ي بتفويض اإلمضاء لممارسة  1211مارس  24بتاريخ  02رقم 

 30 ....................................................... .مهام ضابط الحالة المدنية

 27بتاريخ  1211/ 21رئيس مجلس جماعة أمسيلة رقم لقرار 

يقض ي بإلغاء التفويض في مهام ضابط الحالة  1211مارس 

 30 ........................................................................................المدنية

في مهام الشهاد على صحة المضاء ومطابقة النسخ  التفويض

 ألصولها

مارس  27بتاريخ  22/1211رئيس مجلس جماعة أمسيلة رقم رار لق

يقض ي بإلغاء التفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء  1211

 31 ............................................................ .ومطابقة النسخ ألصولها

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 القنيطرة -سال  -جهة الرباط 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 الشرطة الدارية

 تنظيم السير والجوالن

 1211ماي  27بتاريخ 80 قـــرار تنظيمي لرئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال عدد  

اخل د يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية

 31 ............................................................................ .تراب الجماعة

 قرارات التفويض

 مهام والمضاءالالتفويض في 

  1211أبريل   20بتاريخ   04قرار لرئيس مجلس عمالة الرباط عدد

 33 ........................................................... .يقض ي بتفويض اإلمضاء

  1211أبريل   20بتاريخ  25قرار لرئيس مجلس عمالة الرباط عدد 

 33 ........................................................... .يقض ي بتفويض اإلمضاء

  1211أبريل   20بتاريخ  20قرار لرئيس مجلس عمالة الرباط عدد 

 33 ........................................................... .يقض ي بتفويض اإلمضاء

 10بتاريخ  21/1211رئيس املجلس الجماعي للهرهورة رقم لقرار 

 33 ................... .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211فبراير 
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 10بتاريخ  20/1211قرار لرئيس املجلس الجماعي للهرهورة رقم 

 34 ................... .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211فبراير 

 10بتاريخ  24/1211قرار لرئيس املجلس الجماعي للهرهورة رقم 

 34 ................... .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211فبراير 

 22بتاريخ  22/1211قرار لرئيس املجلس الجماعي المكرن عدد 

 34 ................................... يقض ي بالتفويض في المهام 1211مارس 

 1211يناير  15بتاريخ  052عة القنيطرة عدد قرار لرئيس جما

 35 ......................................... .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء

 التفويض في مهام الحالة المدنية

 1211يناير  20بتاريخ  221قرار لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

 35 .................................. .الحالة المدنية مهاميتعلق بالتفويض في 

سخ الن التفويض في مهام الشهاد على صحة المضاء ومطابقة

 ألصولها

مارس  7بتاريخ  2221قرار مؤقت لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

يتعلق بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء  1211

 36 .................................................. .ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خنيفرة -جهة بني مالل 

 والقرارات الصادرة عن مجالس الجهات ورؤسائهاالمقررات 

 إحداث وتشكيل الهيئات االستشارية الجهوية

بتاريخ  21/1211م قر  خنيفرة-قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل

يتعلق بإحداث وتشكيل الهيئات االستشارية 1211مارس  24

 36 ........................................ خنيفرة-مالل يجلس جهة بنملالتابعة 

 مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها.المقررات والقرارات الصادرة عن 

 إعداد برنامج تنمية القليم

بتاريخ  2/1211قرار لرئيس مجلس إقليم الفقيه بن صالح عدد  

يقض ي بإعداد مشروع برنامج تنمية إقليم الفقيه  1211فبراير  20

 39 ............................................................... .1217-1211بن صالح 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 الشرطة الدارية

 27بتاريخ  21قرار تنظيمي لرئيس مجلس جماعة بوجنيبة رقم 

يقض ي بتوحيد لون واجهات البنايات بتراب جماعة  1211أبريل 

 40 ....................................................................................... بوجنيبة

 قرارات التفويض

 التفويض في المهام والمضاء

 1211مارس  25بتاريخ  74قرار لرئيس مجلس جماعة خريبكة رقم 

 40 ................................................................. يقض ي بتفويض مهام 

 يقض ي بتفويض 02رقم  لرئيس املجلس الجماعي لبني سمير ـــرارق

 41 ............................................................ .صالحيات قطاع التعمير

 يقض ي بتفويض 01رقم  لرئيس املجلس الجماعي لبني سمير قـــرار

 41 .............................................. اإلمضاء على وثائق قطاع الصحة.

 يقض ي بتفويض 00رقم  لرئيس املجلس الجماعي لبني سمير قـــرار

 42 .................... اإلمضاء على وثائق الربط بشبكتي الماء والكهرباء.

 20بتاريخ  22قرار لرئيس املجلس الجماعي لمدينة وادي زم عدد 

 42 ........................................ يقض ي بتفويض اإلمضاء. 1211يناير 

 التفويض في مجال الحالة المدنية

 1211فبراير  21بتاريخ  72قرار لرئيس مجلس جماعة خريبكة رقم 

 42 ............................ الحالة المدنية.يقض ي بتفويض مهام ضابط 

يقض ي بتفويض مهام  70قرار لرئيس مجلس جماعة خريبكة رقم 

 43 ............................................................... ضابط الحالة المدنية.

التفويض في مهام الشهاد على صحة المضاء ومطابقة النسخ 

 ألصولها 

 يقض ي بتفويض 02رقم  لرئيس املجلس الجماعي لبني سمير قـــرار

 43 ..... .لنسخ ألصولهامهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة ا

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سطات-جهة الدار البيضاء

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 الشرطة الدارية

 السير والجوالن

 تنظيم أماكن وقوف سيارات األجرة

 21املجاطية اوالد طالب رقم قرار تنظيمي لرئيس مجلس جماعة 

يتعلق بتحديد أماكن وقوف سيارات األجرة  1211فبراير  27بتاريخ 

 44 ............................................... من الصنف األول )طاكس ي كبير(

 سيارات نقل األموات

 27بتاريخ  20قرار لرئيس مجلس جماعة املجاطية أوالد طالب رقم 

لنقل  121715Jفي شأن تخصيص سيارة من نوع فورد  1211فبراير 

 45 ........................................................................................ األموات
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 تنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية

 24قرار تنظيمي لرئيس مجلس جماعة املجاطية اوالد طالب رقم 

يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير  1211فبراير  27بتاريخ 

 45 ....... .والد طالبأالطرق العمومية داخل تراب جماعة املجاطية 

 قرارات التفويض

 المهام والمضاءتفويض في ال

 25بتاريخ  022رقم  رئيـــــــسة مجــــلس جماعــــــــة الـــــــدار البيضــــــاءقـرار ل

رئيسة مجلس يقض ي بتفويض بعض صالحيات  1211مايو 

 46 ............................................................. .جــــــمـــاعـــة الدار البيضاء

 20بتاريخ  107قم ر  رئيـــــــسة مجــــلس جماعــــــــة الـــــــدار البيضــــــاءقـرار ل

ملــــــحق تــــــكـــــميــــلي  يقض ي بالتفويض فــــــي اإلمـــــضــــــــاء 1211يناير 

 47 .. .1212دجنبر  11بتاريخ  117لقرار التفويض في اإلمضاء رقم 

شأن  في  1211مارس  24بتاريخ  20قرار لرئيس جماعة الكارة رقم 

 48 ............... .تفويض بعض الصالحيات إلى النائب الثالث للرئيس

يقض ي  20/1211قرار لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق رقم 

 48 .........................................  .مهام والتوقيعالبإلغاء التفويض في 

يقض ي  24/1211قرار لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق رقم 

 49 .......................................... .مهام والتوقيعالبإلغاء التفويض في 

يقض ي  25/1211الشق رقم قرار لرئيس مجلس مقاطعة عين 

 49 .......................................... .مهام والتوقيعالبإلغاء التفويض في 

 11بتاريخ  21/1211رقم  لبرشيد  الجماعي املجلس   رئيسل  قرار

 49 ................................... .يقض ي بالتفويض في المهام 1211مارس

 20بتاريخ  547/1211رقم  رئيس املجلس الجماعي لبرشيدل قرار

 50 ................................... .يقض ي بالتفويض في المهام 1211أبريل 

 22بتاريخ  22لرئيس املجلس الجماعي لحد السوالم رقم قرار 

يقض ي بالتفويض في مهام الشؤون االجتماعية  1211فبراير 

 50 .........................  .والنظافة والصحة العموميتين وحماية البيئة

يناير  0بتاريخ  1211/ 21قرار لرئيس مجلس جماعة الهراويين رقم 

 50 .......................... .تفويض في المهام واإلمضاءالالمتعلق ب 1211

 25بتاريخ  02/1211ر لرئيس مجلس جماعة الهراويين رقمقرا

 50 ................... .مهام واإلمضاءاليتعلق بالتفويض في  1211فبراير 

 25بتاريخ  21/1211قرار لرئيس مجلس جماعة مديونة عدد 

 51 ................... .يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211مارس 

 التفويض في مجال الحالة المدنية

 10بتاريخ  40/1211رقم ة أوالد الصغير جماعرئيس مجلس ل قرار

التفويض في مهام ضابط الحالة قرار يقض ي بإلغاء  1211 أبريل

 52 ...................................................................................... .المدنية

مارس  11بتاريخ  20رئيس املجلس الجماعي للشالالت رقم ل قرار

 52 . .يقض ي بإلغاء التفويض في مهام ضابط الحالة المدنية 1211

 ومطابقة النسخ ألصولها مضاءال على صحة  شهادال 

فبراير  24بتاريخ  14قرار لرئيس مجلس جماعة تيط مليل عدد 

 مضاءاإل على صحة  شهاداإل يقض ي بالتفويض في مهام  1211

 51 ............................................................ .هاألصولومطابقة النسخ 

مارس  11بتاريخ  24رئيس املجلس الجماعي للشالالت رقم ل قرار

مضاء اإل  صحة إلشهاد علىايقض ي بإلغاء التفويض في مهام  1211

 51 ........................................................... .ومطابقة النسخ ألصولها

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آسفي –جهة مراكش 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجهات ورؤسائها

 إعداد برنامج التنمية الجهوية

 12بتاريخ  11/1211آسفي رقم  –قرار لرئيس مجلس جهة مراكش 

يتعلق بالشروع الفعلي في إعداد برنامج التنمية  1211أبريل 

 51 ........................... .1217-1211 آسفي –الجهوية لجهة مراكش 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التعيين في المناصب

 2بتاريخ  21/1211آسفي رقم  –قرار لرئيس مجلس جهة مراكش 

 50 ....................................يقض ي بتعيين مدير الموارد 1211فبراير

 2بتاريخ  22/1211آسفي رقم  – قرار لرئيس مجلس جهة مراكش

يقض ي بتعيين مدير التنمية االجتماعية والشؤون  1211فبراير

 50 ................................... .آسفي –القانونية بمجلس جهة مراكش 

 2بتاريخ  22/1211آسفي رقم  – قرار لرئيس مجلس جهة مراكش

يقض ي بتعيين مدير التنمية االقتصادية وإعداد التراب  1211فبراير

 54 ...................................................... .آسفي –بمجلس جهة مراكش 

 2بتاريخ  21/1211آسفي رقم  –قرار لرئيس مجلس جهة مراكش 

 55 .......... .يقض ي بتعيين مدير شؤون الرئاسة واملجلس 1211فبراير

 7بتاريخ  24/1211قم آسفي ر  –قرار لرئيس مجلس جهة مراكش 

 55 ...................... .يقض ي بتعيين المدير العام للمصالح 1211فبراير

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 قرارات التفويض
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 التفويض في المهام والمضاء 

 1211يوليوز  11 بتاريخ 221رقم  لرئيس جماعة  شهدة قــــرار

الوثائق اإلدارية المتعلقة  يقض ي بالتفويض في اإلمضاء على 

 50 ............................................................... بمجال التعمير و البناء.

يقض ي  1211يوليوز  11 بتاريخ 222رقم  لرئيس جماعة شهدة قــــرار

بالتفويض في اإلمضاء على الوثائق اإلدارية المتعلقة بمجال 

 50 ............................................................................ التعمير والبناء.

 1211يوليوز  11بتاريخ  227قرار لرئيـــــــــس جمـاعـــة شهــدة رقم 

 1212شتنبر  12الصادر بتاريخ  222يقض ي بإلغاء القرار رقم 

 57 ..............................  .المتعلق بالتفويض في مهام البناء والتعمير

 1211يوليوز  11بتاريخ  224قرار لرئيـــــــــس جمـاعـــة شهــدة رقم 

 1212شتنبر  12الصادر بتاريخ  221يقض ي بإلغاء القرار رقم 

 57 ..............................  .والتعمير المتعلق بالتفويض في مهام البناء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تافياللت -جهة درعة 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجهات ورؤسائها

 قرارات التفويض

 قرارات التفويض في المهام

 24بتاريخ  05/1211تافياللت رقم  -قرار لرئيس مجلس جهة درعة 

 54 .................... .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211 مارس

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

مارس  12بتاريخ  02/1211قرار لرئيس جماعة شرفاء مدغرة رقم 

 54 .............................. .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211

مارس  12بتاريخ  02/1211قرار لرئيس جماعة شرفاء مدغرة رقم 

 54 .............................. .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211

مارس  12بتاريخ  01/1211قرار لرئيس جماعة شرفاء مدغرة رقم 

 51 .............................. .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماسة -جهة سوس

 مجالس الجماعات ورؤسائهاالمقررات والقرارات الصادرة عن 

 الشرطة الدارية

 االحتالل المؤقت للملك العمومي

 25 يتاريخلرئيس املجلس الجماعي  لسيدي وساي  قرار تنظيمي

تعلق باالحتالل المؤقت للمحالت التجارية ي 1211براير ف

 51 ........................... والحرفية بسوق ثالثاء جماعة سيدي وساي

 25 لسيدي وساي يتاريخالقرار التنظيمي لرئيس املجلس الجماعي  

يتعلق باالحتالل المؤقت لمنصات عرض الخضر  1211فبراير 

 00 .............................. والفواكه بسوق ثالثاء جماعة سيدي وساي

 قرارات التفويض

 قرارات التفويض في المهام

 1211فبراير  11بتاريخ  15قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

قة اإلمضاء ومطابالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة بالقاض ي 

 00 ............................................................................ النسخ ألصولها

 1211فبراير  30بتاريخ  10قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

 00 ............ اإلداريةالقاض ي بالتفويض في المهام في مجال الشرطة 

 1211فبراير  30بتاريخ  28قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

االجتماعية القاض ي بالتفويض في المهام في مجال الشؤون 

 07 ................................................................... والثقافية والرياضية

 1211فبراير  30بتاريخ  29قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

 04 ........................... القاض ي بالتفويض في المهام في قطاع التعمير

 1211فبراير  30بتاريخ  02قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

 04 ....... القاض ي بالتفويض في المهام في قطاع المستودع الجماعي

 1211ماي  21بتاريخ  42قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

 01 ..... القاض ي بالتفويض في المهام في قطاع الممتلكات الجماعية

مارس  20 بتاريخ  5لتارودانت رقم  الجماعي املجلس لرئيس قرار

 01 .............................. .يقض ي بالتفويض في المهام والتوقيع 1211

مارس  20 بتاريخ 0لتارودانت رقم  الجماعي املجلس لرئيس قرار

 72 .............................. .يقض ي بالتفويض في المهام والتوقيع 1211

 1211ماي  21بتاريخ  42قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم  

 72  ................... .القاض ي بالتفويض في المهام في قطاع الممتلكات

 التفويض في مجال الحالة المدنية

 0بتاريخ  031211/م والد تايمة رقال  رئيسة الجماعة الترابيةلقرار 

 72 .. .ضابط الحالة المدنيةفي مهام تفويض يقض ي بال 1211يناير 

 12بتاريخ  20/1211قرار لرئيسة الجماعة الترابية الوالد تايمة رقم 

يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة   1211فبراير 

 72 ........................................................................................المدنية
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تفويض في مهــام الشهاد على صحة المضاء ومطابقـــــة ال

 ألصولهـاالنسـخ 

مارس  27بتاريخ  20قرار لرئيس املجلس الجماعي لتامري عدد 

يتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ  1211

 71 ....................................................................................... .ألصولها

بتاريخ  1211/ 22والد تايمة رقم:ال  رئيسة الجماعة الترابيةلقرار 

في مهام اإلشهاد على صحة  تفويض يقض ي بال 1211يناير  0

 71 ............................................ .ة النسخ ألصولهامطابقاالمضاء و 

 واد نون  –جهة كلميم 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 ملخص مداوالت املجالس

في شأن النقطة المتعلقة  1211 أبريل 10بتاريخ   21عدد  مقرر 

الخاص بالتدبير  21/1225تمديد العقد رقم بالتداول بشأن 

 71 ............  كلميمالمفوض لمرافق تدبير النفايات الصلبة بمدينة 

في شأن النقطة المتعلقة  1211ماي  25بتاريخ   22عدد  مقرر 

بالتداول بشأن اتفاقية تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع تأهيل 

 لدولة واالمدينة العتيقة بكلميم في إطار تنزيل عقد برنامج بين 

 74 ............................................ .1210-1212واد نون  -جهة كلميم 

في شأن النقطة المتعلقة  1211ماي  25بتاريخ   22مقرر عدد 

بالتداول بشأن اتفاقية خاصة بتأهيل مدن األقاليم األربعة بالجهة 

وكلميم في إطار تنزيل عقد   : سيدي إفني ، أسا الزاك ، طانطان

 71. ..................... 1210-1212برنامج الدولة وجهة  كلميم واد نون 

في شأن النقطة المتعلقة  1211ماي  25بتاريخ   21مقرر عدد 

التفاقية الشراكة من أجل  21ملحق تعديلي رقم  بشأنبالتداول 

 44 ........................... بناء مجمع الصناعة التقليدية بجماعة كلميم

في شأن النقطة المتعلقة  1211ماي  25بتاريخ   20مقرر عدد 

بين  المبرمة  الشراكة   اتفاقية وتعديل  تمديد  بشأن  بالتداول 

واملجلس  بكلميم  اليد  لكرة  الصحراء  باب  الرياض ي  النادي 

 40 .......................................................................... .الجماعي لكلميم

في شأن النقطة المتعلقة  1211ماي  25بتاريخ   24مقرر عدد 

اتفاقية  بشأن  بالتداول   المتعلقة  النقطة شأن  في  بالتداول 

ملعب لممارسة كرة القدم  واستغالل  وتجهيز  لتهيئة   شراكة

 44 ............................................................................ .بجماعة كلميم

في شأن النقطة المتعلقة  1211ماي  25بتاريخ   15مقرر عدد 

بالتداول بشأن تعديل كناش التحمالت الخاص بمنح رخصة 

 12 . .استغالل بقعتين أرضيتين بكورنيش أم العشار بمدينة كلميم 

المتعلقة   النقطة شأن   في  1211ماي   25 بتاريخ   16عدد  مقرر 

رخصة  بمنح  الخاص  التحمالت  كناش  تعديل  بشأن  بالتداول 

 الرياضات   بواحة  المتواجد الطلق  الهواء  مسبح  استغالل 

 11 ............................................................................. .بمدينة كلميم

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساقية الحمراء –جهة العيون 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

 الشرطة الدارية

 سير و الجوالنال

فاتح مارس  بتاريخ 00قرار لرئيس املجلس الجماعي للعيون رقم 

بمنع سير وجوالن سيارات المركبات ذات املحرك  1211

 14 .......................................................... .المستعملة لغاز البوطان

 التفويض في المهام والمضاء

مارس  27بتاريخ  22رقم  املجلس اإلقليمي لطرفايةرئيس قرار ل

 15 .............................  .يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 1211

 التفويض في مهام ضابط الحالة المدنية

مارس  07بتاريخ  24ة عدد ور قرار لرئيس املجلس الجماعي للد

 15 ........... .يتعلق بالتفويض في مهام ضابط الحالة المدنية 1211

مارس  07بتاريخ  12ة عدد ور الجماعي للدقرار لرئيس املجلس 

 10 ........... .يتعلق بالتفويض في مهام ضابط الحالة المدنية 1211

مارس  07بتاريخ  15ة عدد دور قرار لرئيس املجلس الجماعي لل

شهاد على صحة االمضاء يتعلق بالتفويض في مهام اإل  1211

 10 ............................................................ .ومطابقة النسخ ألصولها

مارس  07بتاريخ  20ة عدد ور قرار لرئيس املجلس الجماعي للد

 مضاءشهاد على صحة اإل يتعلق بالتفويض في مهام اإل  1211

 10 ............................................................ .ومطابقة النسخ ألصولها

مارس  07بتاريخ  27ة عدد ور قرار لرئيس املجلس الجماعي للد

 مضاءشهاد على صحة اإل يتعلق بالتفويض في مهام اإل  1211

 17 ............................................................. ومطابقة النسخ ألصولها

يتعلق بتفويض مهام  20الدشيرة رقم  الجماعيقرار لرئيس املجلس 

 17 .......... التصديق على اإلمضاء واإلشهاد بتطابق النسخ ألصولها.
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  يقض ي   274   رقم   للحكونية  الجماعي  املجلس لرئيس   قرار

النسخ   بمطابقة  واإلشهاد  اإلمضاء تصحيح  مهام   تفويض  بإلغاء

 17 ....................................................................................... .ألصولها

بإلغاء   يقض ي   271 رقم  للحكونية  الجماعي  املجلس  لرئيس  قرار 

النسخ  بمطابقة  واإلشهاد   اإلمضاء  تصحيح  مهام  تفويض

 14 ....................................................................................... ألصولها.

يقض ي بإلغاء  242نية رقم قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكو 

تفويض مهام تصحيح اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها .

 .................................................................................................... 14 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وادي الذهب –جهة الداخلة 

 مالية وجبايات الجماعات الترابية

تحديد نسب وأسعار بعض الضرائب والرسوم والحقوق 

 والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الداخلة.

رقم  لجماعة الداخلة لرئيس املجلس الجماعي قرار جبائي تعديلي

يقض ي بتعديل وتتميم القرار الجبائي  1211أبريل  14بتاريخ  422

المتعلق بتحديد نسب وأسعار  1212يناير  11بتاريخ  22/12رقم 

بعض الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة 

 14 .............................................................. ميزانية جماعة الداخلة.
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 الحسيمة -تطوان  –جهة طنجة 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

 ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتفويض اقرارات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

 التفويض في المهام واإلمضاء 

 

 2بتاريخ  111/2222قرار لرئيس مجلس جماعة طنجة عدد 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير 

 

 ،إن رئيس جماعة طنجة

 6341رمضان  02 فيصادر  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262 يوليوز  20)

 منه؛ 623المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 

 00) 6430شوال  64بتاريخ  03003042وبناء على المرسوم رقم 

 ( بمثابة النظام األساس ي لموظفي الجماعات؛6300ر شتنب

 03وبناء على قرار السيد رئيس املجلس الجماعي لطنجة بتاريخ 

القاض ي بتعيين السيد مروان بن عشا في منصب  0202ر دجنب

رئيس قسم الشؤون اإلدارية والقانونية والممتلكات بجماعة 

 ؛0206فبراير  01طنجة والمؤشر عليه بتاريخ 

 وضمانا للسير العادي لإلدارة؛

 ،وباقتراح من المدير العام للمصالح بجماعة طنجة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

متصرف ممتاز رئيس قسم  ،د مروان بن عشايفوض إلى السي

الشؤون اإلدارية والقانونية والممتلكات، مهام التوقيع على 

المراسالت والوثائق اإلدارية المتعلقة بالتسيير اإلداري والصادرة 

عن مختلف المصالح التابعة لقسم الشؤون اإلدارية والقانونية 

بالصرف والممتلكات ماعدا تلك التي تكتس ي صبغة األمر 

 .والقرارات اإلدارية؛ ليقوم بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة معي

 الفصل الثاني

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

السيد المدير العام لمصالح الجماعة وجميع رؤساء األقسام 

 .والمصالح المعنية، كل حسب اختصاصه

 

 الفصل الثالث

وينشر ليطلع  ،القرار بمقر الجماعة ومقار المقاطعاتيعلق هذا 

 ؛  3عليه العموم

 02003فبراير  0وحرر بطنجة في

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، منير ليموري

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ بتار  02/2222قرار لرئيس املجلس لجماعة حد الغربية عدد 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير  12

 

 ،ن رئيس املجلس لجماعة حد الغربيةإ

المتعلق  664363تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

المؤرخ  6362322رقم  بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

 ؛منه 624(  وخاصة المادة 0262يوليوز  20) 6341رمضان  02في 

شتنبر  03بتاريخ  62632اء على دورية السيد وزير الداخلية عدد وبن

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  0206

 ؛رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 ،النائب األول لرئيس املجلس ،يفوض للسيد  محمد الطويل

ه بهذاإلمضاء على الرخص اإلقتصادية بتراب الجماعة والقيام 

 .المهمة مقامي وبالمشاركة معي

 الفصل الثاني

 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره3

 الفصل الثالث

 3للجماعات الترابية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

 02003فبراير 62وحرر بجماعة حد الغربية في 

 اإلمضاء: رئيس جماعة حد الغربية، عبد الحق اللسويحلي3

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  01/2222قرار لرئيس املجلس لجماعة حد الغربية عدد 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير  12

 

 ،ن رئيس املجلس لجماعة حد الغربيةإ

ق المتعل 664363تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

المؤرخ  6362322رقم بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

 ؛منه 624(  وخاصة المادة 0262يوليوز  20) 6341رمضان  02في 
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شتنبر  03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  0206

 ؛رئيس مجلس الجماعة

 لي:يقرر ما ي

 الفصل األول 

 ،سالنائب الثالث لرئيس املجل، يفوض للسيد  عبد السالم الطويل

إمضاء رخص الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب بتراب 

 الجماعة والقيام بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة معي3

 الفصل الثاني

 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره3

 الفصل الثالث

 3للجماعات الترابية شر هذا القرار بالجريدة الرسميةين

 02003فبراير 62وحرر بجماعة حد الغربية في 

 اإلمضاء: رئيس جماعة حد الغربية، عبد الحق اللسويحلي3

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  02/2222قرار لرئيس املجلس لجماعة حد الغربية عدد 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير  12

 

 ،ن رئيس املجلس لجماعة حد الغربيةإ

المتعلق  664363تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

المؤرخ  6362322رقم بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

 ؛همن 624(  وخاصة المادة 0262يوليوز  20) 6341رمضان  02في 

شتنبر  03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  0206

 ؛رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 ،سالنائب الثالث لرئيس املجل ،يفوض للسيد  عبد السالم الطويل

اب وتسوية الوضعية بتر  اإلمضاء على رخص البناء واإلصالح والهدم

 الجماعة والقيام بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة معي3

 الفصل الثاني

 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره3

 الفصل الثالث

 3للجماعات الترابية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

 02003فبراير 62وحرر بجماعة حد الغربية في 

 جماعة حد الغربية، عبد الحق اللسويحلي3اإلمضاء: رئيس 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22بتاريخ  21قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني بوعياش رقم 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222يناير 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لجماعة بني بوعياش

من رمضان  02صادر في  6362322لظهير الشريف رقم بمقتض ى ا

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

 ؛منه 624المتعلق بالجماعات خاصة المادة 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

س النائب الرابع لرئيس املجل ،يفوض للسيد منير أوالد عبد النبي

 .يع على رخص الحفربالتوقيع والمشاركة معي في التوق

 الفصل الثاني

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 

 02003يناير  00وحرر ببني بوعياش في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، سعيد اكروح

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة المدنية التفويض في مهام الحال

 22بتاريخ  20قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني بوعياش رقم 

 يقض ي بالتفويض في ميدان الحالة المدنية  2222يناير 

 

ضابط الحالة المدنية لجماعة بني  ،إن رئيس املجلس الجماعي

 ،بوعياش

من رمضان  02صادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363فيذ القانون التنظيمي رقم (بتن0262يوليوز  20) 6341

 ؛منه 620المتعلق بالجماعات خاصة المادتين 

 24) 6304رجب  02الصادر بتاريخ  40333بناء على القانون رقم و 

( المتعلق بالحالة المدنية وخاصة الفقرة الثانية من 0220أكتوبر

 ؛المادة الخامسة منه

شعبان  0ر في الصاد 03333112بمقتض ى المرسوم التنظيمي رقم  و

 40333( المتعلق بتطبيق القانون رقم 0220أكتوبر  23) 6304

( وخاصة المادة 0220أكتوبر 24 ) 6304رجب  02المؤرخ بتاريخ 

 ،األولى منه

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

النائب الثاني لرئيس  ،عبد الكريم الوعزيزي  يفوض للسيد

 .مكتب المركزي التفويض في ميدان الحالة المدنية بال ،املجلس
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 الفصل الثاني

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 

 02003فبراير  03وحرر ببني بوعياش في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، سعيد اكروح

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة الشرق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض 

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في المهام واإلمضاء

 

 22قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة حاس ي بركان رقم 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير  20بتاريخ 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لجماعة حاس ي بركان

من  02الصادر في  36362  22طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0262وليوز ي 20) 6341رمضان 

 ؛منه 620وخاصة المادة  ،المتعلق بالجماعات  664363

 يقر ما يلي:

 الفصل االول 

التوقيع  ،النائب األول للرئيس،يفوض للسيد سعيد زروالي

 :بجماعة حاس ي بركان على الوثائق التالية

 اإلشهاد على صحة التوقيع-

 مطابقة النسخ ألصولها -

لشواهد اإلدارية المسلمة من مكتب اإلشهاد على صحة ا -

 .التوقيع

 يالفصل الثان

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره

 02003فبراير  24وحرر بحاس ي بركان في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي حاس ي بركان، رفيق مقراني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 20قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة حاس ي بركان رقم 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير  20بتاريخ 

 

 . إن رئيس املجلس الجماعي لجماعة حاس ي بركان

من  02الصادر في  1.15.85طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

تنفيذ القانون التنظيمي رقم ( ب0262يوليوز  20) 6341رمضان 

 ؛منه 624وخاصة المادة ،المتعلق بالجماعات  113.14

 يقرر ما يلي:

  الفصل االول 

توقيع مهمة ال ،النائب الثاني للرئيس،يفوض للسيد سعيد زروالي

 :بالجماعة على الوثائق التالية

 .رخص البناء والهدم والتسوية واإلصالح -

 شهادة المطابقة -

 كنشهادة الس -

 .شهادة الربط بالشبكة العامة للكهرباء -

 .شهادة التي تنفي الصبغة الجماعية -

 ن الدار سكنية قديمة البناءأشهادة تثبت  -

 شهادة الربط بالماء الصالح للشرب -

 .محاضر المعاينات ومحاضر التصفيف والمعاينات -

شهادة تثبت أن األرض تبعد عن المدار الحضري لجماعة  -

 .كلم 62قل من أان بأزيد أو حاس ي برك 

 .جميع الشهادات المتعلقة بالسكن والتعمير -

 الفصل الثاني

يته بمع عاله الى جانب الرئيس وأيوقع المفوض له على الوثائق 

 .وبمشاركته

 الفصل الثالث

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره 

 02003فبراير  24وحرر ببركان في 

 3، رفيق مقرانيبركان رئيس املجلس الجماعي حاس ياإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  مكرر  12قرار لرئيس املجلس الجماعي لراس الماء رقم 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير  22

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لرأس الماء
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من  02الصادر في  6362322لمقتضيات الظهير الشريف رقم  طبقا

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان 

 ؛منه 103المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة  113.14

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى

يفوض رئيس جماعة رأس الماء إمضاءه  0200فبراير  23ابتداء من 

راقبته للسيد عادل البكاوي،النائب األول تحت مسؤوليته وم

 :للرئيس للتوقيع على الوثائق المتعلقة ب

 رخص التعمير المرتبطة بالمشاريع الصغرى  -

 رخص السكن والمطابقة المرتبطة بالمشاريع الصغرى  -

 ةالمادة الثاني

يبلغ هذا القرار للمعني باألمر وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات 

 3الترابية

 02003فبراير  23ر بجماعة رأس الماء في وحر 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، هشام اديب

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22تاريخ ب 10قرار لرئيس املجلس الجماعي لراس الماء رقم 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير 

 

 ،جلس الجماعي لرأس الماءإن رئيس امل

من  02الصادر في  6362322طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان 

 ؛منه 103المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة  664363

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى

الماء إمضاءه  يفوض رئيس جماعة رأس 0200فبراير  23ابتداء من 

تحت مسؤوليته ومراقبته للسيد رشيد درقاوي، النائب الثالث 

 :للرئيس للتوقيع على الوثائق المتعلقة ب

 بالمشاريع الصغرى  ةرخص التعمير المرتبط -

 المرتبط -
ٌ
 بالمشاريع الصغرى  ةرخص السكن والمطابقة

 المادة الثانية

اعات الرسمية للجم شر بالجريدةنيبلغ هذا القرار للمعني باألمر وي

 الترابية3

 02003فبراير  23وحرر بجماعة رأس الماء في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، هشام اديب

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22تاريخ ب 12قرار لرئيس املجلس الجماعي لراس الماء رقم 

 في المهام واإلمضاء يقض ي بالتفويض 2222فبراير 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لرأس الماء

من  02الصادر في  6362322طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان 

 ؛منه 103المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة  664363

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى

يفوض رئيس جماعة رأس الماء إمضاءه  0200فبراير  23ابتداء من 

ب الرابع النائ ،تحت مسؤوليته ومراقبته للسيد عبدالصماد طالبي

 :للتوقيع على الوثائق المتعلقة ب ،للرئيس

 بالمشاريع الصغرى  ةرخص التعمير المرتبط -

 بالمشاريع الصغرى  ةالمرتبط ةرخص السكن والمطابق -

 02003فبراير  23 وحرر بجماعة رأس الماء في

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، هشام اديب

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس  12بتاريخ  22قرار لرئيس املجلس الجماعي لزايو رقم 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222
 

 .إن رئيس املجلس الجماعي لزايو

من  02الصادر في  6362322تضيات الظهير الشريف رقم طبقا لمق

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان 

وخاصة الفقرة  624المتعلق بالجماعات، والسيما المادة  664363

 ؛االولى منها

ذي الحجة  62الصادر في  6330346وبناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  60332نفيذ القانون رقم ( بت6330يونيو  60) 6360

 ؛بالتعمير

 6330يونيو  60الصادر بتاريخ  02332وبناء على القانون رقم 

المتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم 

 ؛العقارات

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى

يعين السيد حسن الناصري، بصفته النائب الثاني لرئيس املجلس 

وم مقامي بالتفويض وبالمشاركة معي في التوقيع على الجماعي، ليق

 : وثائق التعمير التابعة للقسم التقني المبينة بعده
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الترخيص بالبناء وإحداث التجزئات طبقا للقوانين الجاري بها 

 .العمل

 .اإلقرارات المتعلقة بشغل الملك العام

 .رخص اإلصالح

 .رخص هدم البنايات

لربط بالماء والتطهير طبقا رخص السكن والمطابقة ورخص ا

 .لقانون التعمير

الشواهد اإلدارية المتعلقة بالصيانة بالقطع األرضية 

 .المسموح البناء بها

 .السهر على وضع نظام العنونة للجماعة

السهر على وضع وتتبع سجالت الممتلكات العقارية الخاصة 

 .والعامة

 .تتبع المساطر المتعلقة بارتكاب مخالفات البناء

 .راقبة وتتبع ومحاربة البناء الغير مرخصم

 .التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة

 .تنظيم المكتب الجماعي لحفظ الصحة

 الفصل الثاني

 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3 

 02003مارس  63زايو في بوحرر 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي لزايو، محمد الطيبي

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس  12بتاريخ  20رقم  ايو ز قرار لرئيس املجلس الجماعي ل

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لزايو

من  02الصادر في  6362322طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262 يوليوز  20) 6341رمضان 

وخاصة الفقرة  624المتعلق بالجماعات، والسيما المادة  664363

 ؛االولى منها

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى

يعين السيد عبد الكريم الصلحيوي، بصفته النائب الثالث لرئيس 

املجلس الجماعي، ليقوم مقامي بالتفويض والمشاركة معي في 

وثائق قطاع الوقاية الصحية واألنشطة التجارية  التوقيع على

والمهنية وكل ما يتعلق بالشرطة اإلدارية ذات الصلة بقطاع منح 

 : الرخص التجارية كما يمارس بموجب هذا القرار

منح رخص استغالل المؤسسات المضرة أو المزعجة أو  -

 .الخطيرة ومراقبتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل

ة األنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة تنظيم ومراقب -

 .التي تمس مزاولتها بالوقاية الصحية والنظافة

مراقبة محالت البيع وأماكن الخدمات وكل األماكن التي  -

 .يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة

السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسالمة ونظافة  -

ة المطاعم والمقاهي املحالت المفتوحة للعموم خاص

 .وقاعات األلعاب

مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات وأنواع التوابل  -

المعروضة للبيع أو لالستهالك العمومي وكل ماله عالقة 

 .بالصحة العامة

التدابير المتعلقة بتجنب أو مكافحة األمراض الوبائية أو  -

نة االستعا ،الخطيرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل

باألعوان املحلفين املختصين للقيام بعمليات الزجر املخولة 

 .قانونا

تنظيم السير والجوالن بالطرق العمومية واملحافظة على  -

 .سالمة المرور بها وتنظيم عالمات التشوير الطرقي

 ،مراقبة شرود البهائم المؤذية والمضرة والحيوانات األليفة -

 .اروجمع الكالب الضالة ومكافحة داء السع

مراقبة ساحات وقوف حافالت المسافرين والنقل العمومي  -

 .وسيارات األجرة

تدبير ملفات المتابعات القضائية والتظلمات والشكايات  -

 .ذات الصلة بالقطاع

ا القطاع أمام املجلس أو مكتبه أو هذرفع التقارير بشأن  -

 .لجانه كلما دعت الظروف إلى ذلك

 الفصل الثاني

 تداء من تاريخ توقيعه3 يعمل بهذا القرار اب

 02003مارس  63زايو في بوحرر 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي لزايو، محمد الطيبي

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس  22بتاريخ  20جماعة جرادة عدد لرئيس مجلس قرار 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222

 

 ،إن رئيس جماعة جرادة

 20رمضان ) 02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز 

 ؛منه 624بالجماعات والسيما الفصل 
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 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

بتفويض إمضاء وصالحيات  حول اإلجراءات الخاصة 0206شتنبر 

 ؛رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 ،يفوض للسيد عثماني عز الدين بصفته النائب الثالث للرئيس

 :مهام الشرطة االدارية وذلك بالتوقيع على ما يلي

 .الرخص التجارية والمهنية -

 .محاضر االجتماعات الخاصة بمجال الشرطة االدارية -

 .التنظيمية في مجال الشرطة االداريةالقرارات  -

 الفصل الثاني

يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات وممارسة المهام مع ما 

يترتب عن ذلك من مسؤولية المفوض له فيما ينتج قانونا عن 

ممارسة المهام المذكورة طبقا للقوانين واالنظمة الجاري بها 

املجلس للصالحيات بما في ذلك عدم جواز ممارسة رئيس  ،العمل

 .موضوع هذا القرار

 الفصل الثالث

 ويبلغ لجميع الجهات ،يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

 .المعنية

 الفصل الرابع

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا للمادة 

 .المتعلق بالجماعات 664363من القانون  000

 02003ل بريأ 23وحرر بجرادة في 

 3اإلمضاء رئيس مجلس جماعة جرادة، عبد الله درويش

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس  22بتاريخ  22جماعة جرادة عدد لرئيس مجلس قرار 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222

 

 ،إن رئيس جماعة جرادة

 20رمضان ) 02الصادر في  6362322رقم بناء على الظهير الشريف 

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز 

 ؛منه 624بالجماعات والسيما الفصل 

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصالحيات  0206شتنبر 

 ؛رئيس مجلس الجماعة

القاض ي  0260يونيو  61بتاريخ  42بناء على القرار العاملي رقم و 

 ؛بإحداث الشباك الوحيد للتسوية العقارية بمدينة جرادة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

مهمة  ،يفوض للسيد حسن أعراب بصفته النائب الثاني للرئيس

التسوية العقارية بمختلف األحياء المشيدة فوق الملك الخاص 

أو فوق الملك الخاص  20/61322وع الرسم العقاري للدولة موض

و إبرام عقود  20/22202لجماعة جرادة موضوع الرسم العقاري 

 .التفويت

 الفصل الثاني

يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات وممارسة المهام مع ما 

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

ة طبقا للقوانين و االنظمة الجاري بها ممارسة المهام المذكور 

بما في ذلك عدم جواز ممارسة رئيس املجلس للصالحيات  ،العمل

 .موضوع هذا القرار

 الفصل الثالث

 ويبلغ لجميع الجهات ،يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

 .المعنية

 الفصل الرابع

للمادة  طبقا ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 .المتعلق بالجماعات 664363من القانون  000

 02003بريل أ 23وحرر بجرادة في 

 3اإلمضاء رئيس مجلس جماعة جرادة، عبد الله درويش

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس  22بتاريخ  20جماعة جرادة عدد لرئيس مجلس قرار 

 ض ي بالتفويض في المهام واإلمضاءيق 2222

 

 ،إن رئيس جماعة جرادة

 20رمضان ) 02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز 

 ؛منه 624بالجماعات والسيما الفصل 

شتنبر  03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصالحيات رئيس  0206

 ؛مجلس الجماعة

 ،؛ونظرا إلحالة المعني باألمر على التقاعد

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

الذي تم بموجبه  0206نونبر  26الصادر بتاريخ  02يلغى القرار رقم 

ية ر تفويض السيد احميدة زايدي مهمة التوقيع على الشواهد االدا
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دم ع ،مطابقة االسم ،ةبالخطو  ،العزوبة ،التالية: ) شهادة الحياة

شواهد التحمل  ،األبوة ،تعدد الزوجات ،الزوجة الوحيدة ،الطالق

شهادة الزواج املختلط،  ،ذن بالدفناإل  ،عدم الزواج ،العائلي

 .استمرار الزوجية 3333( بالمكتب الفرعي حامي بالل

 الفصل الثاني

و ينشر بين  ،ار ابتداء من التاريخ الذي يحملهيعمل بهذا القر 

 .أقسام ومصالح الجماعة وكل الجهات المعنية

 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا للمادة 

 .المتعلق بالجماعات 664363من القانون  000

 02003بريل أ 23وحرر بجرادة في 

 3جرادة، عبد الله درويشاإلمضاء رئيس مجلس جماعة 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  21/2222جماعة عين بني مطهر عدد لرئيس مجلس قرار 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222يناير  12

 

 س املجلس الجماعي لعين بني مطهر،يإن رئ

 20رمضان ) 02الصادر في  6362322م بناء على الظهير الشريف رق

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز 

 ؛منه 624بالجماعات والسيما الفصل 

شتنبر  03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصالحيات رئيس  0206

 ؛مجلس الجماعة

 ما يلي:يقرر 

 الفصل األول 

النائب األول لرئيس املجلس ،يفوض للسيد رشيد بن الطيب

في مهام تدبير قطاع الدراسات وتتبع  ،الجماعي لعين بني مطهر

 :شغال بجماعة عين بني مطهر واملحددة في املجاالت التاليةاأل 

 كل ما يتعلق بتنفيذ الصفقات

 غالقرار تعيين لجنة التسلم المؤقت والنهائي لألش

 التسلم المؤقت والنهائي لألشغال3

 .تقرير إنهاء الصفقة

 محاضر االجتماعات3 

 .شهادة إدارية بانتهاء األشغال

 الفصل الثاني

يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات و ممارسة المهام مع ما 

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

بقا للقوانين و األنظمة الجاري بها ممارسة المهام المذكورة ط

العمل؛ بما في ذلك عدم جواز ممارسة رئيس املجلس للصالحيات 

 3موضوع القرار

 الفصل الثالث 

 3يشرع في تنفيذ مقتضيات هذا القرار إبتداء من تاريخ صدوره

 02003يناير  60وحرر بعين بني مطهر في 

 3اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي، بن الطيب بوحفص

ــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  22/2222جماعة عين بني مطهر عدد لرئيس مجلس قرار 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222يناير  12

 

 س املجلس الجماعي لعين بني مطهر،يإن رئ

 20رمضان ) 02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز 

 ؛منه 624بالجماعات والسيما الفصل 

شتنبر  03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصالحيات رئيس  0206

 ، ؛مجلس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

النائب الثالث لرئيس املجلس  ،يفوض للسيد اليماني قاظفي

في مهام تدبير قطاع الممتلكات الجماعية  ،الجماعي لعين بني مطهر 

 3شق الملك العام للجماعة -التابع للجماعة

 الفصل الثاني

يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات و ممارسة المهام مع ما 

ض له في ما ينتج قانونا عن يترتب عن ذلك من مسؤولية المفو 

ممارسة المهام المذكورة طبقا للقوانين و األنظمة الجاري بها 

العمل؛ بما في ذلك عدم جواز ممارسة رئيس املجلس للصالحيات 

 .موضوع القرار

 الفصل الثالث

 .يشرع في تنفيذ مقتضيات هذا القرار إبتداء من تاريخ صدوره

 02003يناير  60وحرر بعين بني مطهر في 

 3اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي، بن الطيب بوحفص

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتعلق   2022/03جماعة عين بني مطهر رقم لرئيس مجلس قرار 

شق  -بالتفويض في مهام تدبير قطاع الممتلكات الجماعية 

 الملك العام للجماعة

 

 ،لعين بني مطهر يجلس الجماعامل سيإن رئ

الصادر في  6-62-22من الظهير الشريف رقم  624بناء على المادة 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان  02

 ؛المتعلق بالجماعات 664363

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

اصة بتفويض إمضاء أو حول اإلجراءات الخ 0206شتنبر 

 ،صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

بصفته النائب الرابع  بعين بني مطهر ،يفوض للسيد الجياللي عياد

في مهام تدبير قطاع  ،لرئيس املجلس الجماعي لعين بني مطهر

 3- شق الملك العام للجماعة -الممتلكات الجماعية 

 يالثان  الفصل

ذا القرار تفويضا في الصالحيات و ممارسة المهام مع ما يعتبر ه

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

الجاري بها  ممارسة المهام المذكورة طبقا للقوانين و األنظمة

 بما في ذلك عدم جواز ممارسة رئيس املجلس للصالحيات ،العمل

 .موضوع القرار

 الفصل الثالث

 .تنفيذ مقتضيات هذا القرار إبتداء من تاريخ صدورهيشرع في 

 02003يناير  60وحرر بعين بني مطهر في 

 3اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي، بن الطيب بوحفص

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ   22/2222ر رقم هقرار لرئيس مجلس جماعة عين بني مط

 -يرمعيتعلق بالتفويض في مهام تدبير قطاع الت 2222يناير  12

 - اءبشق رخص الربط بشبكة الماء والكهر 

 

 ،لعين بني مطهر إن رئيس املجلس الجماعي

الصادر في  6362322من الظهير الشريف رقم  624بناء على المادة 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان  02

 ؛المتعلق بالجماعات 664 633

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  و

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 ،؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

النائب الخامس لرئيس املجلس  ، يفوض للسيد اسماعين ابهاليل

 -جماعة بال في مهام تدبير قطاع التعمير ،الجماعي لعين بني مطهر

 3شق رخص الربط بشبكة الماء و الكهرباء

 يالفصل الثان

يعتبر هذا القرار تفويضا في الصالحيات و ممارسة المهام مع ما 

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

 بهاممارسة المهام المذكورة طبقا للقوانين و األنظمة الجاري 

العمل بما في ذلك عدم جواز ممارسة رئيس املجلس للصالحيات 

 . موضوع القرار

 لفصل الثالثا

 .تنفيذ مقتضيات هذا القرار إبتداء من تاريخ صدوره فييشرع 

 02003يناير  60وحرر بعين بني مطهر في 

، بن الطيب ة عين بني مطهرجماع رئيس مجلس :اإلمضاء

 3بوحفص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

 ضابط الحالة المدنية  هامالتفويض في م

 

 21قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة حاس ي بركان رقم 

يقض ي بالتفويض في مهام ضابط  2222فبراير  20بتاريخ 

 الحالة المدنية

 

إن رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة المدنية لجماعة حاس ي 

 ، بركان

من  02الصادر في  1.15.85طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0262يوليوز  20) 6341رمضان 

 ؛منه 620وخاصة المادة ،المتعلق بالجماعات  113.14

من  24بتاريخ  6306326الشريف رقم وطبقا لمقتضيات الظهير 

المتعلق  41306قانون رقم بتنفيذ ال (0206يوليو 63) 6330رجب 

 ؛بالحالة المدنية

 يقرر ما يلي:
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 ول الفصل األ 

ضــــابطا للحالة المدنية  بمكتب الحالة ،يعين الســــيد  ســــعيد زروالي

المــدنيــة المركزي لجمــاعــة حــاســـــــــــــ ي برـكـان، ليقوم بــالتوقيع مقــامي 

 :لىوبالمشاركة معي ع

 .وثائق الحالة المدنية -

مكتب الحالة المدنية  طبقا  الشواهد االدارية المسلمة من -

للشروط المنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها 

 . العمل

 الفصل الثاني

 .يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره

 02003فبراير  24وحرر ببركان في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي حاس ي بركان، رفيق مقراني

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

مارس  22بتاريخ  20قرار لرئيس مجلس جماعة جرادة عدد 

 ضابط الحالة المدنية  هاميقض ي بإلغاء التفويض في م  2222

 

 ،إن رئيس جماعة جرادة

الصادر في  6362322من الظهير الشريف رقم  624بناء على المادة 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262وز يولي 20) 6341رمضان  02

 ؛المتعلق بالجماعات 664 633

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  و

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 ؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 ،ونظرا إلحالة المعني باألمر على التقاعد

 يقرر ما يلي:

 ألول الفصل ا

الذي تم  0206شتنبر  00الصادر بتاريخ  60يلغى القرار رقم 

مة ضابط الحالة هم ،بموجبه تفويض السيد احميدة زايدي

 ؛المدنية بالتفويض بالمكتب الفرعي بحامي بالل

 الفصل الثاني

سام ينشر بين أق يعمل بهذا القرار ابتداء من التاريخ الذي يحمله و

 .المعنية كل الجهات ومصالح الجماعة و

 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا للمادة 

 .المتعلق بالجماعات 664363من القانون  000

 02003مارس  00وحرر بجرادة في 

 3اإلمضاء رئيس مجلس جماعة جرادة، عبد الله درويش

ـــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسخ ألصولهاالاإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة 

 

يناير  22تاريخ ب 24قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار رقم 

يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء  2222

 نسخ ألصولهاالومطابقة 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لبني انصار

رمضان  02الصادر في   1.15.85م  بمقتض ى الظهير الشريف رق

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  20) 6341

 ؛ منه 620المتعلق بالجماعات والسيما المادة 

يوليوز  62)  6444رمضان  0وبمقتض ى الظهير الشريف المؤرخ في 

 ؛ه( المتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما تم تغييره وتتميم6362

 د 3ق3م3م بتاريخ  2002ة السيد وزير الداخلية عدد وبناء على دوري

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  0223يوليوز  61

  ،هلى نوابإرئيس املجلس الجماعي 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 ،درجة األولىالحمد الزموري، مساعد اداري أيفوض للسيد 

 ابقة الوثائقاإلمضاء في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومط

ألصولها بالمكتب المركزي بجماعة بني انصار، ليقوم بهذه المهمة 

 . مقامي و بالمشاركة معي وذلك تحت مسؤوليتي ومراقبتي

 الفصل الثاني

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02003يناير  2 0حرر ببني انصار في 

 3أنصار، عبد الحليم فوطاط اإلمضاء رئيس مجلس جماعة بني

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناير  22تاريخ ب 01قرار لرئيس املجلس الجماعي لبني انصار رقم 

يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء  2222

 نسخ ألصولهاالومطابقة 

 

 ،نصارإن رئيس املجلس الجماعي لبني ا

رمضان  02الصادر في   1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  20) 6341

 ؛ منه 620المتعلق بالجماعات والسيما المادة 

يوليوز  62)  6444رمضان  0وبمقتض ى الظهير الشريف المؤرخ في 

 ؛ هيره و تتميم( المتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما تم تغي6362
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د3ق3م3م بتاريخ   2002وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  0223يوليوز  61

 ، هلى نوابإرئيس املجلس الجماعي 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

اإلمضاء في  ،محرر الدرجة الرابعة ، يفوض للسيد حسن حيبوط

ألصولها  النسخعلى صحة اإلمضاءات ومطابقة مهام اإلشهاد 

بالمكتب المركزي بجماعة بني انصار، ليقوم بهذه المهمة مقامي و 

 . بالمشاركة معي وذلك تحت مسؤوليتي ومراقبتي

 الفصل الثاني

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02003يناير  20حرر ببني انصار في 

 3ئيس مجلس جماعة بني أنصار، عبد الحليم فوطاطاإلمضاء ر 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  2222/ 20 ر رقمهقرار لرئيس مجلس جماعة عين بني مط

اإلشهاد على صحة مهام يتعلق بالتفويض في  2222يناير  12

 نسخ ألصولهاالاإلمضاءات ومطابقة 

 

 ،لجماعة عين بني مطهر يئيس املجلس الجماعإن ر 

الصادر في  6362322من الظهير الشريف رقم   620بناء على المادة 

بتنفيذ القانون التنظيمي  ( 0262يوليوز  20)  6341رمضان  02

 ؛المتعلق بالجماعات 664-63رقم 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

س يس املجلالنائب الثالث لرئ ،يفوض للسيد اليماني قاظفي 

ليقوم مقامي و بالمشاركة معي في مهام  ،الجماعي لعين بني مطهر 

نسخ ألصولها بمكتب الاإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة 

 . تصحيح اإلمضاء الواقع بالمقر اإلداري لجماعة عين بني مطهر

 الفصل الثائي

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02003يناير  60بعين بني مطهر في وحرر 

 3اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي، بن الطيب بوحفص

 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 مكناس –جهة فاس 
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 رة عن مجالس الجماعات ورؤسائهاالمقررات والقرارات الصاد

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالية وجبايات الجماعات 

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعار الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة أتحديد نسب و 

 الجماعات

 

 12رئيس مجلس جماعة باب مرزوقة رقم لبائي تعديلي قرار ج

يقض ي بموجبه تعديل القرار الجبائي  2222فبراير  22بتاريخ 

يحدد مبلغ الرسوم والحقوق  2221فبراير  22بتاريخ  10رقم 

واالتاوات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة 

  الترابية باب مرزوقة

 

 ،مرزوقة إن رئيس مجلس جماعة باب

المتعلق بالجماعات  664363بناء على القانون التنظيمي رقم 

من  02الصادر في  6362322الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 33( وال سيما المادة 0262يوليوز  20 ) 6341رمضان 

من ربيع  06الصادر في  63233620وبناء على الظهير الشريف رقم 

يحدد  42323( بتنفيذ القانون رقم 6323نونبر 06) 6362الثاني 

 بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات املحلية وهيئاتها؛

المتعلق بجبايات الجماعات الترابية  30321وبناء على القانون رقم 

ذو 63الصادر بتاريخ  63203632الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 بالقانون  كما وقع تغييره وتتميمه (0220نونبر 42) 6302القعدة 

بتاريخ  6302336الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  20302رقم 

 (؛0202ديسمبر  46) 6330 ىجمادى األول 61

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض  43320وبناء القانون رقم 

الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة 

 63203023الشريف رقم الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير 

 (؛0220دجنبر  60) 6302ذي الحجة  61صادر في 

 6343ربيع األول  23صادر في  03603326وبناء على المرسوم رقم 

( القاض ي بسن نظام للمحاسبة العمومية 0260نونبر  04)

 للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

 0206فبراير  20بتاريخ  64/0206وبناء على القرار الجبائي رقم 

املحدد بموجبه الرسوم والضرائب المستحقة لفائدة ميزانية 

 الجماعة الترابية باب مرزوقة؛



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

20 
 

حول تحيين  0206يناير  3بتاريخ  44وبناء على الدورية الوزارية عدد 

بتغيير  20302القرارات الجبائية على إثر صدور القانون رقم 

 ؛الجماعات املحليةالمتعلق بجبايات  30321وتتميم القانون رقم 

وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لجماعة باب مرزوقة في إطار 

 ؛0200يناير  63دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

 يقرر ما يلي:

 ول الباب األ 

سعار الضرائب والرسوم أيراجع القرار الجبائي املحدد لنسب و 

عة ية جماوالحقوق واالتاوات والوجيبات المستحقة لفائدة ميزان

 :باب مرزوقة  كما يلي

 الرسم على عمليات البناء

 26الفصل 

سعار املحددة بالقانون عمليات البناء في حدود األ   سعارأتحدد  

 : يكما يل

وال: العمليات موضوع رخصة البناء او لرخصة تسوية البنايات أ

 :غير القانونية

 األسعار العمليات

 راهم للمتر المغطىد 2 إعادة إيواء قاطني دور الصفيح

 دراهم للمتر المغطى 2 معالجة الدور اآليلة للسقوط

عمارات السكن الجماعية أو 

 املجموعات العقارية

درهم للمتر  62

 المغطى

العقارات المعدة لغرض صناعي أو 

 تجاري أو منهي أو إداري 

درهم للمتر  62

 المغطى

 المساكن الفردية
درهم للمتر  02

 المغطى

 

للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة بالنسبة 

تسوية البنايات غير القانونية ال يمكن أن يقل مبلغ الرسم 

 درهم3 6222322المستحق عن 

 :مصالح أو رخصة الهدثانيا: العمليات موضوع رخصة اإل 

 

 األسعار العمليات 

 درهم 222 الهدم

 درهم 422 اإلصالح

 

ام وزات واقعة بالملك العفيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بر 

الجماعي، فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب 

 الرسم

 الرسم على عمليات تجزئة األراض ي

 20الفصل 

من التكلفة  % 3يحدد سعر الرسم على عمليات تجزئة األراض ي ب  

 اإلجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة3

 اتالرسم على محال بيع المشروب

 24الفصل 

من  % 2يحدد الرسم المفروض على محال بيع المشروبات بنسبة  

المداخيل المتأتية عن بيع المشروبات دون احتساب الضريبة على 

 .القيمة المضافة

السياحية و  الرسم على اإلقامة بالمؤسسات

 يواء السياحي األخرى :أشكال اإل 

 23الفصل 

سسات السياحية وأشكال تحدد أسعار الرسم على اإلقامة بالمؤ  

ف لالسياحي األخرى عن كل شخص وعن كل ليلة ملخت يواءاإل 

أصناف المؤسسات السياحية واألشكال األخرى لإليواء السياحي 

 في حدود األسعار املحددة بالقـانون كما يلي:

 

 األسعار  األصناف 

 أ
دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات 

 والفنادق الفاخرة 
 درهم  62

 ب

 درهم  62 نجوم 2فندق 

 دراهم  2 نجوم 3فندق 

 دراهم  4 نجوم 4فندق 

 دراهم  0 فندق نجمتين

 دراهم 0 فندق نجمة واحدة

 درهم  62 النوادي الفندقية ج

 درهم  62 الرياضات والمنازل المؤجرة للسياح د

 دراهم  2 قرى العطل هـــ

 دراهم  4 اإلقامات السياحية و
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 ز
سات واألشكال األخرى لإليواء المؤس

 السياحي
 دراهم  0

حافالت  الرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة و

 النقل العام للمسافرين

 22الفصل 

يحدد سعر الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين كما  

 يلي:

درهم )مائة  602سيارات االجرة الصنف االول )طاكس ي كبير(  --

 رهما(وعشرون د

 درهم 322الحافالت سلسلة َج:  -

 درهم 022الحافالت سلسلة ب : -

 درهم 6222الحافالت سلسلة أ :  -

 استخراج مواد المقالع على الرسم المفروض

تحدد أسعار الرسم على استخراج مواد المقالع عن : 21الفصل 

كل متر مكعب مستخرج حسب طبيعة هذه المواد في حدود 

 لقــانون كما يلي:األسعار املحددة با

 األسعار األصناف

 درهم  02322 الغاسول 

 درهم  62322 الرخام المستخدم في األكسية

 درهم  62322 الغرانيت المستخدم في األكسية

الرمل المستخدم في الهندسة المدنية 

 والبناء 
 دراهم 1322

الطين المستخدم في الهندسة المدنية 

 والبناء 
 دراهم 1322

 دراهم 1322 لمعد لحجر البناء أو للحص ى الكلس ا

 دراهم  1322 الطين المعد للصناعة الخزفية

 

 الرسوم المفروضة على الذبح في املجازر : ضريبة الذبح

 20الفصل 

 : يحدد الرسم األصلي في الذبح في املجازر كما يلي

عن كل كيلوجرام صاف من اللحم كيفما كان نوعه أو -6

 درهم 2522جودته 

 ن كل ذبيحة إذا لم يوجد باملجزرة ميزانع-0

 درهم 02322البقر عن كل رأس :  -

 درهم 02522اإلبل عن كل رأس:  -

 دراهم 20322الغنم عن كل رأس :  -

 درهم  22322الماعز عن كل رأس:  -

من ثمن بيع اللحوم بالجملة دون تمييز بين أنواعها  2322بنسبة 

 وجودتها3

 ثبت أنها غير صالحة لالستهالك فيمكن أما فيما يخص اللحوم التي

 . من السعر املحدد % 22تخفيض الواجب المذكور بنسبة 

الرسم اإلضافي المفروض على الذبح في املجازر لفائدة المشاريع 

 
ٌ
 الخيرية

 22الفصل 

يضاف إلى الرسم األصلي على الذبح رسم لفائدة المشاريع الخيرية  

ذبح كيفما كانت طريقة من سعر الرسم األصلي لل % 22يحدد 

احتسابه ) بالكيلوجرام ( أو عن كل رأس أو بنسبة من ثمن البيع 

 . بالجملة

  الرسوم التابعة لضريبة الذبح

 23الفصل 

تحدد أسعار الرسوم التبعية على الخدمات اإلضافية المقدمة  

لمستغلي املجازر الجماعية باعتبار نوع الخدمات التي تقدمها 

 :املجازر كما يلي

 فحص لحوم األسواق

 62الفصل 

درهم  2562يؤدى عن الفحص البيطري للحوم األسواق رسم 

 . للكيلوجرام من اللحم

 فحص لحوم الذبح االستثنائي

 66الفصل 

تقبض الواجبات التالية بمناسبة العمليات المتعلقة بالذبح 

البقر واإلبل عن  -: االستثنائي المنجز خارج أوقات الذبح العادية

 درهم 02322هيمة: كل ب

 درهم 20522الغنم والماعز عن كل بهيمة :  -

 رسوم مغسل األمعاء

 60الفصل 

يستوجب استعمال املحالت املخصصة لغسل األحشاء وتهييئ  

 : الرؤوس والقوائم أداء الرسم التالي

 دراهم 0322البقر واإلبل لكل بهيمة :  -

 دراهم 6522الغنم والماعز لكل بهيمة :  -

  لتبريدرسوم ا
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 64الفصل 

يستخلص عن وضع اللحوم في مستودعات التبريد الجماعية عن  

 . درهم في اليوم 6522كل كيلوغرام صاف رسم يحدد ب 

  رسوم الربط باإلسطبل

 63الفصل 

يستوجب استعمال اإلسطبالت واملحالت المعدة إليواء الحيوانات  

 :باملجزرة في انتظار الذبح رسم يحدد عن كل يوم

 درهم22322لبقر واإلبل عن كل بهيمة: ا -

 درهم 20322الغنم والماعز عن كل بهيمة:  -

 رسوم قلع الحيوانات الميتة

 62الفصل 

 :ييؤدى عن قلع وإزالة البهائم الميتة واجب يحدد كما يل 

 درهم 02322البقر واإلبل عن كل بهيمة : -

 درهم 62322الغنم والماعز عن كل بهيمة :  -

 حومنقل الل رسوم

 61الفصل 

إن نقل لحوم وأحشاء الذبائح من داخل املجزرة إلى أماكن البيع 

استغالل امتياز نقل اللحوم  بواسطة سيارات جماعية أو في إطار

 :يستوجب أداء الرسوم التالية

 درهم 2322لكل كيلوجرام من اللحم الصافي :  -

 درهم 2302أحشاء البقر واإلبل للواحد :  -

 درهم 2302الماعز : أحشاء الغنم و  -

 الرسوم المقبوضة في األسواق وأماكن البيع العامة

 60الفصل 

تحدد أسعار الرسوم المقبوضة في األسواق وأماكن البيع العامة  

 : كما يلي

  واجبات أسواق البهائم

  62الفصل

ال يمكن بيع البهائم إال باألسواق املخصصة لهذا الغرض وتحدد 

 : لبهائم كما يليواجبات الدخول إلى سوق ا

 درهم 02322البقر عن كل رأس:  -

 درهم02322اإلبل عن كل رأس:  -

 درهم 02322الخيل والبغال عن كل رأس:  -

 درهم 2522الغنم عن كل رأس:  -

 درهم 0322الخرفان والجديان عن كل رأس:  -

 درهم0322الماعز عن كل رأس:  -

 درهم62322العجول عن كل رأس:  -

 درهم 1322الحمير:  -

 واجبات الدخول أو الوقوف باألسواق 

 ) أماكن البيع العامة (

  63الفصل  

 واجبات الدخول 

تحدد واجبات دخول السلع والبضائع والمنتجات إلى السوق 

 :الجماعي وأماكن البيع العامة كما يلي

 درهم 6322الطيور الداجنة عن كل واحدة منها: -

 درهم 2322 الحمام واألرانب عن كل واحدة منها :-

 درهم 0322الديوك الهندية عن كل واحد منها: -

 0322البرادع واألكياس التي تجعل فوق األحمال لكل واحدة: -

 درهم 4322القطع المكونة للخيمة: -

 درهم 6322جزة الصوف لكل واحدة: -

 درهم 0322الحصائر: -

 درهم 0322جلود األبقار واإلبل الطرية: -

 درهم 0322الطرية: جلود األغنام والماعز -

 0322جلود األغنام اليابسة للواحدة: -

 0322السروج للواحدة: -

 0322البيض يؤدى عن كل مائة بيضة: -

 البضائع املخصصة للبيع بالجملة

  

 دراهم 3322 الحبوب يؤدى عن كل قنطار أو جزء منه 

 دراهم 4322 الزيتون يؤدى عن كل قنطار أو جزء منه 

 درهم 2322 كل لتر الزيت يؤدى عن 

 درهم 4322 الحناء يؤدى عن كل كيس 

 درهم 4322 الفحم عن كل قنطار أو جزء منه 

 درهم 6322 الحطب يؤدى عن كل حملة من الحطب 

 درهم 0322 لنخالة عن كل كيسا

 درهم 4322 الفواكه اليابسة عن كل قنطار

 درهم 0322 الدالح والبطيخ والفواكه الطرية 

 درهم 1322 خضر بأنواعها عن كل قنطار أو جزء منه ال

 درهم 02322 الشاحنات الصغيرة املحملة 

 درهم 42322 الشاحنات الكبيرة املحملة 

  واجبات الوقوف
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 02 الفصل

تقبض حقوق الوقوف في جميع األسواق الجماعية وأماكن البيع 

 : العامة وتحدد هذه الحقوق كما يلي

اكه والخبز واإلسكافيون والنجارون بائعو الخضر والفو  -

 عو األثاثئبائعو المواد الغذائية وبا والحدادون و

واألدوات الجلدية واألقمشة وبائعو التوابل وغيرهم من 

 الحرفيين والباعة الذين لم يرد ذكرهم عن كل يوم وعن

 . درهم 6522المتر مربع 

 درهم 62522بائعو اللحوم عن كل بسط ولكل يوم  -

 درهم 62522و السقوط عن كل بسط ولكل يوم بائع -

  6522السيرك عن كل يوم وعن كل متر مربع  -

 

 :للبيع العمومي ى واجبات مقبوضة بساحات أخر 

 06الفصل 

ين يشغلون الملك الجماعي العام غير السوق بصورة الذإن الباعة 

غير قارة وذلك بعرضهم للسلع والبضائع والمنتجات والخضر وما 

يستوجب عليهم أداء رسم يومي عن كل متر مربع كما شابه ذلك 

 : يلي

 . درهم 26522مركز باب مرزوقة :  -

 المحجز رسوم

  00الفصل 

تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو 

 : البضائع أو األشياء كما يلي

 

 

محصول بيع الحيوانات وغيرها من البضائع التي لم يطالب بها 

 . أصحابها في الوقت املحدد

 23الفصل 

تباع بالمزاد العلني على يد القابض الجماعي او نائبه الحيوانات  

زة والتي لم يتم استرجاعها خالل والخضر والسلع والعتاد المحجو 

ل املحدد ويجعل ثمن البيع بعد استخالص ضرائب الدخول جاأل 

إلى المحجز والمكوث به رهن إشارة صاحبه طيلة أجل سنة ويوم 

ابتداء من تاريخ الحجز وتضاف المبالغ المقبوضة إلى ميزانية 

الشريف  الجماعة بعد انصرام هذا األجل غير أن تنفيذ الظهير 

( المتمم للتشريع المتعلق 6322يونيو  61ربيع األول )  61لمؤرخ في ا

بالنقل البري، يمكن أن تباع بالمزاد العلني السيارات المحجوزة 

التي لم يسترجعها أصحابها إال بعد مض ي شهر من تاريخ انصرام 

 الفترة القانونية األولى التي بقيت خاللها في المحجز3

ة الجمارك باستخالصها بمناسبة بيع إن الحقوق التي تقوم مصلح

ويطبق التخفيض  % 22السيارات المسجلة بالخارج تخفض 

بالنسبة لكافة السيارات المصادرة من طرف أية إدارة أو مصلحة 

 .عمومية

  الرسم المفروض على وقوف العربات للنقل العام 

 03الفصل 

يحدد سعر الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل 

العام للمسافرين عن كل ربع سنة في حدود األسعار القصوى 

 : املحددة بالقانون وذلك كما يلي

نوعية األشياء والحيوانات 
 والعربات

واجب اإلقامة 
 عن كل يوم 

المدة 
لقصوى ا

 لإلقامة
 الحيوانات

 ايام 22 دراهم 2322 الكالب
البقر والخيول والبغال 

 والجمال
 يوما 62 درهم 62322

 يوما 62 درهم 62322 الحمير
 يوما 62 درهم 4322 الغنم والماعز

القطط والدواجن 
 والحيوانات الصغيرة

 ايام 22 درهم 6322

 اآلليات

  دراهم 02322 السيارات
  درهم42322 طن 2ت أقل من الشاحنا

  دراهم 32322 طن 2الشاحنات أكثر من 
  دراهم 22322 الشاحنات بالمقطورة

  دراهم 02322 الحافالت
  دراهم 62322 دراجات ثالثية

  دراهم 2322 عربات ذات عجلتين
  درهم 0322 عربات ذات أربع عجالت

  دراهم 0322 عربات يدوية
  مدراه 2322 عربات مقطورة

  دراهم 2322 دراجة نارية
  دراهم0322 دراجة عادية

 السلع والبضائع

سلع قابلة للتالش ي عن 

 .القنطار أو جزء منه

 يوما 62 دراهم 2322

سلع غير قابلة للتالش ي عن 

 .القنطار أو جزء منه

 يوما 62 دراهم 4322

أدوات كبيرة الحجم عن 

 .المتر المكعب أو جزء منه

 واحد يوما درهم 4322

أدوات صغيرة الحجم عن 

 .المتر المكعب أو جزء منه

 يوما 62 دراهم 0322
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 درهم 622322سيارة األجرة من الصنف األول: -6

 درهم 022322حافالت النقل العام من الصنف ج : -0

 درهم 422522حافالت النقل العام من الصنف ب: -4

 الباب الثاني

قابل الخدمات المؤداة ومنتوج الحقوق األخرى المقبوضة م

االستغالل ذات الطابع الفالحي أو التجاري والمصالح المشابهة 

 المسيرة بصفة مباشرة

 استرجاع صوائر ربط االمالك بشبكة الواد الحار

 02الفصل

يتحمل المستفيد من عملية الربط بشبكة الواد الحار جميع   

 : المصاريف الناتجة عن هذه العملية

 .درهم ) الف وخمس مائة درهم( عن كل منزل  1500.00 -

 مدخول مصلحة التطهير واالفراغ

 01الفصل 

يحدد واجبات التطهير واالفراغ وتنظيف القنوات من طرف 

 : مصلحة النظافة كما يلي

 دراهم 62عن كل متر مكعب:  -

 .دراهم 22دنى ما يستخلص: أ -

 

 استرجاع صوائر التطهير

 00الفصل 

تي يقوم بها المكتب الصحي الجماعي ن عملية التطهير الإ 

 3درهم عن كل متر مكعب 02322داء واجب يقدر ب: أتستوجب 

 02الفصل 

               يحدد مبلغ تطهير البضائع و األمتعة والسيارات والعربات 

 : يليكما 

 : تطهير السيارات

 دراهم عن كل عملية 62طاكس ي كبير أو صغير:-

 درهم عن كل عملية 62522: مقعدا 62الحافالت اقل من  -

 درهم عن كل عملية  02522مقعدا:  62الحافالت أكثر من  -

 3درهم عن كل عملية 2العربات اليدوية :  -

 أشياء أخرى مختلفة

 2522الخرق البالية واألفرشة والمالبس للقنطار أو جزء منه  -

 .دراهم عن كل عملية

 .كل عمليةدراهم عن  2522األدوات للقنطار أو جزء منه  -

تقام عمليات تطهير املحالت المفتوحة للعموم وكذا  -

السيارات المعدة للنقل العام للمسافرين مرة كل شهر على 

 .األقل

  

 استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارات اإلسعاف الجماعية

 03الفصل 

تحدد الواجبات المقبوضة عن تنقالت سيارة اإلسعاف الجماعية  

 : ى على الشكل التاليلنقل المرض ى والجرح

 داخل تراب الجماعة عن كل مريض

 دراهم 0322نهارا عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا :  -

  دراهم 0322ليال عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا :  -

 خارج تراب الجماعة عن كل مريض

 دراهم 0322نهارا عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا:  -

 دراهم 0322ا : ليال عن كل كيلومتر ذهابا واياب -

عن طلب خروج  ىيضاف إلى هذه الواجبات واجب ثابت يؤد و

 .درهما 02522سيارة اإلسعاف يقدر ب 

 :تي ذكرهماالستفادة املجانية بالنسبة لألشخاص اآل

 .الحوامل المقبالت على الوالدة -

 .مرض ى القصور الكلوي  -

  .مرض ى السرطان لتلقي حصص العالج الكيماوي -

 ت الجسديةذوي االعاقا-

 .مختلين عقلياللالنوبات العصبية  -

غماء بجميع المؤسسات الحوادث الطارئة وحاالت اإل  -

 .التعليمية ومؤسسة دار الطالب والطالبة بمركز باب مرزوقة

 منتوج محطات وقوف الدراجات 

 السيارات ومرابط الحيوانات و

  : 42الفصل 

والعربات أو  الواجب المؤدى عن وقوف وحراسة الدراجات يحدد

 السيارات بأماكن مخصصة لذلك كما يلي:

 درهم لليوم 2322يؤدى عن كل دراجة عادية :  -

 درهم لليوم 6322يؤدى عن كل دراجة نارية :  -

 درهم لليوم 26522يؤدى عن كل عربة:  -

 درهم لليوم 0322يؤدى عن كل سيارة :  -

 درهم لليوم 2322يؤدى عن كل شاحنة :  -

 درهم لليوم 0322حصان أو بغل :  ،ل جمليؤدى عن ك  -
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 درهم لليوم 6322يؤدى عن كل حمار:  -

 ترقيم العقارات

 46الفصل 

 : يؤدى عن عملية ترقيم المنازل واجب يحدد كما يلي

ترقيم بواسطة األلواح المعدنية أو الخزفية عن كل منزل: -

 درهما 42522

 ما دره 02322ترقيم الكتابة العادية عن كل منزل :  -

 كراء أدوات الحفالت

 40الفصل 

توضع لوازم الحفالت رهن إشارة األشخاص الراغبين في إقامة  

رخصة من طرف  علىحفالت أو أعراس وذلك بعد الحصول 

المصالح الجماعية ويستخلص عن كراء المعدات واجبات محددة 

 : كما يلي

 ثمن الكراء المعدات

 دراهم 2322 منصات للمتر المربع 

 درهم 6322 للواحد  كراس ي

 درهم 6322 الرايات للواحدة 

 دراهم 0322 سلك المصابيح للمتر الطولي

 درهم 6322 الالفتات للواحدة 

 درهم 6322 الصور للواحدة

 درهم 6322 أسالك الكهرباء للمتر الطولي   

 درهم 2362 مصابيح كهربائية 

 دراهم 2322 حواجز للمتر الطولي

 درهم 6322 للمتر المربع|األغطية )باش( 

 دراهم 0322 أعمدة للواحدة 

 

إن صاحب الحفل مسؤول عن كل إتالف أو كسر قد يلحق 

المعدات وهو ملزم بتعويض كل الخسائر وتتم التعويضات ب

 .حسب األسعار الجارية بالسوق 

تسلم المعدات من طرف رئيس المستودع الجماعي بعد االطالع 

 .وإمضاء تعهد من طرف المعني باألمرعلى توصيل أداء الواجبات 

 بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة

 44الفصل 

تباع التصاميم الجماعية والمطبوعات لألشخاص الراغبين في  

 :ذلك حسب الواجبات التالية

 .درهم 622عن كل واحد ب :  --

 درهم 22القرار الجماعي :  --

 .دراهم 2بطائق مختلفة عن كل واحد :  --

 .دراهم 2مطبوعات اخرى لكل صفحة :  --

 دراهم 2سعار : الئحة األ  --

 

 تسجيل بيع البهائم

 43الفصل 

 :يؤدى عن تسجيل بيع البهائم الواجبات التالية 

 همادر  62322البقر والخيل واإلبل للرأس :  -

 همادر  2العجول والحمير للرأس :  -

  دراهم 0322الغنم والماعز للرأس : -

جيل مبيوعات البهائم اختياريا وال تسلم الصكوك يعتبر تس

 3المتعلقة بالبيع إال عند طلبها من طرف المشتري 

رسوم رفع النفايات بالحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء 

 المتروكة على الطريق العمومية

 42الفصل 

ن إزالة بقايا البساتين ورفع نفايات المواد الصناعية وبقايا إ 

قاض المهجورة في الطريق العمومية من طرف عمال مصلحة األن

النظافة إما بصفة تلقائية أو بطلب من المعنيين باألمر يستوجب 

 : أداء رسم قدره

 درهم 022522عن كل حمولة شاحنة :  -

 درهم 22322عن كل متر مكعب :  -

  درهم 622322ما يستخلص : ىأدن -

 الباب الثالث

 واجبات األمالك الجماعية

 41الفصل 

تحدد شروط استغالل الدكاكين والحوانيت و األماكن المهنية أو  

الخاصة بممارسة التجارة أو الصناعة ومحالت السكن واألراض ي 

الفالحية وغيرها وكل عقار تمتلكه الجماعة طبقا لمداولة املجلس 

 . الجماعي

ويكون إشغال الدكاكين والحوانيت واملحالت المشابهة ومحالت 

لمدة شهر واحد يحدد تلقائيا ما عدا مقتضيات قانونية أو  السكن

 . تعاقدية مخالفة

ويؤدى واجب األشغال مسبقا قبل اليوم الخامس من كل شهر وعن 

الشهر كله وعلى المستغلين أن يدفعوا ضمانة لصندوق القابض 

الجماعي تساوي واجب األشغال لمدة شهرين وذلك عند تسلمهم 

 . رهمايللدكان أو السكن أو غ
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أما األراض ي الفالحية فتكون مدة أشغالها بالسنة تبتدئ من فاتح 

أكتوبر وتمتد إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الموالية وكل مدة 

 . ابتدأت تؤدى عنها الواجبات بكاملها

 

 

 40الفصل 

تحدد الواجبات الخاصة باستغالل هذه املحالت واألراض ي طبقا 

 :لمداولة املجلس كما يلي

 الدكاكين والحوانيت المهنية أو الخاصة بالتجارة أو الصناعة -1

عن استغالل الدكاكين والحوانيت واألماكن المهنية أو  ىيؤد

و واجب أالخاصة بالتجارة أو الصناعة إما واجب جزافي شهري 

 شهري يقدر حسب مساحة كل محل3

الواجب الشهري  ارقام املحالت الموقع

 الجزافي

 درهم 102322 0، 6 وقةجماعة باب مرز 

 درهم 034302 4 

 درهم 040322 4 

 درهم 046302 1، 2 

 درهم 601322 0 

 درهم 610322 2 

 درهم 646302 00إلى  3 

 درهم 602322 43إلى  04 

 درهم 40322 41الى  42 

 درهم 222322 40 

 درهم 322322 42 

 درهم 222322 43 

 درهم 322322 32 

 42الفصل 

 :الت املخصصة للسكنىاملح

نوع 

 السكن

رقم 

 السكن

 الواجب الشهري  موقع السكن

 دراهم 022322 باب مرزوقة 0، 6 منزل 

 دراهم 022322 باب مرزوقة المركز 4 منزل 

 دراهم 422322 باب مرزوقة المركز 3،2 منزل 

 43الفصل 

في حالة اللجوء إلى تحديد واجب استغالل هذه املحالت واألراض ي  

على سومة أق طلب العروض إن النائل هو الذي قدم عن طري

 . كرائية

 الدخل الناتج عن الوزن العمومي

 32الفصل 

يحدد سعر المواد الموزونة بالميزان العمومي والموازن الكبيرة  

 والصغيرة والتي هي في ملك الجماعة كما يلي:

عن كل ش يء أكان سلعا أو خشبا أو فحما أو حيوانا أو غير ذلك ما 

 درهم للقنطار أو تزن أقل من قنطار 3  0522يمته ق

 الرسم على األراض ي الحضرية غير المبنية

 36الفصل 

راض ي الحضرية غير المبنية في حدود سعار الرسم على األ أتحدد  

 :سعار املحددة بالقانون كما يلياأل 

 األسعار المناطق

 دراهم عن كل متر مربع  3322 منطقة العمارات

 دراهم عن كل متر مربع 0322 تمنطقة الفيال 

 دراهم عن كل متر مربع 0322 منطقة السكن الفردي

 دراهم عن كل متر مربع 0322 المناطق االخرى 

 واجبات استخالص النقل المدرس ي 

 30الفصل 

 : استخالص النقل المدرس ي كما يلي 

)ثالثون درهما( عن كل شهر من أي نقطة انطالق داخل  42322

 عي في اتجاه اإلعدادية أو الثانوية3التراب الجما

 34الفصل 

الرسم المفروض على شغل األمالك العامة الجماعية عن كل ربع 

 .سنة من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصالت

درهم )درهم واحد( عن كل متر خطي في حالة استعمال  1.00 -

 تصاالتسطح األرض أو باطن األرض من اجل تمرير خطوط اال

 .ت المرتبطة بهاآوالمنش

درهم)خمسة عشرة درهما( عن كل متر مربع على مستوى 62322 -

 سطح األرض بالنسبة لجلب ربط خطوط االتصاالت3

درهم )خمسة وسبعون درهما( عن كل متر مربع على 02322 -

مستوى سطح األرض بالنسبة للدواليب المعدة إليواء المعدات 



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

27 
 

وهوائيات الربط التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين 

 .واملخادع الهاتفية

الف درهم( عن كل موقع ألجل إقامة آدرهم )خمسة  2222322 -

املحطات الراديو كهربائية "أبراج وهوائيات االتصاالت" 

 .والتجهيزات المرتبطة بها

 33الفصل 

الرسم المفروض على شغل االمالك الجماعية العامة مؤقتا  

 . نيةألغراض تجارية او صناعية او مه

 .درهم )عشرون درهما( للمتر المربع عن كل ربع سنة 02322 -

 32الفصل 

 : الرسم المفروض على االطناف وستائر المقاهي والدكاكين 

في المائة( معامل  232) % 232القيمة اإليجارية للمحل معامل  -

المساحة المغطاة عن سنة واحدة ويحتسب الرسم عن كل ربع 

 .سنة

 31الفصل 

 ع المقتضيات السابقة املخالفة لهذا القرار3تلغى جمي 

 30الفصل 

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من الخازن اإلقليمي ووكيل  

المداخيل والمصالح التقنية واإلدارية الجماعية كل في دائرة 

 .اختصاصه

 02003فبراير  03وحرر بباب مرزوقة في

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، مراد السبع

 3السيدعامل اقليم تازة تأشيرة

 3اإلمضاء: مصطفى المعزة

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في المهام واإلمضاء

 

يناير  12تاريخ ب 101 عدد قرار لرئيس مقاطعة جنان الورد

 يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222

 

 إن رئيس مقاطعة جنان الورد،

رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262ز يوليو  20) 6341

 ؛المتعلق بالجماعات

 03بتاريخ  62632عدد  الداخليةوبمقتض ى دورية السيد وزير 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 ؛صالحيات رئيس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 6المادة 

ممارسة ،النائب األول للرئيس،يفوض للسيد جواد المرحوم

الصالحيات داخل الدائرة الترابية لمقاطعة جنان الورد في مجال 

 .داري واألمر بالصرفاإلنارة و الماء باستثناء التدبير اإل 

   0 ةالماد

يمارس السيد جواد المرحوم هذا التفويض طبقا للمقتضيات 

والشروط المنصوص عليها في القوانين و األنظمة الجاري بها العمل 

 . في هذا املجال

 4 ةالماد

 .يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 3المادة 

داء من تاريخ التوقيع عليه القرار عدد يلغي ويعوض هذا القرار ابت

 20213دجنبر  02بتاريخ  3226

 2المادة 

يوجه هذا القرار للنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 . وينشر بكل الوسائل المتاحة

 02003يناير  60وحرر بفاس في 

 3اإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، رض ى عسل

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

يناير  12بتاريخ  100عدد  قرار لرئيس مقاطعة جنان الورد

 يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222

 

 إن رئيس مقاطعة جنان الورد،

رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363تنظيمي رقم ( بتنفيذ القانون ال0262ز يوليو  20) 6341

 ؛المتعلق بالجماعات

شتنبر  03د بتاريخ  62632وبمقتض ى دورية السيد الوزير عدد 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  0206

 ؛ رئيس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 6المادة 
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ممارسة ،النائب الثاني للرئيس ،يفوض عبد الله العلمي

ة الترابية لمقاطعة جنان الورد في مجال الصالحيات داخل الدائر 

المساحات الخضراء والبيئة باستثناء التدبير اإلداري واألمر 

 .بالصرف

 0المادة 

يمارس السيد)ة( عبد الله العلمي هذا التفويض طبقا للمقتضيات 

و الشروط المنصوص عليها في القوانين و األنظمة الجاري بها 

 . العمل في هذا املجال

 

 4المادة 

 .يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 3المادة 

يلغي ويعوض هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه القرار عدد 

 .2021نونبر  26بتاريخ  4363

يوجه هذا القرار للنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 . وينشر بكل الوسائل المتاحة

 02003ناير ي 60وحرر بفاس في 

 3اإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، رض ى عسل

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناير  12بتاريخ  100عدد  قرار لرئيس مقاطعة جنان الورد

 يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222

 إن رئيس مقاطعة جنان الورد،

رمضان  02الصادر في  6362322ر الشريف رقم بمقتض ى الظهي

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262ز يوليو  20) 6341

 ؛المتعلق بالجماعات

شتنبر  03د بتاريخ  62632وبمقتض ى دورية السيد الوزير عدد 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  0206

 ؛رئيس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 6ادة الم

ممارسة ،النائب الرابع للرئيس ،يفوض للسيد كريم اسمار

الصالحيات داخل الدائرة الترابية لمقاطعة جنان الورد في مجال 

التنشيط املحلي ) الشؤون الثقافية و االجتماعية والرياضية( 

 .باستثناء التدبير اإلداري واألمر بالصرف

 0المادة 

و  لمقتضياتلويض طبقا يمارس السيد)ة( كريم اسمار هذا التف

الشروط المنصوص عليها في القوانين و األنظمة الجاري بها العمل 

 . في هذا املجال

   4 ةالماد

 .يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 3المادة 

يلغي ويعوض هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه القرار عدد 

 20213نونبر  26بتاريخ  4304

 

 

 2المادة 

يوجه هذا القرار للنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 . وينشر بكل الوسائل المتاحة

 02003يناير  60وحرر بفاس في 

 3اإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، رض ى عسل

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناير  12بتاريخ  101عدد  طعة جنان الوردقرار لرئيس مقا

 يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222

 إن رئيس مقاطعة جنان الورد،

رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262ز يوليو  20) 6341

 ؛المتعلق بالجماعات

 03بتاريخ  62632عدد  الداخلية وبمقتض ى دورية السيد وزير

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 ؛صالحيات رئيس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 6المادة 

 ،السادسة للرئيس النائبة ،يفوض للسيد )ة( نورة الملكاوي 

ممارسة الصالحيات داخل الدائرة الترابية لمقاطعة جنان الورد في 

 .والصيانة باستثناء التدبير اإلداري واألمر بالصرفمجال األشغال 

 0 ةالماد

يات و مقتضلتمارس السيد)ة( نورة الملكاوي هذا التفويض طبقا ل

الشروط المنصوص عليها في القوانين و األنظمة الجاري بها العمل 

 . في هذا املجال

     4ةالماد

 .يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه
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 3المادة 

يلغي ويعوض هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه القرار عدد  

 2021بر ننو  26بتاريخ  4306

 2المادة 

يوجه هذا القرار للنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 . وينشر بكل الوسائل المتاحة

 02003يناير  60وحرر بفاس في 

 3رد، رض ى عسلاإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة جنان الو 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12بتاريخ   12لرئيس مجلس جماعة عين البيضاء رقم  ر قرا

  القاض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة المدنية 2222يناير 

مدنية لجماعة عين الابط الحالة ض ،جلس الجماعياملإن رئيس 

 ،البيضاء

المتعلق بالجماعات  664363 رقمء على القانون التنظيمي بنا

رمضان  02بتاريخ   6362322الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(0262يوليوز  20) 6341

 03بتاريخ  62632عدد  الداخليةوبمقتض ى دورية السيد وزير 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 ؛ جماعةصالحيات رئيس ال

 : قرر ما يلي

 الفصل األول 

النائب الثالث لرئيس املجلس  ،يفوض للسيد حسن مقدام

مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة ، الجماعي لعين البيضاء

 .ة مقامي وبالمشاركة معيممهلهذه ابنسخ ألصولها ليقوم ال

 الفصل الثاني

 .يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

 لفصل الثانيا

 02003يناير  60في ،جماعة عين البيضاءبوحرر 

 3جلس الجماعي، رشيد الهردملاإلمضاء: رئيس ا

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12بتاريخ   10لرئيس مجلس جماعة عين البيضاء رقم  ر  قرا

 الحالة المدنية القاض ي بالتفويض في مهام ضابط 2222يناير 

مدنية لجماعة عين الابط الحالة ض ،جلس الجماعياملإن رئيس 

 ،البيضاء

المتعلق بالجماعات  664363 رقم بناء على القانون التنظيمي

رمضان  02بتاريخ   6362322الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛ (0262يوليوز  20) 6341

 03بتاريخ  62632عدد  الداخليةوبمقتض ى دورية السيد وزير 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 ؛ صالحيات رئيس الجماعة

 : قرر ما يلي

 الفصل األول 

النائب الرابع لرئيس املجلس ،يفوض للسيد يوسف بلغزال 

الجماعي لعين البيضاء، مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة 

 .مة مقامي وبالمشاركة معينسخ ألصولها ليقوم بهذه المهال

 02003يناير  60في ،جماعة عين البيضاءبوحرر 

 3جلس الجماعي، رشيد الهردملاإلمضاء: رئيس ا

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2222مارس  2بتاريخ  2رئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد لقرار 

 إلمضاءيقض ي بالتفويض في المهام وا

 

 ،إن رئيس مجلس مقاطعة أكدال

من رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   2015)يوليوز  20) 6341

 ؛منه 023المتعلق بالجماعات، وال سيما المادة 

شعبان  3الصادر في  63223222بناء على الظهير الشريف رقم و 

( بمثابة النظام األساس ي للوظيفة 6322فبراير  03) 6400

 ه؛العمومية حسب ما وقع تغييره وتتميم

 00) 6430شوال  64بتاريخ  03003042بناء على المرسوم رقم 

( بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي الجماعات 6300شتنبر 

 ،حسب ما وقع تغييره وتتميمه

 :يقرر ما يلي 

 6المادة 

مدير مصالح مقاطعة  ،جالل بغدادييفوض للسيد محمد  

 .في مجال التسيير اإلداري للمقاطعة  اإلمضاء، أكدال

 0المادة 

 .پسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخه 

 4المادة 

ينشر هذا القرار بكل الوسائل المتاحة ويوجه للنشر بالجريدة  

 الرسمية للجماعات الترابية3

 02003مارس  3وحر ر بفاس في 

 ضاء: رئيس مجلس مقاطعة أكدال، اإلم

 3محمد السليماني الحوتي الحسني
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ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس  11بتاريخ  0رئيس مجلس مقاطعة أكدال عدد لقرار 

 يقض ي بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222

 

 ،إن رئيس مجلس مقاطعة أكدال

من رمضان  02الصادر في  6362322الشريف رقم  بمقتض ى الظهير

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   2015)يوليوز  20) 6341

 منه؛ 030و 624المتعلق بالجماعات، وال سيما الفصول 

 بتاريخد3ق3ه3م  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  و

رئيس  حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام 0206شتنبر  03

 املجلس الجماعي إلى نوابه؛

 :يقرر ما يلي 

 یالمادة األول

 ى لوديي بنعياد، النائبمصطف دیابتداء من تاريخه يفوض للس

 لترابيةا الدائرة داخل للرئيس املخولة اتیالرابع للرئيس، الصالح

 سييرالت باستثناء والتعمير البناء رخص مجال في أكدال لمقاطعة

 .فبالصر  واألمر اإلداري 

 المادة الثانية

 طبقا ضیيمارس السيد مصطفى لوديي بنعياد هذا التفو 

 مةواألنظ نيالقوان في عليها المنصوص والشروط للمقتضيات

 .املجال هذا في العمل بها الجاري 

 المادة الثالثة

 .يسند إلى كل من يهمه األمر تنفيذ هذا القرار

 المادة الرابعة

في اسم السيد  0206دجنبر  24بتاريخ  1قرار التفويض عدد  ىيلغ

 .ي بنعياديمصطفى لود

 المادة الخامسة

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 02003مارس  66وحر ر بفاس في 

 اإلمضاء: رئيس مجلس مقاطعة أكدال،

 3محمد السليماني الحوتي الحسني 

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 التفويض في مجال الحالة المدنية

 

 2222مارس  22بتاريخ  02لرئيس مجلس جماعة تازة رقم  قرار 

 يقض ي بتفويض اإلمضاء لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية

 

 رئيس مجلس جماعة تازة،

المتعلق  664363طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

بتاريخ  6362322الظهير الشريف رقم  بالجماعات الصادر بتنفيذه

 منه؛ 622( والسيما المادة 0262يوليو  20) 6341رمضان  02

 04) 6343ربيع األول  23بتاريخ  03603326وبناء على المرسوم رقم 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 0260نونبر 

 منه؛ 1ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وال سيما المادة 

القاض ي  0263يوليوز  00المؤرخ في  320على المقرر رقم وبناء 

حمد العساتي في منصب المدير العام للمصالح، أبتعيين السيد 

غشت  62والمؤشر عليه من طرف السيد وزير الداخلية بتاريخ 

 ؛0263

 يقــــــــــرر ما يــــــــــلـــــي:

 المادة األولى

ة إلى رف نفقات الجماعتفويض إمضائه على الوثائق المتعلقة بص 

 بصفته مديرا عاما للمصالح بالجماعة3 ،السيد أحمد العساتي

 المادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 

 وتبليغه للمفوض له وإلى املحاسب المكلف3

 المادة الثالثة

ها ة بيعلق هذا القرار بمقر جماعة تازة وبجميع المكاتب الملحق 

 3الترابيةوينشر بالجريدة الرسمية للجماعات 

 02003مارس  62وحرر بتازة في 

 رئيس مجلس جماعة تازة ،عبد الواحد المسعودي3 اإلمضاء:

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22بتاريخ  2222/ 21رئيس مجلس جماعة أمسيلة رقم لقرار 

يقض ي بإلغاء التفويض في مهام ضابط الحالة  2222مارس 

 المدنية

 

 إن رئيس مجلس جماعة أمسيلة،

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون رقم 0262 ز يوليو  20) 6341

 ؛620بالجماعات الترابية وال سيما المادة 
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المتعلق بالحالة المدنية الصادر  41306على القانون رقم  بناء و

 6330من رجب  24بتاريخ  6306326بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 21المادة ( وخصوصا 0206 ز يوليو  63)

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

ي ف تفويضالتلغى مقتضيات قرار  0200مارس  20ابتداء من تاريخ 

 ،م احميمشمهام ضابط الحالة المدنية املخول للسيد عبد الحكي

أكتوبر  24بتاريخ  23النائب األول بجماعة أمسيلة للقرار عدد 

02063 

 الفصل  الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه الذي ينشر 

 بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية3

 02003مارس  20وحرر بامسيلة في 

 ييط3اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة أمسيلة، عبد اللطيف اصو 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ 

 ألصولها

 

 22بتاريخ  12/2222رئيس مجلس جماعة أمسيلة رقم رار لق

يقض ي بإلغاء التفويض في مهام اإلشهاد على  2222مارس 

 النسخ ألصولهاصحة اإلمضاء ومطابقة 

 

 إن رئيس مجلس جماعة أمسيلة،

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون رقم 0262ز يوليو  20) 6341

 ؛620بالجماعات الترابية وال سيما المادة 

المتعلق بالحالة المدنية الصادر  41306وبناء على القانون رقم 

 6330من رجب  24بتاريخ  6306326ه الظهير الشريف رقم بتنفيذ

 منه؛ 21المادة ( وخصوصا 0206يوليو  63)

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

ي ف تفويضالتلغى مقتضيات قرار  0200مارس  20ابتداء من تاريخ 

مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها املخول 

نائب األول بجماعة أمسيلة للقرار ال ،للسيد عبد الحكيم احميمش

 02063اكتوبر  24بتاريخ  26عدد 

 الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه الذي ينشر 

 بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية3

 02003مارس  20وحرر بامسيلة في 

 اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة أمسيلة، عبد اللطيف اصوييط3

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القنيطرة -سال  -جهة الرباط 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنظيم السير والجوالن

 

ماي  12بتاريخ 80 قـــرار تنظيمي لرئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال عدد  

 يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية 2222

 داخل تراب الجماعة 
 

 ،إن رئــــيـس جــــــماعــــــة ســــــــال

من رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262 ز يوليو  20) 6341

 المتعلق بالجماعات،

 )موافق 6440ربيع األول  63بناء على الظهير الشريف المؤرخ في و 

( الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفات قرارات 6362دجنبر  03

 ؛الباشاوات والقواد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه

ذو القعدة  04بتاريخ  6313323بناء على الظهير الشريف رقم و 

المتعلق باملحافظة على الطرق  6302يناير  46الموافق  6436

 ؛وشرطة السير والجوالن

من صفر  01صادر في   1.10.07ظهير الشريف رقمبناء على ال و

المتعلق   52.05( بتنفيذ القانون رقم 0262فبراير 66) 6346

 ؛بمدونة السير على الطرق 

الموافق  6464محرم  03بتاريخ  03133632بناء على المرسوم رقم و 

 ؛بشأن شرطة السير والجوالن 6302ابريل  61

 6400جمادى األولى  2اريخ بناء على القرار الوزيري الصادر بتو 

 ؛المتعلق بشرطة السير والجوالن 6324يناير  03الموافق 

 62الصادر بتاريخ  036316بناء على القرار الوزيري المشترك رقمو 

 ؛المتعلق بإشارات الطرق  6316ماي 
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ماي  01)6322رجب  66بتاريخ  0-02-620بناء على المرسوم رقم  و

 التي تنفذ بها تلقائيا التدابير( المتعلق بتحديد الشروط 6322

على  الرامية إلى استتباب األمن وضمانة سالمة المرور واملحافظة

 ؛الصحة العمومية

بناء على توصيات لجنة السير والجوالن والنقل والتنقل خالل  و

 ؛0200أبريل  62اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 لشهروبناء على مداوالت مجلس جماعة سال خالل دورته العادية 

 ماي 22المنعقدة في الجلسة األولى المنعقدة بتاريخ  0200ماي 

 ؛0200

 يــــقـــرر مـــــا يـلـــي:

 

 الباب األول 

 التشوير العمودي  

 الفصل األول 

وضع "عالمات ممنوع الوقوف" على مستوى شارع اللة مريم من 

مينة في اتجاه شارع لال أسماء أجهة اليسار قدوما من شارع اللة 

 مقاطعة تابريكت3ب

 الفصل الثاني

ة مينة وشارع اللأوضع إشارات ضوئية ثالثية بتقاطع شارع اللة 

 مريم وشارع المزرعة بمقاطعة تابريكت3

 الفصل الثالث

وضع عالمتين لمنع الوقوف تحمالن عبارة "خاص بمركز التكوين  

والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية" على طول واجهة مركز 

التأهيل في حرف الصناعة التقليدية بسال على مستوى التكوين و 

الطريق الموازية لشارع محمد السادس )طريق القنيطرة( بمقاطعة 

 المريسة3

 الفصل الرابع

وضع "عالمات ممنوع الوقوف" على مستوى شارع محمد السادس 

)طريق القنيطرة( من جهة اليمين ابتداء من "اقواس القنيطرة" إلى 

 رطة بوقنادل بمقاطعة المريسة3غاية مدرسة الش

 الفصل الخامس

منع الوقوف عند مدخل شارع سيدي بنعاشر بمرينا سال من جهة 

اليمين بداية من نقطة تقاطعه مع شارع محمد العربي حصار 

)شارع فاس سابقا( إلى غاية أول موقف لركن السيارات بهذا 

 الشارع، مع صباغة الرصيف باللونين األبيض واألحمر3

 صل السادسالف

منع الوقوف من جهة اليمين على مستوى شارع سيدي بنعاشر 

بمرينا سال في اتجاه شاطئ سال على مستوى واجهة املحل المسمى 

"بريكوما"، مع صباغة الرصيف باللونين األبيض واألحمر لمنع 

 الوقوف3

 الفصل السابع

 هوضع عالمة ممنوع االنعراج نحو اليسار مع عالمة إجبارية االتجا

نحو اليمين عند نهاية جميع المنافذ القادمة سواء من شارع محمد 

قامات السكنية، لمنع االتجاه يسارا عبر شارع العربي حصار أو اإل

 سيدي بنعاشر بمرينا سال3

 

 الفصل الثامن

وضع عالمات ممنوع االنعراج نحو اليمين مع عالمة إجبارية 

واجدة على مستوى االتجاه نحو اليسار أمام جميع المرائب المت

شارع سيدي بنعاشر بمرينا سال، لمنع االتجاه يمينا عبر شارع 

 سيدي بنعاشر بمرينا سال3

 الفصل التاسع

إزالة جميع المزهريات من الحجم الكبير التي تم وضعها بشكل 

عشوائي على مستوى بعض األماكن املخصصة لركن السيارات، 

 والمتواجدة بشارع بنعاشر بمرينا سال3

 فصل العاشرال

وضع "عالمة ممنوع المرور" على الجانبين عند زاوية التقاء شارع 

سيدي بنعاشر بمرينا سال بالشارعين القادمين من جهة شاطئ 

سال ومن جهة شارع الجيش الملكي، وذلك لمنع المرور عبر شارع 

سيدي بنعاشر في اتجاه شارع محمد العربي حصار )شارع فاس 

 سابقا(3

 الباب الثاني

 التشوير األفقي

 الفصل الحادي عشر

وضع ممرات الراجلين على مستوى تقاطع شارع اللة امينة وشارع 

 اللة مريم وشارع المزرعة بمقاطعة تابريكت3

 الفصل الثاني عشر

وضع تشوير أفقي على شكل دائرة مصبوغة باللون األبيض لإلشارة 

اس لوجود مدارة عند ملتقى شارع محمد العربي حصار )شارع ف

سابقا( وزنقة خالفة ومدخل شارع سيدي بنعاشر بمرينا سال أمام 
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مقهى "فنيش"، وذلك بشكل مؤقت في أفق تهيئة مدارة بعين 

 المكان3

 الفصل الثالث عشر

صباغة األرصفة البارزة عن األماكن املخصصة لوقوف السيارات 

على مستوى شارع سيدي بنعاشر بمارينا سال باللونين األبيض 

 لمنع الوقوف بمحاذاتها3 واألحمر

 الفصل الرابع عشر

يعـهد بتـنفيذ مقتضيات هذا القـرار إلى السلطـة اإلدارية املحـلية 

والمـصالح الجماعية املختصة ومصالح األمـن الوطـني، كل في دائرة  

 اختصاصه3

 02003ماي  60وحرر بسال، بتاريـخ   

 3اإلمضاء: رئيس جماعة سال، عمر السنتيس ي
ــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهام واإلمضاءالالتفويض في 

 

أبريل   20بتاريخ   04قرار لرئيس مجلس عمالة الرباط عدد

 يقض ي بتفويض اإلمضاء  2222

 

 ئيس مجلس عمالة الرباط، إن ر 

المتعلق بالعماالت  660363بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

بتاريخ  6362323واألقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 626(، وخصوصا المادة 0262يوليوز  20) 6341من رمضــــــــــــان  02

 ؛منه

 يـقـرر مـا يـلـي:

 الفصــل األول 

ي اإلمضاء ف،األول للرئيس النائب،لرماحيخالد ا للسيـد يفوض

 مجال الشؤون القانونية والمنازعات3

 الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد المدير العام للمصالح 

والسيدات والسادة رؤساء المصالح المعنية بمجلس عمالة 

 الرباط3

 الفصل الثالث

 3 يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

  02003أبريل   20 حرر بالرباط بتاريخو 

 3عبد العزيز الدرويش ،رئيس مجلس عمالة الرباطاإلمضاء :

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبريل   20بتاريخ  20قرار لرئيس مجلس عمالة الرباط عدد 

 يقض ي بتفويض اإلمضاء  2222

 

 الة الرباط، إن رئيس مجلس عم

المتعلق بالعماالت  660363بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

بتاريخ  6362323واألقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

(،، وخصوصا المادة 0262يوليوز  20) 6341من رمضــــــــــــان  02

 ،؛منه 626

 يـقـرر مـا يـلـي:

 الفصــل األول 

ي اإلمضاء ف ئب الثاني للرئيسالنا،أقمحي هشام للسيـد يفوض

 التعاون الدولي3  مجال

 

 الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد المدير العام للمصالح 

والسيدات والسادة رؤساء المصالح المعنية بمجلس عمالة 

 الرباط3

 الفصل الثالث

 يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3 

  3 0200أبريل   20 ريخحرر بالرباط بتاو  

 3عبد العزيز الدرويش ،رئيس مجلس عمالة الرباطاإلمضاء :

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبريل   20بتاريخ  20قرار لرئيس مجلس عمالة الرباط عدد 

 يقض ي بتفويض اإلمضاء  2222

 إن رئيس مجلس عمالة الرباط، 

المتعلق بالعماالت  660363القانون التنظيمي رقم بمقتض ى 

بتاريخ  6362323واألقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 626(، وخصوصا المادة 0262ز يوليو  20) 6341من رمضــــــــــــان  02

 ؛منه

 يـقـرر مـا يـلـي:

 الفصــل األول 

، رئيسللالنائبة الثالثة  بصفتــــها،للسيـدة هدى لخشين يفوض

 اإلمضاء في مجال تدبير ممتلكات املجلس من خالل:

 * تدبير األمالك العقارية للمجلس واملحافظة عليها3

* متابعة ملف مسك وتحيين سجل املحتويات وتسوية 

 وضعيتها القانونية3



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

34 
 

 *متابعة ملفات نزع الملكية3

 الفصل الثاني

صالح يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد المدير العام للم

والسيدات والسادة رؤساء المصالح المعنية بمجلس عمالة 

 الرباط3

 الفصل الثالث

 يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3 

  3 0200أبريل   20 حرر بالرباط بتاريخ

 3عبد العزيز الدرويش ،رئيس مجلس عمالة الرباط

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 20بتاريخ  22/2222رئيس املجلس الجماعي للهرهورة رقم لقرار 

 يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي للهرهورة

من  02الصادر في6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان

 ؛منه 624لق بالجماعات وخصوصا المادة المتع

 61بتاريخ  D5225تطبيقا لمقتضيات الدورية الوزيرية عدد و 

 ،0223يوليوز 

 يقرر  ما يلي:

 الفصل األول 

رئيس املجلس الجماعي للهرهورة  ،يفوض السيد محمد لخريف

بعض  التفويض في،للسيد لطفي الدريبكي النائب األول للرئيس

 :بمهامه ويتعلق األمر 

 .قطاع تدبير وصيانة المناطق الخضراء

 الفصل الثاني

 . 0200فبراير  04يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 

 الفصل الثالث

 ينشر هذا القرار ويبلغ إلى علم األفراد بجميع الوسائل المالئمة

 02003فبراير  04وحرر بالهرهورة في 

 3لخريفإمضاء رئيس املجلس الجماعي للهرهورة، محمد 

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20بتاريخ  20/2222قرار لرئيس املجلس الجماعي للهرهورة رقم 

 يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي للهرهورة

من  02الصادر في 6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان

 ؛منه 624المتعلق بالجماعات وخصوصا المادة 

يوليوز  61بتاريخ  D5225تطبيقا لمقتضيات الدورية الوزيرية عدد 

 ؛0223

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

يفوض السيد محمد لخريف رئيس املجلس الجماعي للهرهورة 

بعض  التفويض في،للرئيس ةالرابع ةالنائبللسيدة نزهة الروييم 

 :يتعلق األمر ب مهامه و

 .قطاع تدبير الشؤون الثقافية والتزيين والحفالت

 الفصل الثاني

 . 0200فبراير  04يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 

 الفصل الثالث

 نشر هذا القرار ويبلغ إلى علم األفراد بجميع الوسائل المالئمةي

 02003فبراير  04الهرهورة في وحرر ب

 3إمضاء رئيس املجلس الجماعي للهرهورة، محمد لخريف

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20بتاريخ  22/2222قرار لرئيس املجلس الجماعي للهرهورة رقم 

 يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء 2222فبراير 

 

 ،لس الجماعي للهرهورةإن رئيس املج

من  02الصادر في 6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان

 ؛منه 624المتعلق بالجماعات وخصوصا المادة 

يوليوز  61بتاريخ  D5225تطبيقا لمقتضيات الدورية الوزيرية عدد 

 ؛0223

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

وض السيد محمد لخريف رئيس املجلس الجماعي للهرهورة يف

ض في التفوي ،للرئيس ةالخامس ةالنائب ،للسيدة فتيحة البقالي

 :بعض مهامه ويتعلق األمر ب

 .قطاع تدبير الشؤون االجتماعية

 الفصل الثاني

 . 0200فبراير  04يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 

 الفصل الثالث

 3رار ويبلغ إلى علم األفراد بجميع الوسائل المالئمةينشر هذا الق
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 02003فبراير  04وحرر بالهرهورة في 

 3إمضاء رئيس املجلس الجماعي للهرهورة، محمد لخريف

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12بتاريخ  21/2222قرار لرئيس املجلس الجماعي المكرن عدد 

 يقض ي بالتفويض في المهام 2222مارس 
 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي المكرن 

 6341رمضان  02الصادر في 6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262 ز يوليو  20)

 ؛منه 624بالجماعات  و السيما المادة 

يوليو  361م3م بتاريخ  قD5225 وبناء على دورية وزير الداخلية رقم 

، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض   مهام  رئيس  املجلس 2009

 ؛الجماعي إلى نوابه 

شتنبر  03المؤرخة في  62632وبناء على دورية وزير الداخلية عدد 

حول االجراءات الخاصة بتفويض إمضاء او صالحيات  0206

 ؛  ،رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

ول لرئيس بوسلهام المسيح، بصفته النائب األ  وض للسيديف

املجلس الجماعي المكرن، مهام قطاع الماء والكهرباء بجماعة 

 المكرن3

 الفصل الثاني

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، ويبلغ للعموم والى كافة 

الجهات المعنية قصد االخبار كما ينشر بالجريدة الرسمية 

 رابية3للجماعات الت

 3 0200مارس  62وحرر بالمكرن في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي المكرن ، منصور اقريطة

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2222يناير  20بتاريخ  002قرار لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

 يتعلق بالتفويض في المهام واإلمضاء

 

 ،ة القنيطرةإن رئيس جماع

 6341رمضان  02صادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

المتعلق  3664 63( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)

 ؛بالجماعات

 61المؤرخة في  2002بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد  و

التي تتعلق باإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس  0223يوليوز 

 ،؛املجلس الجماعي إلى نوابه

 يقرر ما يلي:

 المادة األلى

ع النائب الرابع للرئيس في قطا،يفوض للسيد عبد الكريم شهيد 

 .البيئة والنظافة

 المادة الثانية

يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السيد المدير العام  

لمصالح جماعة القنيطرة والسيدات والسادة رؤساء أقسام 

 .ذه الجماعة كل في نطاق اختصاصاتهومصالح ه

 المادة الثالثة

 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3

 02003يناير  02وحرر بالقنيطرة في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، أناس البوعناني

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمدنيةالتفويض في مهام الحالة ا

 

 2222يناير  10بتاريخ  122قرار لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

 يتعلق بالتفويض في مهام الحالة المدنية

 

 إن رئيس املجلس، ضابط الحالة المدنية لجماعة القنيطرة،

شعبان  3الصادر في  63223222بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

للوظيفة  ( بمثابة النظام األساس ي العام6322فبراير  03) 6400

 العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

رمضان  02صادر في  6362322وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 3664 63( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

 ؛همن 620المتعلق بالجماعات والسيما المادة 

من رجب  02صادر في  63203043وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

المتعلق  40333( بتنفيذ القانون رقم 0220أكتوبر  24) 6304

 ؛وخاصة الفقرة الثانية والخامسة منهبالحالة المدنية؛ 

 3) 6304شعبان 20صادر في  03333112وبناء على المرسوم رقم 

المتعلق بالحالة  40333تطبيق القانون رقم ب( 0220أكتوبر 

 المدنية والسيما المادة األولى منه؛

من  66صادر في  6323361ار وزير الداخلية رقم وبناء على قر 

( دوائر حضرية 23( بإحداث أربع )0261ماي  62) 6340شعبان 

 ؛( ملحقة إدارية بجماعة القنيطرة61ست عشرة )و 

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى
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يعين السيد درواش خالد، تقني من الدرجة الثالثة بهذه الجماعة، 

ة اإلدارية األولى " المكتب الفرعي" ضابطا للحالة المدنية بالملحق

 ليقوم بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة معي3

 المادة الثانية

 .يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه 

 02003يناير  64وحرر بالقنيطرة في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي، أناس البوعناني

ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 

 

 

 

التفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ 

 ألصولها

 

مارس  2بتاريخ  1221قرار مؤقت لرئيس جماعة القنيطرة عدد 

يتعلق بالتفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء  2222

 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 

 ،إن رئيس جماعة القنيطرة

شعبان  3الصادر في  63223222الشريف رقم بمقتض ى الظهير 

( بمثابة النظام األساس ي العام للوظيفة 6322فبراير  03) 6400

 العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

 منه؛ 620ت والسيما المادة المتعلق بالجماعا

 6342   ذي الحجة  03صادر في  03603362وبناء على المرسوم رقم 

( بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ 0260 شتنبر 02 )

 ؛الوثائق ألصولها

 00) 6430شوال  64بتاريخ  03003042وبناء على المرسوم رقم 

 اعات كما وقع( بمثابة النظام األساس ي لموظفي الجم6300شتنبر 

 منه؛ 62تغييره وتتميمه والسيما الفصل 

من ذي  62صادر في  6330346وبمقتض ى الظهير الشريف رقم

 260332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو 60) 6360الحجة 

 منه؛ 13إلى  13المتعلق بالتعمير والسيما المواد 

مايو  21الصادر بتاريخ  0261/662وبناء على مقرر املجلس عدد 

المتعلق بالموافقة على هيكل تنظيمي جديد لإلدارة  0261

 الجماعية؛

مايو  21الصادر بتاريخ  0261/661وبناء على مقرر املجلس عدد 

القاض ي بالموافقة على قرار جماعي يحدد مهام وصالحيات  0261

 األقسام والمصالح اإلدارية التابعة للجماعة؛

 0200فبراير  03ريخ بتا 240وبناء على المذكرة اإلدارية رقم 

ين السيدة أحالم همام، مهندسة معمارية من الدرجة يالقاض ي بتع

 الممتازة بصفة رئيسة قسم التعمير بهذه الجماعة؛

 يقرر ما يلي :

 المادة األولى

تعين السيدة أحالم همام، مهندسة معمارية من الدرجة الممتازة،  

مهمة للقيام ب رئيسة قسم التعمير بهذه الجماعة، مسؤولة منتدبة

نسخ ألصولها، في حدود االختصاصات الاإلشهاد على مطابقة 

 الموكولة إليها3

 المادة الثانية

 .يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه 

 02003مارس  0وحرر بالقنيطرة في 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي القنيطرة ، أناس البوعناني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــ

 خنيفرة -جهة بني مالل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجهات ورؤسائها.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ات االستشارية الجهويةإحداث وتشكيل الهيئ

 

بتاريخ  22/2222م قر  خنيفرة-قرار لرئيس مجلس جهة بني مالل

يتعلق بإحداث وتشكيل الهيئات االستشارية  2222مارس  12

 .خنيفرة-جلس جهة بن  ماللملالتابعة 

 

 ،خنيفرة-إن رئيس مجلس جهة بني مالل

شعبان  00بناء على مقتضيات الدستور المغربي الصادر بتاريخ 

 منه؛ 643و 641( والسيما الفصلين 0266يوليوز  03) 6340

 20) 6341رمضان  02صادر في  4وبناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  666363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز 

 منه؛ 660و 661ا المادتين يمبالجهات وال س
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خنيفرة -وبناء على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس جهة بني مالل

المصادق عليه خالل الدورة االستثنائية ملجلس الجهة )الجلسة 

 12، 23وخاصة المواد  0206شتنبر  02( المنعقدة بتاريخ ىاألول

 منه؛ 16و

وبناء على االجتماع التشاوري واإلخباري مع أعضاء مكتب املجلس 

إحداث الهيئات االستشارية بشأن  0206دجنبر  61عقد بتاريخ نالم

 ؛ة ملجلس الجهةالتابع

وتبعا ألشغال اجتماع اللجنة التحضيرية املحدثة من قبل رئيس 

 03عقد بتاريخ نالم 63/0206 مجلس الجهة بمقتض ى القرار رقم

من أجل إعداد الترتيبات الخاصة بإحداث الهيئات  0200دجنبر 

يتعلق بتحديد تسمية الهيئات االستشارية؛ خاصة فيما 

وط الترشيح لعضوية الهيئات االستشارية االستشارية؛ وتحديد شر 

شهار طلب عروض إبداء إومعايير االنتقاء وتوضيح شكليات 

 ؛االهتمام للترشح لعضوية الهيئات

وتبعا لإلعالنات الصادرة عن رئيس مجلس الجهة في شأن تلقي 

 ؛ةجلس الجهملالعضوية بالهيئات االستشارية الثالث التابعة 

نة التحضيرية املحدثة من قبل رئيس وتبعا ألشغال اجتماع اللج

 66عقد بتاريخ نالم 63/0206 مجلس الجهة بمقتض ى القرار رقم

من أجل إعداد الترتيبات الخاصة بإحداث الهيئات  0200فبراير 

يتعلق بتوضيح شكليات اعتماد الئحة االستشارية؛ خاصة فيما 

ق وفاعضاء كل هيئة، وانتقاء الئحة االعضاء من بين المرشحين 

 الضوابط المقررة3 

وبعد حصر الالئحة المنتقاة من طرف اللجنة التحضيرية وعرضها 

 ؛على رئيس املجلس طبقا للقانون 

وتبعا للمقرر المتخذ من طرف املجلس خالل الدورة العادية لشهر 

والمتعلق  0200 مارس 20خ يعقدة بتار نالم 0200مارس 

لس ملحدثة لدى مجبالمصادقة على تشكيل الهيئات االستشارية ا

خنيفرة طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في -مالل يجهة بن

المتعلق  666363 رقممن القانون التنظيمي  660و 661المادتين 

  ؛ملجلس الجهة يمن القانون الداخل 16و 12بالجهات، والمادتين 

 : ييقرر ما يل

 المادة األولى

ات االستشارية خنيفرة الهيئ-تحدث لدى مجلس جهة بني مالل

 :التالية

 

 الهيئة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع*

 :وتضم في عضويتها كل من السيدات والسادة

زليخة أعليجان: عن جمعية ايت حمو للتنمية والتضامن  -

 إقليم ازيالل؛

 تودة فارح: منسقة رابطة حقوق النساء بازيالل إقليم ازيالل؛-

مسق: رئيسة جمعية بيت بهية لألطفال  فاطمة الزهراء -

 إقليم بني مالل؛ -عنهم المعاقين ىالمتخل

دريس ي: : عن الجمعية المغربية لألستاذات نجالء اإل  -

 مالل؛ بني( بAMFECالباحثات )

يمنة الهيس ي: رئيسة الجمعية العلمية المغربية لتشجيع  -

 إقليم بني مالل؛ -قيادة النساء الشابات

اني: عن المنظمة الوطنية لحقوق االنسان رشيدة السلط -

 إقليم بني مالل؛ -وحماية المهاجر و التنمية المستدامة

ي إقليم بن -عزيزة خرازي: عن جمعية كرازة للتنمية الجهوية  -

 مالل؛

: مساعدة اجتماعية إقليم الفقيه بن صالح؛ -
ً
 وردية بوحيا

 إقليم -فاطمة الكزمير: عن فيدرالية رابطة حقوق النساء -

 خريبكة؛

إقليم  -مينة ياس ي: رئيسة منتدى اآلفاق للثقافة والتنمية  -

 خريبكة؛

محمد سطيف: جمعية الفجر لرياضة المكفوفين و ضعاف  -

 البصر إقليم بني مالل؛

 -قدور عمري: جمعية الفجر لذوي االحتياجات الخاصة -

 إقليم بني مالل؛

 م خريبكة؛أناس رشدي: نائب امين مال جمعية الح إقلي -

 -حدو مسقي: رئيس جمعية ايت عثمان للتنمية القروية  -

 إقليم خنيفرة؛

 -مين مال جمعية اقن للتنمية و الثقافة أمحمد الداودي:  -

 إقليم ازيالل؛

علي مليان: رئيس الفيدرالية الجهوية عين اسردون للتنمية  -

 إقليم ازيالل؛ -االجتماعية 

 -الجهوية الشفاء لكل مريض عزيز توناني : رئيس الجمعية  -

 إقليم الفقيه بن صالح؛

إقليم  -س جمعية بصمة شباب الجهوية يانس سلمان: رئ -

 الفقيه بن صالح؛

قليم إ -المهدي عاطف: أمين مال جمعية مغرب المستقبل  -

 خريبكة؛

 إقليم خنيفرة؛ -بوزكري بوزهر: رئيس نادي أللعاب القوى  -

قليم إ -رئيسة جمعية قرة العين رشيد علوي اسماعيلي: نائب  -

 بني مالل؛
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س جمعية عين اسردون للصيد الرياض ي ئيحمد خير: ر -

 إقليم بني مالل؛ -واملحافظة على البيئة

 

 الهيئة االستشارية للتنمية االقتصادية الجهوية: *

 وتضم في عضويتها كل من السيدات والسادة: 

ليم الخير  إق حليمة البشير البوهالي: رئيسة تعاونية جبال -

 ازيالل؛

مرية زمزامي: استاذة جامعية بجامعة السلطان موالي  -

 سليمان ببني مالل؛

لتموين الحفالت  دزينب دياني: رئيسة تعاونية شمس الغ -

 إقليم بني مالل؛ -والمناسبات واألعراس

إقليم  -مريم بهاء: رئيس تعاونية حالقة مريم وادي زم  -

 خريبكة؛

ملجال االقتصادي شريكة إقليم اعلة في سالمي: فا ىليل -

 خريبكة؛

بوشرى عينان: رئيسة جمعية التضامن والمستقبل للتنمية  -

 إقليم خريبكة؛ -االجتماعية وادي زم

 اسماء مقاس: أستاذة باحثة إقليم خريبكة؛ -

محمد زيتوني: عضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة  -

 إقليم  ازيالل؛ -والخدمات بني مالل

محمد اككان: الكاتب العام لجمعية آفاق ايزو للتنمية  -

 والثقافة والبيئة إقليم ازيالل؛

 محمد ايت عبو: مسير شركة بواويزغت إقليم ازيالل؛ -

محمد العقاوي: رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية  -

 إقليم الفقيه بن صالح؛ -بني مالل

سلطان موالي يى الخالقي: استاذ جامعي بجامعة الحي -

 إقليم بني مالل؛ -سليمان

محمد صبري: مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة  -

 إقليم بني مالل؛ -والتسيير ببني مالل

عبد الله علبي: رئيس جمعية الفالحين الشباب لتادلة ببني  -

 إقليم بني مالل؛ -مالل 

عضو المكتب الجهوي  و طارق حبيض: صاحب مقاولة - 

 لمقاوالت فرع بني مالل ؛إلتحاد ا

ني إقليم ب -ابراهيم ذهباني: مدير مقاولة إعالمية ببني مالل  -

 مالل؛

 بخريبكة3 إقليم خريبكة؛ 0ايوب الفقيه: مدير شركة  -

المهدي الجعداوي: رئيس تعاونية سمارت سوصيتي بخريبكة  -

 إقليم خريبكة؛

 زوك حفيظ حمد: مهندس صناعي بخريبكة إقليم خريبكة؛ -

محمد اقبلي: استاذ جامعي فاعل في الشأن االقتصادي  -

 إقليم خنيفرة؛ -اجلموس

 قليم خنيفرة؛إ-عبد الحكيم عكور: مقاول بالقباب -

 

* الهيئة االستشارية الخاصة بالسياسات العمومية الجهوية 

 المندمجة للشباب:

 وتضم في عضويتها كل من السيدات والسادة: 

 ازيالل؛ –عية كرام أحنصال: طالبة جام -

فاطمة الخحزنتي: رئيسة جمعية الرابطة المغربية لتنمية  - 

 عالقات دول حوض المتوسط فرع بني مالل ؛

داب صفاء تمكوين: رئيسة جمعية طلبة الدكتوراه بكلية اآل  -

 إقليم بني مالل؛ -ببني مالل

حسناء اكسار: فاعلة جمعوية وطالبة جامعية إقليم بني  -

 مالل؛

 بني مالل؛ إقليم -الزروالي: فاعل جمعوي حميد  -

 -الدين الهاشمي: عن جمعية مس الكفيف والمبصر  زع -

 إقليم بني مالل؛

ابراهيم أوياعدي : رئيس جمعية االبداع للفن والثقافة  -

 إقليم ازيالل؛ -والتربية بايت اوقبلي

وليد شرو: رئيس جمعية المستقبل للتنمية والطفولة  -

 إقليم ازيالل؛ -ياطوالشباب ببني ع

د علوان: عن جمعية االنطالقة للتنمية والبيئة حمم -

 إقليم ازيالل؛ -والثقافة بافورار 

محمد عظوش : رئيس جمعية ايت حمو للتنمية والتضامن  -

 ازيالل؛ إقليم -بايت اقبلي

ب قليمي للشبامين املحلي للمجلس اإلأسامة الساشخي: األ  -

 لفقيه بن صالح؛إقليم ا -بالفقيه بن صالح 

عبد الفتاح ذهبي : عضو بجعية اوالد عريف للتنمية باوالد  -

 إقليم الفقيه بن صالح؛ -زمام 

ي طالب جامع ،عبد الرحيم صابر: استاذ التعليم االبتدائي -

 إقليم الفقيه بن صالح؛ -بسلك الدكتوراه 

عبد الرحيم عطار: رئيس المكتب المركزي لجمعية الجهوية  -

 الفقيه بن صالح؛ -والثقافة للتربية 

 بني مالل؛ -محمد المذكوري: فاعل جمعوي  -
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إقليم  -رشيد الحبيب: رئيس جمعية تأهيل الشباب بيني مالل -

 بني مالل؛

الياس المالح: عن جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بني  -

 إقليم بني مالل؛ -مالل 

ني فاعل ببحميد زكرياء: رئيس المنتدى الجهوي للشباب ال -

 إقليم بني مالل؛ -مالل 

يونس وهرار: عن جمعية حركة شبابية للتنمية املحلية  -

 إقليم خنيفرة؛ -بخنيفرة 

 -عبد الهادي حنين: رئيس جمعية مغرب المستقيل بخريبكة -

 إقليم خريبكة؛

حمزة عوادي: الكاتب العام لجمعية شباب المستقبل  -

 3إقليم خريبكة -للتنمية بخريبكة

 مادة الثانيةال

يضع رئيس املجلس الجهوي رهن إشارة الهيئات االستشارية 

املحدثة بموجب هذا القرار الوسائل اللوجيستيكية الالزمة 

 .لمباشرة أعمالها حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس

 المادة الثالثة

تلتزم الهيئات االستشارية املحدثة بموجب هذا القرار باحترام 

ي خنيفرة وباق-ملجلس جهة بني مالل يلنظام الداخلمقتضيات ا

 النصوص والتشريعات الجاري بها العمل3 

 المادة الرابعة

 .كل تعديل أو تتميم لبنود هذا القرار يكون موضوع ملحق

 02003مارس  63وحرر ببني مالل في 

 3خنيفرة، عادل البركات-اإلمضاء: رئيس مجلس جهة بني مالل

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم ورؤسائها.

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعداد برنامج تنمية اإلقليم

 

يقض ي بإعداد مشروع برنامج تنمية إقليم الفقيه بن  2222فبراير  10بتاريخ  1/2222قرار لرئيس مجلس إقليم الفقيه بن صالح عدد  

 2222-2222صالح 

 

 إن رئيس مجلس إقليم الفقيه بن صالح،

المتعلق  660363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان  02الصادر بتاريخ  6362323بناء على الظهير الشريف رقم 

 األقاليم؛بالعماالت و 

( بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم 0261يونيو  03) 6340من رمضان  04الصادر في  03613422بناء على المرسوم رقم 

 وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده؛

 ية العمالة أو اإلقليم؛بناء على الدليل المنهجي لمسلسل اإلعداد، التتبع والتقييم لبرنامج تنم

 02003فبراير  61وتبعا لالجتماع اإلخباري والتشاوري المنعقد بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح يوم 

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى

 02003و  0200 ة الممتدة ما بين ر يشرع في عمليات إعداد مشروع برنامج تنمية إقليم الفقيه بن صالح الخاصة للفت

 لثانيةالمادة ا

 جدولة الزمنية التالية:الوفق  0200فبراير  0تبتدئ عمليات إعداد برنامج تنمية إقليم الفقيه بن صالح بتاريخ 
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 المادة الثالثة

 .يعلق القرار المتعلق بإعداد مشروع برنامج تنمية اإلقليم بمقر مجلس اإلقليم وينشر بكل الوسائل الممكنة

 المادة الرابعة

 .القرار للفريق التقني الذي سيتم تشكيله من إدارة مجلس اإلقليم كل حسب اختصاصه يعهد بتنفيذ هذا

 02003فبرار  61وحرر بالفقيه بن صالح في 

 3اإلمضاء: رئيس مجلس إقليم الفقيه بن صالح، صالح الدين كمال

ــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائهاالمقررات والقرا

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية

 

 22بتاريخ  12قرار تنظيمي لرئيس مجلس جماعة بوجنيبة رقم 

يقض ي بتوحيد لون واجهات البنايات بتراب جماعة  2222أبريل 

 بوجنيبة

 

 ،الجماعي لبوجنيبةلس جإن رئيس امل

المتعلق بالجماعات  664363م قالقانون التنظيمي ر  ىبناء عل

رمضان  02بتاريخ  6362322الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(0262يوليوز  20) 6341

المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه  60332القانون رقم  ىبناء عل

 60)  6360 ذي الحجة 62بتاريخ  6330346الظهير الشريف رقم 

  ؛( كما تم تغييره وتتميمه 6330يونيو 

 60)  6332وال ش 2الصادر في  03623200المرسوم رقم  ىعل بناء

 لكناء العام املحدد لشبضابط ال على( بالموافقة  0263يونيو 

وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص 

وعات واملجم التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية

 ؛ السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

مقرر املجلس الجماعي لبوجنيبة في شأن اللون الخاص  ىعل بناء

 ؛0200مارس  61خالل دورته االستثنائية بتاريخ  ذبالمدينة المتخ

للمدينة  دمنظر موح ىو نظرا لرغبة الجماعة في املحافظة عل

 ؛ نظافتها ىوالحفاظ عل

 يقرر ما يلي :

 ىالمادة األول

( هو اللون الوحيد  blanc casseإن اللون األبيض المغلوق )  

ات البنايات السكنية واللون البني أو الرمادي هما هاملخصص لواج

وأبواب هذه الواجهات بتراب جماعة  ذلنوافاللونان الوحيدان 

 . بوجنيبة

 

 

 المادة الثانية 

ن أو شهادة المطابقة ما لم يحترم ال يقبل أي طلب لرخصة السك 

اللون المقرر في المادة  ،و الشهادةأفي البناية موضوع الترخيص 

 السابقة3

 المادة الثالثة 

لقرار من هذا ا ىفي حالة املخالفة للون الموحد المبين بالمادة األول

يمكن للجماعة الترابية لبوجنيبة القيام بصباغة البنايات باللون 

 . قة املخالفالموحد على نف

 المادة الرابعة

مراحل إعداد برنامج تنمية اإلقليم

املرحلة 1: عملية التحضير واالنطالقة

املرحلة 2: التشخيص

املرحلة 3: تحديد األولويات

املرحلة 4: اختيار املشاريع

املرحلة 5: البرمجة وتقييم

املرحلة 6: بلورة وثيقة املشروع ومنظومة التتبع

املرحلة 7: عملية املصادقة

شتنبرغشت اير يوليوزيونيومايابريلمارسفبر
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تلغى جميع القرارات املخالفة ذات الصلة بموضوع لون واجهات 

 . البنايات بتراب جماعة بوجنيبة

 المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا القرار إلى المصالح المعنية بالجماعة وجميع 

 . المصالح املختصة بتنفيذ هذا القرار

 02003أبريل  20وحرر ببوجنيبة بتاريخ 

 3اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي لبوجنيبة، عبد الصماد خناني

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في المهام واإلمضاء

 

مارس  10بتاريخ  22عة خريبكة رقم قرار لرئيس مجلس جما

 مهام اليقض ي بتفويض  2222

 

ضابط الحالة المدنية بجماعة  ،إن رئيس املجلس الجماعي

 ،خريبكة

من رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  20) 6341

 ؛المتعلق بالجماعات

من القانون التنظيمي رقم  624ى الفقرة الثانية من المادة وبناء عل

 ؛للجماعات  664363

صفر  00الصادر في  6323320الظهير الشريف رقم  بمقتض ىو 

المتعلق  32322( بتنفيذ القانون رقم 0223فبراير  62) 6342

 ؛بالتنظيم المالي للجماعات املحلية ومجموعاتها 

 00( 6302من ذي الحجة  63في  63203632الظهير رقم  بمقتض ىو 

المتعلق  30321القاض ي بتنفيذ القانون رقم  )0220دجنبر 

وانين وتتميمه وكافة الق هبجبايات الجماعات املحلية كما وقع تغيير 

 ؛الخاصة بتدبير الجبايات املحلية

المتعلق بتنفيذ القانون  6302336وبناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  30321القانون رقم بتتميمه كما وقع تغييره و  20302رقم 

 ؛الجماعات املحلية اتبجباي

مارس  62بتاريخ  0204عدد  الخباريةاعلى الرسالة  بناءو 

 ، ؛0200/24/62

 :يلي مايقرر 

 لفصل األول ا

 ،يفوض للسيد الحسن مازي، النائب الثالث لرئيس املجلس

ص في اصالحيات تدبير قطاع الجبايات والملك الجماعي العام والخ

الجماعية، والمحجز  سواقاأل  وشقه المالي، والمرافق الجماعية 

الجماعي، والتوقيع على الوثائق المالية الخاصة بالموارد المالية 

ة كريتاوى واألاملحلية وجميع الرسوم والحقوق والوجيبات واأل

المضمنة بالقوانين المنظمة للجبايات املحلية والقرار الجبائي 

 .الجماعي

 الثاني الفصل

 .يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 

 الفصل الثالث

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية

 02003مارس  62وحرر في خريبكة بتاريخ 

 3اإلمضاء رئيس املجلس الجماعي لخريبكة ، محمد زكراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــ

يقض ي  02رقم لرئيس املجلس الجماعي لبني سمير  قـــرار 

 صالحيات قطاع التعمير بتفويض

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لبني سمير

المتعلق  664363من القانون التنظيمي رقم  103بمقتض ى المادة 

صادر  6362322بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(0262 ز يوليو  20) 6341من رمضان  02في 

شتنبر  03بتاريخ  62632وبمقتض ى دورية السيد وزير الداخلية عدد 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  0206

 ،رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يـلي:

 الفصل األول 

النائب األول لرئيس املجلس  ،الحاج ابصايري يفوض للسيد 

 .صالحيات قطاع التعمير بني سمير،الجماعي ل

 الفصل الثاني 

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من المعني باألمر ومصالح جماعة  

 بني سمير كل في دائرة اختصاصه3 

 الفصل الثالث 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية كما يعلق 

 ويبلغ للعموم بجميع الوسائل المتاحة3

 رابع الفصل ال

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه3
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 02003فبراير  02حرر ببني سمير، في و 

 3اإلمضاء : رئيس جماعة بني سمير، عبد الرحيم بن الشريفي

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  02 رقم لرئيس املجلس الجماعي لبني سمير  قـــرار 

 اإلمضاء على وثائق قطاع الصحة بتفويض

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لبني سمير

المتعلق  664363من القانون التنظيمي رقم  624بمقتض ى المادة 

صادر  6362322بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(0262 ز يوليو  20) 6341من رمضان  02في 

 03بتاريخ  62632الداخلية عدد وبمقتض ى دورية السيد وزير 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 ؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يـلي: 

 الفصل األول 

النائبة الثالثة لرئيس املجلس   ،سعاد ناصريفوض للسيدة 

ة بني جماعاإلمضاء على وثائق قطاع الصحة ب الجماعي لبني سمير،

   لك تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته3سمير وذ

 الفصل الثاني 

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من المعني باألمر ومصالح جماعة  

 بني سمير كل في دائرة اختصاصه3 

 

 

 الفصل الثالث 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية كما يعلق 

 ويبلغ للعموم بجميع الوسائل المتاحة3

 ل الرابعالفص

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه3

 02003فبراير  02حرر ببني سمير، في و 

 اإلمضاء : رئيس جماعة بني سمير، عبد الرحيم بن الشريفي3

ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  00م رق لرئيس املجلس الجماعي لبني سمير  قـــرار 

 على وثائق الربط بشبكتي الماء والكهرباء اإلمضاء بتفويض

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لبني سمير

المتعلق  664363من القانون التنظيمي رقم  624بمقتض ى المادة 

صادر  6362322بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(0262 ز يوليو  20) 6341من رمضان  02في 

شتنبر  03بتاريخ  62632ى دورية السيد وزير الداخلية عدد وبمقتض 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  0206

 ؛رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يـلي:

 الفصل األول 

النائب الرابع لرئيس املجلس  ،محمد ناظف يفوض للسيد 

ماء لعلى وثائق الربط بشبكتي ا اإلمضاء الجماعي لبني سمير،

   وذلك تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته3 والكهرباء

 الفصل الثاني 

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من المعني باألمر ومصالح جماعة  

 بني سمير كل في دائرة اختصاصه3 

 الفصل الثالث 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية كما يعلق 

 ل المتاحة3ويبلغ للعموم بجميع الوسائ

 الفصل الرابع

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه3

 02003فبراير  02حرر ببني سمير، في و 

 : رئيس جماعة بني سمير، عبد الرحيم بن الشريفي3اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  21لمدينة وادي زم عدد  قرار لرئيس املجلس الجماعي

 .اإلمضاءيقض ي بتفويض  2222يناير  20

 

 ؛إن رئيس املجلس الجماعي لمدينة وادي زم

رمضان  02بتاريخ  6362322بناء على مقتضيات الظهير الشهير رقم 

( القاض ي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0262 ز يوليو  20) 6341

 ؛منه 624دة المتعلق بالجماعات خاصة الما 664363

ذي الحجة  62الصادر في  6330346بناء على الظهير الشريف رقم و 

 ؛المتعلق بالتعمير 60332( بتنفيذ القاتون  6330يونيو  60) 6360

ذي الحجة  62الصادر في  6330320بناء على الظهير الشريف رقم و 

المتعلق  02332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو  60) 6360

 ؛قارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقاراتبالتجزئات الع

من ذي القعدة  06صادر في  63613603بناء على الظهير رقم و 

المتعلق بمراقبة  60311( بتنفيذ القانون 0261 غشت 02) 6340

 ؛و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء 

)  6343ربيع األول  3الصادر في  03603326بناء على المرسوم رقم و 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و 0260 نونبر 04

 ؛مؤسسات التعاون بين الجماعات
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 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

يفوض رئيس جماعة وادي زم تحت مسؤوليته و مراقبته للسيد 

ائق على مختلف الوث اإلمضاءالنائب الثالث للرئيس ،محمد زيداني

 ة و الممتلكات3بمصلحة التعمير و تدبير املجال والبيئ

 والمتعلقة بما يلي :

 منصة رخص -

 الملفات الورقية ) رخص البناء و التسوية( -

 القرارات الخاصة بالبنايات اآليلة للسقوط -

 الفصل الثاني 

 02003يناير  21يسري مفعول هذا القرار ابتداء من يوم األربعاء  

 02003يناير  21حرر بوادي زم في  و  

 3ماعي لوادي زم، محمد بنبيكةرئيس املجلس الج:اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مجال الحالة المدنية

 

فبراير  22بتاريخ  22قرار لرئيس مجلس جماعة خريبكة رقم 

 يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية 2222

 

لة المدنية بجماعة ضابط الحا ،إن رئيس املجلس الجماعي

 ،خريبكة

من رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0262يوليوز  20 ) 6341

  ؛منه 620المتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من المادة 

 24) 6304رجب  02الصادر بتاريخ  40 333بمقتض ى القانون رقم و 

( المتعلق بالحالة المدنية وخاصة الفقرة الثانية من 0220كتوبر أ

 ؛المادة الخامسة منه

شعبان  0الصادر في  03333112بمقتض ى المرسوم التطبيقي رقم و 

 40333المتعلق بتطبيق القانون رقم  (0220كتوبر أ  23 ) 6304

( وخاصة المادة األولى 0220أكتوبر24) 6304رجب  02المؤرخ في 

 ؛منه

 قررمايلي:ي

 الفصل األول 

مرسم وعامل  مساعد متصرف  ،عامر خلوق يفوض للسيد 

القيام بمهام الحالة المدنية بمكتب  ،بمصالح هذه الجماعة

الحالة المدنية بالملحقة اإلدارية السابعة الذي يقع مقره بحي 

 الزيتونة بخريبكة ليقوم بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة معي3

 الفصل الثانى 

 سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه3 يبدأ

 الفصل الثالث

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية3 -

 02003فبراير  20وحرر في خريبكة بتاريخ 

 3رئيس املجلس الجماعي لخريبكة، محمد زكراني :اإلمضاء

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

يقض ي بتفويض  20قرار لرئيس مجلس جماعة خريبكة رقم 

 مهام ضابط الحالة المدنية

  

ضابط الحالة المدنية بجماعة  ،إن رئيس املجلس الجماعي

 ،خريبكة

من رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0262يوليوز  20) 6341

 ؛منه 620المتعلق بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من المادة 

 24) 6304رجب  02الصادر بتاريخ  40 333بمقتض ى القانون رقم و 

( المتعلق بالحالة المدنية وخاصة الفقرة الثانية من 0220أكتوبر

 ؛المادة الخامسة منه

شعبان  0الصادر في  03333112بمقتض ى المرسوم التطبيقي رقم و 

 40333( المتعلق بتطبيق القانون رقم 0220كتوبر أ 23 ) 6304

( وخاصة المادة األولى 0220أكتوبر 24 ) 6304رجب  02المؤرخ في 

 ؛منه

 يقررمايلي:

 الفصل األول 

 ساعدة إدارة من الدرجة الثالثةم،للسيدة نادية العمرانييفوض 

المرسم والعامل بمصالح هذه الجماعة؛ القيام بمهام الحالة 

دنية بمكتب الحالة المدنية بالملحقة اإلدارية األولى الذي يقع الم

مقره بحي الفيالج بخريبكة ليقوم بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة 

 معي3

 الفصل الثانى

 يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه3

 الفصل الثالث

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية3

 02003مارس  63حرر في خريبكة بتاريخ و 

 3رئيس املجلس الجماعي لخريبكة ، محمد زكراني اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ومطابقة النسخ اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادالتفويض في مهام 

 ألصولها 

 

يقض ي  01رقم  لرئيس املجلس الجماعي لبني سمير قـــرار 

و مطابقة النسخ  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادمهام  بتفويض

 ألصولها

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لبني سمير

المتعلق  664363من القانون التنظيمي رقم  620بمقتض ى المادة 

صادر  6362322بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(0262 ز يوليو  20) 6341من رمضان  02في 

شتنبر  03بتاريخ  62632وبمقتض ى دورية السيد وزير الداخلية عدد 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات  0206

 ؛رئيس مجلس الجماعة

 يقرر ما يـلي:

 الفصل األول 

الثاني لرئيس املجلس  النائب ،لودي عوامييالمللسيد يفوض 

 و مطابقة اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادمهام  الجماعي لبني سمير،

بالمكتب األصلي للحالة المدنية ببني حسان  النسخ ألصولها

   جماعة بني سمير3

 الفصل الثاني 

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من المعني باألمر ومصالح جماعة  

 بني سمير كل في دائرة اختصاصه3 

 الفصل الثالث 

لق بية كما يعينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترا

 ويبلغ للعموم بجميع الوسائل المتاحة3

 الفصل الرابع 

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه3

 02003فبراير  02حرر ببني سمير، في و 

 : رئيس جماعة بني سمير، عبد الرحيم بن الشريفي3 اإلمضاء

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 سطات-جهة الدار البيضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 السير والجوالن

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنظيم أماكن وقوف سيارات األجرة

 

قرار تنظيمي لرئيس مجلس جماعة املجاطية اوالد طالب رقم 

د أماكن وقوف سيارات يتعلق بتحدي 2222فبراير  12بتاريخ  22

 األجرة من الصنف األول )طاكس ي كبير(

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة املجاطية اوالد طالب

 6341رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)

 ؛بالجماعات

 6400من جمادى اآلخرة  4ي وبناء على الظهير الشريف الصادر ف

( المتعلق باملحافظة على الطريق العمومية 6324يناير  63)

وشرطة السير والجوالن كما تم تتميمه وتعديله بالظهير الشريف 

 01) 6403من جمادى اآلخرة  02بتاريخ  63233000رقم 

من ذي  03بتاريخ  6313323( والظهير الشريف رقم 6323دجنبر

 ؛(6302ناير ي 46) 6423القعدة 

جمادى اآلخرة  03بتاريخ  63143012وبناء على الظهير الشريف رقم 

( المتعلق بالنقل بواسطة العربات عبر 6314نونبر  60) 6424

 ؛الطرقات

وبناء على المقرر المتخذ من طرف املجلس خالل الدورة العادية 

 ؛0263فبراير  2المنعقدة بتاريخ  0263لشهر فبراير 

اللجنة المكلفة بالسير والجوالن لتحديد  وبناء على محضر

 60محطات وقوف سيارات األجرة من الصنف األول المنجز بتاريخ 

 ؛0200يناير 

المتخذ خالل الدورة العادية لشهر  22وبناء على المقرر عدد 

  ؛0200فبراير  20الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ  0فبراير 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

يد أماكن وقوف سيارات األجرة من الصنف األول )طاكس ي يتم تحد

 :كبير( باألماكن التالية

 مالحظة الموقع المكان املخصص ر3ت

محطة قرب المدار  6

الطريق -املحوري

 3الوطنية رقم 

محطة قرب المدار 

الطريق -املحوري

 3الوطنية رقم 

 والطريق اإلقليمية

خارج محرم 

 الطريق
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والطريق اإلقليمية 

4202 

محطة بمرشيش  0

 لمولداالمركزقرب 

 هربائيالك

محطة بمرشيش 

المركزقرب المولد 

 لكهربائيا

 

محطة بدوار  4

لبقاقشة قرب 

 ساحة المسجد

محطة بدوار 

لبقاقشة قرب 

 ساحة المسجد

 

أمام  محطة 3

 مدرسة لحاليبية
محطة أمام 

 مدرسة لحاليبية

 

محطة بتجزئة  2

 الحمد

ملتقى الطرق شطر 

بجانب  ”و"س” "أ

لمستوصف ا

 بتجزئة الحمد

 

محطة بتجزئة  1

جنان مديونة أمام 

 مسجد التجزئة

محطة بتجزئة 

جنان مديونة أمام 

 مسجد التجزئة

 

محطة ما بين  0

المركز الصاعد 

 وتجزئة جهان

محطة ما بين 

المركز الصاعد 

 وتجزئة جهان

خارج محرم 

الطريق 

اإلقليمية 

4242 

محطة مقبرة  2

 الغفران

الغفران  مقبرة

 )محطة الوقوف(

 

محطة مدخل  3

دواري مومنات 

وامزاب قرب 

 المسجد واملحلبة

مدخل دواري 

مومنات وامزاب 

قرب المسجد 

 واملحلبة

 

محطة إقامة  62

 األبرار

مدخل اإلقامات 

 بجانب الملعب

 

محطة جنان  

 مديونة

بمحاداث محطة 

 التطهير

 

محطة تجزئة  

 القصبة

أمام إعدادية 

حمد الشهيد م

 جودار

 

محطة تجزئة  

 الرشاد

بمحاداث 

المسجد قرب 

 المستوصف

 

 

 الفصل الثاني

يستوجب على سائق سيارات األجرة الصنف األول )طاكس ي كير( 

 .االمتثال التام للمقتضيات المسطرة بهذا القرار

 الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطة املحلية والمصالح  

عية املختصة3 ومصالح الدرك الملكي3 كل واحد منهم في دائرة الجما

 .اختصاصه

 02003فبراير  60وحرر باملجاطية اوالد طالب في 

 3: رئيس املجلس الجماعي، هاشم امين الشفيقاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيارات نقل األموات

 

بتاريخ  20مجلس جماعة املجاطية أوالد طالب رقم قرار لرئيس 

في شأن تخصيص سيارة من نوع فورد  2222فبراير  12

211220J لنقل األموات 

 

 ،والد طالبأإن رئيس مجلس جماعة املجاطية 

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

 ؛المتعلق بالجماعات

من رجب  02صادر في  63203042وبناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  60333بتنفيذ القانون رقم ( 0220أكتوبر  24) 6304

 ؛بمدونة التأمينات كما وقع تغييره وتتميمه

ذو القعدة  3صادر في  6322304وبناء على الظهير الشريف رقم 

القاض ي  61333تنفيذ القانون رقم ب (0222فبراير  62) 6302

من  03الصادر في  63143012بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 

في شأن النقل بواسطة  (6314 نونبر60) 6424جمادى اآلخرة 

 ؛السيارات عبر الطرق 

صادر في  63003600وبناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

تمم بموجبه الظهير ( يغير وي6304فبراير  02) 6434محرم  61

( بشأن 6324يناير  3) 6400جمادى األول  4الشريف الصادر في 

 ؛املحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجوالن

شعبان  63صادر في  321312وبناء على الظهير الشريف رقم 

(  يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من 6313أكتوبر  46)6423

 ؛غييرهالقبور ونقلها كما تم ت
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المتخذ خالل الدورة العادية لشهر  66وبناء على المقرر عدد 

 ؛0200فبراير  0الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ  0200فبراير 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

التابعة لجماعة  063002Jتخصص سيارة من نوع فورد رقم: 

 .املجاطية اوالد طالب لنقل األموات

 الفصل الثاني

هذا القرار لمدير المصالح والمكلف بمكتب حفظ  يعهد بتنفيذ 

الصحة بالجماعة والمكلف بمكتب اآلليات والمحجز الجماعي3 كل 

 .واحد منهم في دائرة اختصاصه

 02003فبراير  60والد طالب في أوحرر باملجاطية 

 3: رئيس املجلس الجماعي، هاشم امين الشفيقاإلمضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 تنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية

 

 22قرار تنظيمي لرئيس مجلس جماعة املجاطية اوالد طالب رقم 

يتعلق بتنظيم السير والجوالن وتشوير  2222فبراير  12بتاريخ 

 والد طالبأالطرق العمومية داخل تراب جماعة املجاطية 

 

 ،والد طالبأماعة املجاطية إن رئيس مجلس ج

رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)6341

 ؛المتعلق بالجماعات

 03) 6440ربيع األول  63وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 

ارات ( الذي يبين عقوبة عامة بشأن مخالفة قر 6362دجنبر 

 ؛الباشاوات والقواعد والظهائر الصادرة بتغييره وتتميمه

ذو  04الصادر بتاريخ  6313323وبناء على الظهير الشريف رقم 

( المتعلق باملحافظة على الطرق 6302يناير  46) 6436القعدة 

 ؛وشرطة السير والجوالن

من صفر  01صادر في  6362320وبناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  20322( بتنفيذ القانون رقم 0262براير ف 66) 6346

 ؛بمدونة السير على الطرق3 كما تم تغييره وتتميمه

وبناء على توصيات لجنة السير والجوالن خالل اجتماعها المنعقد 

 ؛0206أكتوبر  01بتاريخ 

المتخذ خالل الدورة العادية لشهر  60وبناء على المقرر عدد 

 ؛0200فبراير  0المنعقدة بتاريخ  الجلسة الفريدة 0200فبراير 

 :قرر ما يلي

 الفصل األول 

 :يتم وضع محدودبات باألماكن التالية

أمام واجهة الثانوية اإلعدادية حليمة السعدية بتجزئة ديار  -

 .موالي إسماعيل

على مستوى الواجهة  4203محدودبات بالطريق اإلقليمية  -

 الرئيسية لتجزئة بلفاقير

 .ستوى مسجد الرشاد بتجزئة الرشادمحدودبات على م -

 الفصل الثاني

 ي:التشوير العمود

بالقرب من الواجهة ” وضع عالمات التشوير "قف" -

 .الرئيسية لمسجد الرشاد بتجزئة الرشاد

 4261وضع عالمة "قف" على مستوى الطريق اإلقليمية  -

 ”بالقرب من محطة الوقود "إفريقيا

لى مستوى الطريق " ع32وضع عالمة تحديد السرعة " -

 .4261والطريق  462بالقرب من ملتقى الطرق  462الجهوية 

 الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطة املحلية والمصالح 

ومصالح الدرك الملكي كل واحد منهم في دائرة  .الجماعية املختصة

 .اختصاصه

 02003فبراير  60والد طالب في أوحرر باملجاطية 

 3: رئيس املجلس الجماعي، هاشم امين الشفيقمضاءاإل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءتفويض في المهام و ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في المهام

 

بتاريخ  012رقم  رئيـــــــسة مجــــلس جماعــــــــة الـــــــدار البيضــــــاءقـرار ل

رئيسة مجلس  يقض ي بتفويض بعض صالحيات 2222مايو  20

 جــــــمـــاعـــة الدار البيضاء

 

 إن رئيـــــــسة مجــــلس جماعــــــــة الـــــــدار البيضــــــاء، 
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رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (0262يوليوز  20) 6341

 منه؛ 624و 622المتعلق بالجماعات وخاصة المادتين 

واستنـــــادا إلى مقتضيات دورية السيد وزير الداخلية حول 

اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس 

 ؛0206شتنبر  03الجماعــــة الــــمؤرخــــة في 

 تقرر مايلي:

 الفصل األول 

النائب الرابع لرئيسة مجلس  ،محمد جودارتفوض إلى السيد  

البيضاء بعض صالحياتها في تدبير املجاالت الخضراء  جماعة الدار

 وتهم مايلي: 

* إحداث وتهيئة الحدائق العمومية والمساحات الخضراء 

 وصيانها والتنسيق مع شركات التنمية املحلية المعنية؛

* اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية األغراس والنباتات واألحزمة 

 الخضراء املحيطة بالمدينة؛

التدابير الالزمة لدى الجهات املختصة لحماية * اتخاذ 

 املجاالت الخضراء من الحرائق؛

* إعداد ملفات النقط المرتبطة باملجاالت الخضراء، المزمع 

 عرضها على مداوالت مجلس الجماعة؛

المساهمة تحت إشراف رئيسة مجلس الجماعة في إعداد 

ات جراءبرنامج عمل جماعة الدار البيضاء عبر بلورة مشاريع وإ

 في القطاع المفوض؛

* المساهمة تحت إشراف رئيسة مجلس الجماعة؛ بأجرأة 

 وتنزيل وتنفيذ وتقييم برنامج عمل الجماعة؛

* القيام بمبادرات لدى جميع الفاعلين المؤسساتيين 

المتدخلين في املجال لتحسين جودة العيش في قطاع املجاالت 

 الخضراء؛

ة كل ثالثة أشهر ورفعها إلى * إعداد تقارير موضوعاتية ودوري

السيدة رئيسة مجلس الجماعة، بخصوص وضعية املجاالت 

 الخضراء بتراب الجماعة بتنسيق مع الجهات املختصة؛

* اإلشراف والمشاركة في عمليات التحسيس المتعلقة 

باملجاالت الخضراء بالمدينة بتنسيق مع جميع الفاعلين 

 ة؛ة املحلية المعنيالمؤسساتيين والمانحين وشركات التنمي

*  ترأس على مستوى الجماعة وحضور االجتماعات التي تهم 

 القطاع المفوض بتنسيق مع رئيسة مجلس الجماعة3 

 الفصل الثاني

يمارس هذا التفويض بتنسيق تام مع رئيسة مجلس جماعة الدار 

 البيضاء3

 الفصل الثالث

مالة سطات عامل ع –يطلب من السيد والي جهة الدار البيضاء 

الدار البيضاء التدخل لدى المصالح المركزيــــة والالممركزة 

            للــــوزارات لتسهيل مأمورية ممارسة هذا التفويض3

 الفصل الرابــــــع

يطلب من السيدات والسادة عمال عماالت المقاطعات، رؤساء  

المقاطعات ومديري شركات التنمية املحلية المعنية تسهيل 

   ممارسة هذا التفوبض3مأمورية 

 الفصل الخـــامس

تبقى مهام التدبير اإلداري وإبرام الصفقات والمصادقة عليها  

واألمر بصرف النفقات وقبض المداخيل وتــــوقيع القرارات 

 التنظيمية خــــارج نطاق هذا التفويض3

 الفصل السادس

 يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من المعني باألمر والمصالح 

 المعنية بالجماعة كل في دائرة اختصاصه ومهامه3

 الفصل السابـــــع

 02623نونبر  23بتاريخ  20ينسخ قرار التفويض رقم 

 الفصل الثــــــامن

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما يعلق 

 ويبلغ للعموم بجميع الوسائل3

 3 0200ايو م 22حـــــرر بالـدار البيضــــاء في و 

الـــدارالبيضـــاء، نبيلة      مـــاعـــة ج رئيــــســــة مجلس  :اإلمضاء

 أرميلي3

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  202رقم  رئيـــــــسة مجــــلس جماعــــــــة الـــــــدار البيضــــــاءقـرار ل

 اإلمضاءيقض ي بالتفويض فــــــي  2222يناير  10

بتاريخ  222رقم  اإلمضاءملــــــحق تــــــكـــــميــــلي لقرار التفويض في  

 2221دجنبر  22

 

 ن رئيـــــــسة مجــــلس جماعــــــــة الـــــــدار البيضــــــاء،      إ

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم ) 0262يوليوز  20(6341

 منه؛ 623المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

شعبان  3الصادر في  63223222وبناء على الظهير الشريف رقم 

بمثابـــة النظـــــــــام األساس ي العام للوظيفة ) 6322 فبراير 03 (6400

 ه؛العمومية كما تم تعديله وتتميم
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  1397 شوال 64الصادر بتاريخ  03003042وبناء على المرسوم رقم 

بمثابة النظام األساس ي الخاص بموظفي )  6300شتنبر  00 (

 الجماعات املحلية وهيئاتها كما وقع تعديله وتتميمه؛

 6343ربيع األول  3الصادر في  03603326بناء على المرسـوم رقم و 

بـــــــة العموميــــــة للجماعات ( بسن نظام املحاس0260نونبر  04)

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

المؤرخة في  2002وتطبيقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 

حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــويض مهام رئيس  0261يوليوز  61

 املجلس الجمــــــاعي؛

شتنبر  03وتطبيقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية المؤرخة في 

حول اإلجــراءات الـخـاصة بتفــــــويض إمضاء أو صالحيـــــــات  0206

  رئيس مجلس الجمــــــاعة؛

والمـــــؤشر عليه  0202يوليوز  03بتـــــاريخ  006وبناء على القرار رقم 

 0202أكتوبر  02من طـــــــرف السيد وزيـــر الـــداخـــــليــــة بتــــــــاريخ 

ـلق بتعيين السيـــد عبد الله لوزاض في منصــب مدير مديرية والمتعـ

 الدعم وتنمية الموارد بإدارة جماعة الدار البيضاء؛

 تقرر مايلي:

 الفصل األول 

، مدير مديرية الدعم وتنمية عبد الله لوزاضتــفوض إلى السيد  

الموارد بإدارة جماعة الدار البيضاء، إضافة إلى التوقيع على ما 

  :على مايلي اإلمضاءالقرار المشار إليه أعاله،  تضمنه 

 قرارات اإلجازة السنوية؛

بيان االنصراف والعودة من اإلجازة السنوية والرخص 

 االستثنائية للتغيب عن العمل؛

الوثائق واالقتطاعات المتعلقة باالنخراط بالصندوق 

  الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي؛

 شواهد العمل؛

 ة؛شواهد األجر 

 طلبات تصحيح الخدمات الغير الرسمية؛

 طلبات التحويل لدى صناديق التقاعد؛

 بيانات الساعات اإلضافية؛

المصادقة على مطابقة الوثائق اإلدارية ذات الصلة 

 بالوحدات اإلدارية التابعة للجماعة ألصولها؛

 بيانات الساعات اإلضافية؛

      بطاقات التنقيط وتقارير التقييم؛

 اءات لالجتماعات ذات الصبغة اإلدارية؛االستدع

 قرارات الرخص المرضية؛

أمر القيام بمهمة المتعلق بالموظفين الجماعيين داخل تراب 

    المملكة؛

   بيانات التصفية الخاصة بالموظفين؛

المراسالت واإلرساليات الموجهة للصندوق المغربي 

للتقاعد، النظام الجماعي ألداء معاشات الموظفين 

 ظمات االحتياط االجتماعي؛ومن

المراسالت واإلرساليات المتعلقة بتوجيه الملفات 

  الشخصية للموظفين الجماعيين إلى الخازن اإلقليمي؛

 طلب بيان الوفاة؛

القيام بمهمة بشأن إجراءات التحقيق والموجهة للمصالح 

 الداخلية والخارجية وكذلك للمقاطعات التابعة للجماعة؛

اليات ذات الطبيعة اإلدارية الموجهة المراسالت واإلرس

 للمصالح الداخلية والخارجية للجماعة؛

 الفصل الثالث

بتاريخ  002و 000رقم  اإلمضاءتبقى مقتضيات قراري التفويض في 

  3سارية المفعول  0206دجنبر  00

 الفصل الرابع

 يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه   

 02003يناير  64يضـــــــــــاء في وحـــــرر بالـدار الب 

 رئيـــــــسة مجــــلس جماعــــــــة الـــــــدار البيضاء، نبيلة أرميلي3: اإلمضاء

ــ  ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في   2222مارس  12بتاريخ  20قرار لرئيس جماعة الكارة رقم 

 حيات شأن تفويض بعض الصال 

 

 إن رئيس جماعة الكارة،

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم ) 0262يوليوز  20(6341

 منه؛ 624المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

ق3م3م بتاريخ  2002Dوبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس 0223يوليو  61

 املجلس الجماعي إلى نوابه؛

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 وذلكالنائب الثالث للرئيس  ،محمد الجوهري يفوض للسيد 

 ليقوم مقامي ويشرف على مايلي:



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

49 
 

 السهر على تدبير قطاع النظافة بالمدينة3

 الفصل الثاني

إلى كل من يعنيه االمر في حدود يعهد بتنفيذ هذا القرار 

 اختصاصاته3

 الفصل الثالث

 يسري العمل بهدا القرار ابتداءا من تاريخ توقيعه3

 3 0200مارس  63وحرر بالكارة في  

 : رئيس جماعة الكارة،رشيد البودي3  اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  10/2222جلس مقاطعة عين الشق رقم قرار لرئيس م 

 بإلغاء التفويض في مهام والتوقيع 

 

 إن رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، 

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم ) 0262يوليوز  20(6341

وفق الشروط  منه 030 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة

 من نفس القانون التنظيمي؛ 624المنصوص عليها في المادة 

 03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 صالحيات رئيس مجلس الجماعة؛

 ؛0200ير ينا 63بتاريخ  2وبناء على قرار التفويض رقم 

 يقرر ما يلي:

 

 الفصل األول 

الممنوح للسيدة 0200يناير  63بتاريخ  2يلغى قرار التفويض رقم 

 النائبة األولى لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق،مريم ولهان 

الخاص ببعض صالحيات رئيس مجلس مقاطعة عين الشق 

 المتعلقة بتدبير الشؤون االقتصادية3

 الفصل الثاني

 02003يونيو  3ل هذا القرار ابتداء من تاريخ يبدأ سريان مفعو 

  02003 يونيو 23وحرر بالدارالبيضاء عين الشق في

  ،:رئيس مجلس مقاطعة عين الشق اإلمضاء

 محمد شفيق ابن كيران3 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  12/2222قرار لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق رقم 

 يقض ي بإلغاء التفويض في مهام والتوقيع 2222يونيو  21

    

 إن رئيس مجلس مقاطعة عين الشق،

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم ) 0262يوليوز  20(6341

وفق الشروط  همن 030المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

 من نفس القانون التنظيمي؛ 624المنصوص عليها في المادة 

 03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 صالحيات رئيس مجلس الجماعة؛

 ؛0200يناير  63بتاريخ  2وبناء على قرار التفويض رقم 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

الممنوح للسيد 0200يناير  63بتاريخ  66يلغى قرار التفويض رقم 

النائب الثالث لرئيس مجلس مقاطعة عين ، محسن عبد الهادي

الشق الخاص ببعض صالحيات رئيس مجلس مقاطعة عين الشق 

 المتعلقة بتدبير الشؤون المرآب والحفالت3

 الفصل الثاني

 02003يونيو  23عول هذا القرار ابتداء من تاريخ يبدأ سريان مف 

 3 0200 يونيو 23وحرربالدارالبيضاء عين الشق في

 ،اإل مضاء :رئيس مجلس مقاطعة عين الشق

 محمد شفيق ابن كيران3  

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/2222قرار لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق رقم 

 يقض ي بإلغاء التفويض في مهام والتوقيع

 

 إن رئيس مجلس مقاطعة عين الشق،

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيـــــــــذ القانــــــون التنظيمي رقم ) 0262يوليوز  20(6341

وفق الشروط  منه 030المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

 من نفس القانون التنظيمي؛ 624عليها في المادة المنصوص 

 03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 صالحيات رئيس مجلس الجماعة؛

 ؛0200يناير  63بتاريخ  2وبناء على قرار التفويض رقم 

 يقرر ما يلي:

 األول الفصل 
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الممنوح للسيدة 0200يناير  63بتاريخ  60يلغى قرار التفويض رقم

 النائبة األولى لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق ،ليلى بوهو

الخاص ببعض صالحيات رئيس مجلس مقاطعة عين الشق ،

 المتعلقة بتدبير الشؤون الثقافية والرياضية3

 الفصل الثاني

 02003يونيو  23ن تاريخ يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء م

 3 0200 يونيو 23وحرربالدارالبيضاء عين الشق في

 ،رئيس مجلس مقاطعة عين الشق :اإلمضاء

 محمد شفيق ابن كيران3  

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21بتاريخ  11/2222رقم رئيس املجلس الجماعي لبرشيد ل قرار 

 يقض ي بالتفويض في المهام 2222مارس

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لبرشيد،

المتعلق بالجماعات  664363بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

منه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  624وخصوصا المادة 

 (؛0262 ز يوليو  20) 6341رمضان  02بتاريخ  6362322

 03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 صالحيات رئيس املجلس الجماعي؛ 

 يقرر ما يلي:

 

 

 فصل فريد

الخامس لرئيس املجلس  النائب،عالل الناصري  للسيديفوض 

الجماعي لبرشيد، التوقيع على جميع الوثائق المرتبطة بمكتب 

إكرام الميت"، ليقوم حفظ الصحة الجماعي بما فيها "خدمات 

 بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة معي3

 02003مارس 03وحررببرشيد بتاريخ 

 طارق قديري3 : رئيس املجلس الجماعي لبرشيد،اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10بتاريخ  022/2222رقم رئيس املجلس الجماعي لبرشيد ل قرار 

 يقض ي بالتفويض في المهام 2222أبريل 

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لبرشيد،

المتعلق بالجماعات  664363بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

منه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  624وخصوصا المادة 

 (؛0262يوليو  20) 6341رمضان  02بتاريخ  6362322

 03بتاريخ  62632ة عدد: وبناء على دورية السيد وزير الداخلي

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر 

 صالحيات رئيس املجلس الجماعي؛ 

 يقرر ما يلي:

 فصل فريد

النائب الثالث لرئيس املجلس ،للسيد عبد الغاني شكيريفوض 

 الجماعي لبرشيد التوقيع على ما يلي:

الرخص التجارية لألشخاص الذاتيين "األفراد"  -

 "ROKHAS.ma3خاضعة للتصريح المسبق "أ" بمنصة "ال

الرخص التجارية والحرفية والصناعية والمهنية  -

 " المصنفة كالتالي: ROKHAS.maوالخدماتية بمنصة "

 3نشاط غير منظم 

 3نشاط غير منظم مع دفتر التحمالت 

 3نشاط غير منظم مع بحث المنافع والمضار 

 ي3ليقوم بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة مع

 02003أبريل  64وحررببرشيد في 

 طارق قديري3 : رئيس املجلس الجماعي لبرشيد،اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 21بتاريخ  21رقم  السوالمقرار برئيس املجلس الجماعي لحد 

 يقض ي بالتفويض في مهام الشؤون االجتماعية 2222فبراير 

 والنظافة والصحة العموميتين وحماية البيئة 

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لحد السوالم،

من رمضان  02الصادر في  36 362 22بناء على الظهير الشريف رقم 

 3664 63( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم0262يوليوز  20) 6341

 منه؛ 624المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 

 يقرر ما يلي:

 يدفصل فر 

النائبة السادسة لرئيس املجلس  للسيدة زهرة جاب رزق،يفوض  

الجماعي لحد السوالم، في المهام المتعلقة بقطاع الشؤون 

االجتماعية و النظافة و الصحة العموميتين و حماية البيئة ابتداء 

 3 0200فبراير  26من 
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 02003فبراير  26وحرر بحد السوالم في 

 عي لحد السوالم، حكيم عفوت3: رئيس املجلس الجمااإلمضاء

ــ  ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0بتاريخ  2222/ 22قرار لرئيس مجلس جماعة الهراويين رقم 

 اإلمضاءتفويض في المهام و الالمتعلق ب 2222يناير 

 ،إن رئيس مجلس جماعة الهراويين

من رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

 ؛منه 624لمتعلق بالجماعات وخاصة المادة ا

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

_ النائب ، بصفتهالطاهر بافضيل للسيديتم التفويض في المهام 

 .الخامس للرئيس في مهام واختصاصات مصلحة حفظ الصحة

 صل الثانيالف

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع غليه3  

 02003يناير  24 وحرر بالهراويين في

 3: رئيس مجلس جماعة الهراوين، إدريس صديقاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  01/2222قرار لرئيس مجلس جماعة الهراويين رقم 

 اإلمضاءمهام و اليتعلق بالتفويض في  2222فبراير  10

 

 ،إن رئيس مجلس جماعة الهراويين

من  02صادر في  63623212بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي 0262يوليوز  20) 6341رمضان 

 ؛منه 622المتعلق بالجماعات وخاصة المادة  664363رقم 

 :يلي يقرر ما

 الفصل األول 

النائب الثاني للرئيس مهام  ،بوشعيب زبيريفوض للسيد 

اإلشراف على جميع الرخص التجارية ورخص االحتالل 

المؤقت للملك الجماعي العام بواسطة منقوالت وعقارات 

 .ترتبط بممارسة أعمال صناعية تجارية أو مهنية

 الفصل الثاني

 .من تاريخ التوقيع عليهيبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء 

 02003فبراير  62وحرر بالهراويين في

 3: رئيس مجلس جماعة الهراوين، إدريس صديقاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  22/2222قرار لرئيس مجلس جماعة مديونة عدد 

 اإلمضاءو يقض ي بالتفويض في المهام  2222مارس  10
 

 ان رئيس مجلس جماعة مديونة،

رمضان  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

المتعلق بالجماعات، وال سها الفقرة الثانية من  664363

 ؛منه 624المادة 

ذي  62الصادر في  6330346وبناء على الظهير الشريف رقم 

 60332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو  60) 6360الحجة 

 ؛المتعلق بالتعمير

 03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول االجراءات الخاصة بتفويض امضاء أو  0206شتنبر 

 ؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 قرر ما يلي:

 الفصل األول 

ب الرابع لرئيس مجلس جماعة ، النائخليل هدييفوض للسيد 

بالنيابة عني وبالمشاركة معي في رخص الربط  اإلمضاءمديونة، 

 .بشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء

 الفصل الثاني

 بسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار الذي يخضع للنشر 

 عليه قانونيا إلى المصالح املختصة بإدارة الجماعة المنصوص

 الفصل الرابع

يعلق هذا القرار بمقر الجماعة والمكاتب الملحقة بها ومقر 

 .الملحقات اإلدارية وينشر ليطلع عليه العموم

 .0200مارس  62وحرر مديونة في 

 3: رئيس جماعة مديونة، صالح الدين ابوالغالياإلمضاء
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مجال الحالة المدنية

 

أبريل  20بتاريخ  20/2222قرار لرئيس جماعة أوالد الصغير رقم 

 يقض ي بإلغاء قرار التفويض في مجال الحالة المدنية 2222

 

 إن رئيس املجلس الجماعي لجماعة أوالد الصغير،

من شعبان  3الصادر في 63223222يف رقم الظهير الشر  بمقتض ى

( في شأن النظام االساس ي العام للوظيفة 6322فبراير  03) 6400

 العمومية؛

رمضان  02الصادر في  6362322وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (0262يوليوز  20) 6341

 منه؛ 31المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 
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 6430من شوال  64الصادر في  03003042المرسوم رقم  تض ىوبمق

( بمثابة النظام االساس ي لموظفي الجماعات 6300شتنبر  00)

 ؛منه 31وخاصة المادة املحلية كما تم تغييره وتتميمه 

 يقرر مايلي:

 الفصل األول 

 12ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار يلغى القرار رقم 

 ،حسن لكميري القاض ي بتعيين  0202شتنبر  02بتاريخ 0202م/

ضابطا للحالة المدنية بالتفويض بمكتب الحالة المدنية الفرعي 

 3لجماعة أوالد الصغيربتالوايت التابع  20رقم 

 الفصل الثاني

رئيس املجلس الجماعي ومدير يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد 

 المصالح والمعني باألمر3

 02003بريل أ 01أوالد الصغير بتاريخ وحررب

: رئيس املجلس الجماعي لجماعة أوالد اإلمضاء

 حسن بنرحو،الصغير

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22بتاريخ  20رئيس املجلس الجماعي للشالالت بتاريخ رقم ل قرار 

يقض ي بإلغاء التفويض في مهام ضابط الحالة  2222مارس 

 المدنية

 

 ن رئيس املجلس الجماعي للشالالت،إ

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  340 33بناء على القانون رقم 

( 0220كتوبر أ 24) 6304من رجب  02الصادر في  63203043

المتعلق بالحالة المدنية وخاصة الفقرة الثانية من المادة 

 الخامسة منه؛

 23)6304 شعبان 0الصادر في  03333112وبناء على المرسوم 

المتعلق بالحالة  340 33( بتطبيق القانون رقم 0220أكتوبر 

 المدنية وخاصة المادة األولى منه؛

المتعلق بالجماعات  664363وبمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

رمضان  02بتاريخ  6362322الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 620ادة ( وخصوصا الفقرة األولى من الم0262يوليو  20) 6341

 منه؛

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 02بتاريخ  20يلغى القرار رقم  0200مارس 00ابتداء من تاريخ 

المتعلق بالتفويض في مهام ضابط الحالة المدنية  0206شتنبر

 النائب األول للرئيس3 ،أحمد هالليللسيد 

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3

 02003مارس  00رر بالشالالت في وح

 رئيس املجلس الجماعي للشالالت أحمد داوود3: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاد
 

 24بتاريخ  24قرار لرئيس مجلس جماعة تيط مليل عدد 

 على صحة اإلشهادض ي بالتفويض في مهام يق 2222فبراير 

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاء
 

 ان رئيس مجلس جماعة تيط مليل،

رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

المتعلق بالجماعات، وال سها الفقرة الثانية من  664363

 ؛620 المادة

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول االجراءات الخاصة بتفويض امضاء أو  0206شتنبر 

 ؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 ؛ونظرا لضرورة المصلحة

 قرر مايلي:

 الفصل األول 

س الرابع لرئيس املجل النائب ،يفوض للسيد عبد العزيز عباد

قر بالم اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادهام الجماعي لتبط مليل  م

ماعة تبط مليل ومطابقة النسخ ألصولها ، بالمكتب جاإلداري ل

 .المركزي تبط مليل

 الفصل الثاني

 .بسري أثر هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما 

 .بجميع الوسائل المناحة يعلق ويبلغ الى العموم

 .0200فبراير  22وحرر بتيط مليل في 

 3: رئيس جماعة تيط مليل، الطيب الفشتالياإلمضاء
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22بتاريخ  22رئيس املجلس الجماعي للشالالت بتاريخ رقم ل قرار 

على  اإلشهادويض في مهام يقض ي بإلغاء التف 2222مارس 

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءصحة 
 

 إن رئيس املجلس الجماعي للشالالت،

 02  )6444رمضان  60بمقتض ى الظهير الشريف المؤرخ في 

 مه؛ات كما تم تغييره وتتمياإلمضاء( المتعلق بتثبيت 0262يوليوز 
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المتعلق بالجماعات  664363وبمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

رمضان  02بتاريخ  6362322الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 624( وخصوصا المادة 0262يوليو  20) 6341

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 60بتاريخ  62يلغى القرار رقم  0200مارس  00ابتداء من تاريخ 

على صحة  اإلشهادبالتفويض في مهام المتعلق  0206نونبر

األول  النائب،ألصولها للسيد أحمد هاللي  ومطابقة النسخ اإلمضاء

 3للرئيس

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3

 02003مارس  00وحرر بالشالالت في 

 رئيس املجلس الجماعي للشالالت أحمد داوود3: اإلمضاء

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 آسفي –جهة مراكش 

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجهات ورؤسائها

ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعداد برنامج التنمية الجهوية

 

بتاريخ  21/2222سفي رقم آ -قرار لرئيس مجلس جهة مراكش 

 في إعداد برنامج التنمية يتعلق بالشروع الفعلي 2222أبريل  21

 2222-2222أسفي  -الجهوية لجهة مراكش 

  

 رئيس مجلس جهة مراكش أسفي،

 6341رمضان  02صادر في  6362324بناء على الظهير الشريف رقم 

 666363( بتننفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)

 ؛منه 21المتعلق بالجهات السيما المادة 

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد  03613033قم بناء على المرسوم ر و 

برنامج التنمية الجهوية و تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار 

 ؛و التشاور إلعداده

تبعا لالجتماع اإلخباري و التشاوري الذي انعقد يوم الخميس و 

 ؛سفيآ–بمقر والية جهة مراكش  0200أبريل  06

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى

الشروع الفعلي في إعداد مشروع التنمية  0200أبريل  06يخ يتم بتار 

بعد االجتماع اإلخباري  0200-0200سفي آ-الجهوية لجهة مراكش

و التشاوري مع أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم و 

كاتب املجلس، و بحضور السيد والي الجهة و ممثلو اإلدارات 

 بالجهة3 الالممركزة و المؤسسات العمومية

 المادة الثانية

 بمقر الجهة3 0200-0200يعلق قرار إعداد مشروع التنمية الجهوية 

 المادة الثالثة

 يبلغ هذا القرار إلى السيد والي جهة مراكش أسفي3

 3 0200أبريل  06حرر بمراكش في و 

 3سفي، سمير كودارآ-هة مراكشج: رئيس مجلس اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 قرارات التعيين في المناصب

 

 21بتاريخ  21/2222رقم  سفيآ-مراكشلرئيس مجلس  قرار

 يقض ي بتعيين مدير الموارد 2222فبراير

 

 ؛سفيآ-مراكشجهة إن رئيس مجلس 

رمضان  02الصادر في  6362324بناء على الظهير الشريف رقم 

 666363فيذ القانون التنظيمي رقم ( بتن0262يوليوز  20) 6341

 المتعلق بالجهات؛

 6340ذي الحجة  02الصادر في  03663126بناء على المرسوم رقم و 

( في شان كيفيات تعيين رؤساء االقسام ورؤساء 0266نونبر 02)

 المصالح باإلدارات العمومية؛

 61) 6362صفر  62صادر في  003303413مرسوم رقم البناء على و 

 ( يتعلق بوضعية مديري اإلدارة المركزية ؛6330يونيو 

 0) 6362شوال  3الصادر في  033036220بناء على المرسوم رقم و 

( بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي 6332فبراير 

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات 

 المصلحة؛

 6334م من محر  00الصادر في  03063202بناء على المرسوم رقم و 

بالتعيين في المناصب العليا بإدارات  يتعلق( 0206أغسطس 46)

 الجهات واألجور والتعويضات المرتبطة بها؛

بتحديد شروط  0206أكتوبر  02في  0202306بناء على القرار رقم و 

 وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجهات؛

في شأن فتح  0206ونبر ن 00الصادر في  3002بناء على القرار رقم و 

-مراكشجهة بمجلس  مدير المواردباب الترشيح لشغل منصب 

 ؛ سفيآ

 منصب مدير المواردوبناء على محضر لجنة االنتقاء لشغل و 

 ؛ سفيآ-مراكشجهة بمجلس 
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 ؛وحيث إن المعنى باألمرال يتقاض ى أي راتب كيفما كان نوعه

مصلحة ال يتوفر على سيارة ال حسن الرقيق وحيث أن السيد

 ؛بصفة فردية

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

 السيد حسن الرقيق في يعين، 0200ابتداء من فاتح فبراير  

 3سفيآ-مراكشمنصب مدير الموارد بمجلس 

 الفصل الثاني

يستفيد المعني باألمر من األجرة والتعويضات والمنافع الممنوحة  

 لمدير إدارة مركزية باإلدارة العمومية3

 لثالفصل الثا

يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف  

 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية3

 02003فبراير  26في  وحرر بمراكش

 3، سمير كودار سفيآ-مراكشهة ج: رئيس مجلس اإلمضاء

 3 0200فبراير  20 تم التأشير عليه بتاريخ

لعامل مدير تنمية زير الداخلية وبتفويض منه او :عن  اإلمضاء

 3جمال الشعراني ،الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21بتاريخ  12/2222رقم  سفيآ-مراكشلرئيس مجلس جهة  قرار

يقض ي بتعيين مدير التنمية االجتماعية والشؤون  2222فبراير

  جهةال القانونية بمجلس

 

 ، سفيآ-مراكشجهة إن رئيس مجلس  

رمضان  02الصادر في  6362324بناء على الظهير الشريف رقم 

 666363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

 المتعلق بالجهات؛

 6340ذي الحجة  02الصادر في  03663126وبناء على المرسوم رقم 

عيين رؤساء األقسام ورؤساء ( في شان كيفيات ت0266نونبر 02)

 المصالح باإلدارات العمومية؛

 61) 6362صفر  62صادر في  03303413وبناء على المرسوم رقم 

 ( يتعلق بوضعية مديري اإلدارة المركزية ؛6330يونيو 

 20) 6362شوال  3الصادر في  033036220وبناء على المرسوم رقم 

بعض موظفي ( بإحداث تعويض جزافي لفائدة 6332فبراير 

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات 

 المصلحة؛

 6334من محرم  00الصادر في  03063202وبناء على المرسوم رقم 

بالتعيين في المناصب العليا بإدارات  يتعلق( 0206أغسطس 46)

 الجهات واألجور والتعويضات المرتبطة بها؛

بتحديد شروط  0206أكتوبر  02في  0202306القرار رقم  بناء علىو 

 وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجهات؛

في شأن فتح  0206نونبر  00الصادر في  3002وبناء على القرار رقم 

مدير التنمية االجتماعية والشؤون باب الترشيح لشغل منصب 

 ؛سفيآ-مراكشجهة القانونية بمجلس 

لشغل منصب مدير التنمية وبناء على محضر لجنة االنتقاء  

 ؛ سفيآ-مراكشجهة االجتماعية والشؤون القانونية بمجلس 

 ؛وحيث إن المعنى باألمر ال يتقاض ى أي راتب كيفما كان نوعه

وحيث أن السيد لطفي فيصل ال يتوفر على سيارة المصلحة 

 ؛فردية بصفة

 قرر ما يلي :

 الفصل األول 

 في منصب لطفي فيصلد السييعين ، 0200ابتداء من فاتح فبراير 

-مراكشمدير التنمية االجتماعية والشؤون القانونية بمجلس 

 3 سفيآ

 الفصل الثاني

المعني باألمر من األجرة والتعويضات والمنافع الممنوحة  يستفيد 

 لمدير إدارة مركزية باإلدارة العمومية3

 الفصل الثالث

رف يه من طيسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عل 

 المكلفة بالداخلية3 الحكومية السلطة

 02003فبراير  26في  وحرر بمراكش

 3، سمير كودار سفيآ-مراكشهة ج: رئيس مجلس اإلمضاء

 3 0200فبراير  20 تم التأشير عليه بتاريخ

زير الداخلية وبتفويض منه العامل مدير تنمية و عن : اإلمضاء

 3ال الشعرانيجم ،الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة

 21بتاريخ  11/2222سفي رقم آ -لرئيس مجلس جهة مراكش قرار

يقض ي بتعيين مدير التنمية االقتصادية وإعداد  2222فبراير

 أسفي مراكش التراب بمجلس جهة

 

 ،سفيآ–جهة مراكش إن رئيس مجلس 

رمضان  02الصادر في  6362324بناء على الظهير الشريف رقم 

 666363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 0262يوليوز  20) 6341

 المتعلق بالجهات؛
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 6340ذي الحجة  02الصادر في  03663126وبناء على المرسوم رقم 

( في شان كيفيات تعيين رؤساء األقسام ورؤساء 0266نونبر 02)

 المصالح باإلدارات العمومية؛

 61) 6362صفر  62صادر في  413.30.0وبناء على المرسوم رقم 

 ( يتعلق بوضعية مديري اإلدارة المركزية ؛6330يونيو 

 0) 6362شوال  3الصادر في  033036220وبناء على المرسوم رقم 

( بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي 6332فبراير 

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات 

 المصلحة؛

 6334حرم من م 00الصادر في  03063202وبناء على المرسوم رقم 

بالتعيين في المناصب العليا بإدارات  يتعلق( 0206أغسطس 46)

 الجهات واألجور والتعويضات المرتبطة بها؛

بتحديد شروط  0206أكتوبر  02في  0202306وبناء على القرار رقم 

 وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجهات؛

في شأن فتح  0206نونبر  00الصادر في  3002وبناء على القرار رقم 

مدير التنمية االقتصادية وإعداد باب الترشيح لشغل منصب 

 ؛سفيآ -جهة مراكشبمجلس  التراب

مدير التنمية وبناء على محضر لجنة االنتقاء لشغل منصب 

 ؛سفيآ-جهة مراكش بمجلس  االقتصادية وإعداد التراب

 ؛نوعهوحيث إن المعنى باألمر ال يتقاض ى أي راتب كيفما كان 

جواد األعريش ال يتوفر على سيارة المصلحة  وحيث أن السيد

 ؛بصفة فردية

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

السيد جواد األعريش في يعين ، 0200ابتداء من فاتح فبراير  

-منصب مدير التنمية االقتصادية وإعداد التراب بمجلس مراكش 

 سفي3 آ

 الفصل الثاني

جرة والتعويضات والمنافع الممنوحة يستفيد المعني باألمر من األ 

 لمدير إدارة مركزية باإلدارة العمومية3

 الفصل الثالث

يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف 

 المكلفة بالداخلية3 الحكومية السلطة

 02003فبراير  26في  وحرر بمراكش

 أسفي، سمير كودار-: رئيس مجلس حهة مراكشاإلمضاء

 3 0200فبراير  20تم التأشير عليه بتاريخ

زير الداخلية وبتفويض منه العامل مدير تنمية و :عن  اإلمضاء

 3جمال الشعراني ،الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21تاريخ ب 12/2222سفي رقم آ-لرئيس مجلس جهة مراكش  قرار

 يقض ي بتعيين مدير شؤون الرئاسة واملجلس 2222فبراير

 

 ،سفيآ -جهة مراكشإن رئيس مجلس 

رمضان  02الصادر في  6362324بناء على الظهير الشريف رقم 

 666363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262 ز يوليو  20 ) 6341

 المتعلق بالجهات؛

 61) 6362صفر  62 صادر في 413.30.0بناء على المرسوم رقم و 

 ( يتعلق بوضعية مديري اإلدارة المركزية ؛6330يونيو 

 0) 6362شوال  3الصادر في  033036220بناء على المرسوم رقم و 

( بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي 6332فبراير 

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات 

 المصلحة؛

 6334من محرم  00الصادر في  03063202بناء على المرسوم رقم و 

بالتعيين في المناصب العليا بإدارات  يتعلق( 0206غشت 46)

 الجهات واألجور والتعويضات المرتبطة بها؛

بتحديد شروط  0206أكتوبر  02في  0202306بناء على القرار رقم و 

 وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجهات؛

في شأن فتح  0206نونبر  00الصادر في  3003رقم  بناء على القرارو 

 مجلسب شؤون الرئاسة واملجلسباب الترشيح لشغل منصب مدير 

 سفي ؛ آ -مراكشجهة 

وبناء على محضر لجنة االنتقاء لشغل منصب مدير شؤون 

 سفي؛آ -الرئاسة واملجلس بمجلس جهة مراكش

 ؛وحيث إن المعني باألمر ال يتقاض ى أي راتب كيفما كان نوعه

السيد المصطفى صبير ال يتوفر على سيارة المصلحة وحيث أن 

  ؛بصفة فردية

 يقرر ما يلي :

 

 الفصل األول 

السيد المصطفى صبير في يعين   ، 0200ابتداء من فاتح فبراير 

 -جهة مراكشبمجلس  شؤون الرئاسة واملجلسمنصب مدير 

 سفي3آ

 الفصل الثاني

يستفيد المعني باألمر من األجرة والتعويضات والمنافع الممنوحة 

 لمدير إدارة مركزية باإلدارة العمومية3

 الفصل الثالث
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يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف 

 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية3

 02003فبراير  26في  وحرر بمراكش

 3سفي، سمير كودارآ-: رئيس مجلس حهة مراكشمضاءاإل 

  02003فبراير  20تم التأشير عليه بتاريخ

زير الداخلية وبتفويض منه العامل مدير تنمية و عن :اإلمضاء

 3جمال الشعراني ،الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2بتاريخ  12/2222سفي رقم آ -لرئيس مجلس جهة مراكش  رارق

 يقض ي بتعيين المدير العام للمصالح 2222فبراير

 

 ،جهة مراكش أسفيإن رئيس مجلس 

رمضان  02الصادر في  6362324بناء على الظهير الشريف رقم 

 666363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليو  20) 6341

 المتعلق بالجهات؛

 6400شعبان  23بتاريخ  63223222ناء على الظهير الشريف رقم وب

( بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة 6322فبراير  03)

 العمومية؛

يناير  63محرم ) 60بتاريخ  03023213وبناء على المرسوم رقم 

( بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في 6301

 مختلف الوزارات؛

 0) 6362شوال  3الصادر في  033036220ى المرسوم رقم وبناء عل

( بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي 6332فبراير 

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات 

 المصلحة؛

 6334من محرم  00الصادر في  03063202وبناء على المرسوم رقم 

ات لعليا بإدار بالتعيين في المناصب ا يتعلق( 0206أغسطس 46)

الجهات واألجور والتعويضات المرتبطة بها؛وبناء على القرار رقم 

بتحديد شروط وكيفيات التعيين في  0206أكتوبر  02في  0202306

 بعض المناصب العليا بإدارات الجهات؛

في شأن فتح  0206نونبر  00الصادر في  3004وبناء على القرار رقم 

جهة  بمجلس م للمصالحعاباب الترشيح لشغل منصب مدير 

 ؛ سفيآ -مراكش

 حعام للمصالوبناء على محضر لجنة االنتقاء لشغل منصب مدير 

 سفي؛آ-بمجلس جهة مراكش 

 ،وحيث إن المعني باألمر ال يتقاض ى أي راتب كيفما كان نوعه

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

السيد إبراهيم اسبيع، متصرف ، يعين 0200ابتداء من فاتح فبراير 

جهة  ن الدرجة األولى، في منصب مدير عام للمصالح بمجلسم

 سفي3آ -مراكش

 الفصل الثاني

يتقاض ى المتعاقد طيلة فترة تعيينه، األجرة والتعويضات العائلية 

والمنافع التي يتقاضها كاتب عام للوزارة، وال يتقاض ى معها أية أجرة 

 أو تعويضات عن مهام أخرى كيف ما كان نوعها أو معاش3 

 لفصل الثالثا

يسري مفعول هذا القرار طيلة مدة انتداب املجلس، ويمكن 

 تمديده بصفة تلقائية لمدة شهر قابلة للتجديد مرتين3

وتبتدئ صالحيته من تاريخ التأشير عليه من طرف السلطة 

 الحكومية المكلفة بالداخلية3

 02003فبراير  26في  وحرر بمراكش

 3ي، سمير كودارأسف-: رئيس مجلس حهة مراكشاإلمضاء

 3 0200فبراير 20تم التأشير عليه بتاريخ

زير الداخلية وبتفويض منه العامل مدير تنمية و عن :اإلمضاء

 3جمال الشعراني ،الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

  اإلمضاءالتفويض في المهام و 

 2222يوليوز  22 بتاريخ 121رقم  لرئيس جماعة  شهدة قــــرار

على الوثائق اإلدارية المتعلقة   اإلمضاءيقض ي بالتفويض في 

 بمجال التعمير و البناء

 ،إن رئيس جماعة شهدة 

من رمضان  20الصادر في  1.15.85ف رقم بناء على الظهير الشري

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)6341

 ؛منه 624المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

من ذي  62الصادر في 1.92.31وبناء على الظهير الشريف رقم 

 60332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو  60)6360الحجة 

تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  المتعلق بالتعمير كما

 ؛11360

من ذي  62الصادر في  1.92.7وبناء على الظهير الشريف رقم 

 02332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو  60)6360الحجة 

المتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم 

  ؛العقارات
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من شوال  22الصادر في  03623200وبناء على المرسوم رقم 

( بالموافقة على ضابط البناء العام املحدد 0263يونيو  60)6332

لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص 

التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات 

 ؛السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

 يقـــرر مـا يلــي :

 ألول الفصل ا

، النائب الثاني لرئيس جماعة رضوان المتوكليفوض للسيد 

شهدة للتوقيع على الوثائق اإلدارية المتعلقة بمجال التعمير و 

 البناء المبينة على النحو التالي:

 3رخص الهدم واإلصالح 

 رخص التسوير 

 رخص السكن وشواهد المطابقة 

 الشواهد اإلدارية المتعلقة بالتحفيظ 

 علقة بمجال التعمير والبناءالمراسالت المت 

 الفصل الثاني

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره3

 02003يوليوز  00حرر بشهدة فيو 

 3: رئيس جماعة شهدة، عبد الكبير بومعازاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2222يوليوز  22 بتاريخ 112رقم  لرئيس جماعة شهدة قــــرار

 مجال التعمير والبناءفي   اإلمضاءيقض ي بالتفويض في 

 

 ،إن رئيس جماعة شهدة

من رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)6341

 ؛منه 624المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

من ذي  62الصادر في 1.92.31لى الظهير الشريف رقم وبناء ع

 60332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو  60)6360الحجة 

المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 

 ؛11260

من ذي  62الصادر في  1.92.7وبناء على الظهير الشريف رقم 

 02332رقم  ( بتنفيذ القانون 6330يونيو  60)6360الحجة 

المتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم 

 ؛العقارات

من شوال  22الصادر في  03623200وبناء على المرسوم رقم 

( بالموافقة على ضابط البناء العام املحدد 0263يونيو  60)6332

لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص 

بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات  التشريعية المتعلقة

 ؛السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

 :يقـــرر مـا يلــي

 الفصل األول 

هدة3 لرئيس جماعة ش ةالرابع ةللسيدة إيمان طبوالي، النائبيفوض 

للتوقيع على الوثائق اإلدارية المتعلقة بمجال التعمير و البناء 

 لنحو التالي :المبينة على ا

  الرخص والشواهد اإلدارية المتعلقة بالربط بالكهرباء

 والماء الصالح للشرب3

 الفصل الثاني 

 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره3

 3 0200يوليوز  00حرر بشهدة فيو 

 3: رئيس جماعة شهدة، عبد الكبير بومعازاإلمضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

 2222يوليوز  22بتاريخ  122قرار لرئيـــــــــس جمـاعـــة لشهــدة رقم 

 2221شتنبر  22الصادر بتاريخ  121يقض ي بإلغاء القرار رقم 

 المتعلق بالتفويض في مهام البناء والتعمير 

 

 ،إن رئيـــــــــس جمـاعــــــة شهــدة

من رمضان  02الصادر في  6362322رقم  بمقتض ى الظهير الشريف 

المتعلق  664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 0262يوليوز  20)

 ؛منه 624بالجماعات و خاصة المادة 

من ذي  62الصادر في 1.92.31وبناء على الظهير الشريف رقم

المتعلق 60332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو 60)6360الحجة 

 ؛11360يره وتتميمه بموجب القانون رقم بالتعمير كما تم تغي

من ذي  62الصادر في   1.92.7وبناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  02332(بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو  60)6360الحجة 

  ؛بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات

ل من شوا 22الصادر في  03623200وبناء على المرسوم رقم 

( بالموافقة على ضابط البناء العام املحدد 0263يونيو  60)6332

لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص 

التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات 

  ؛السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

 :يقــــــــرر مـا يلــــــي

ريدفصل ف  



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

58 
 

الصادر بتاريخ  626يتم إلغاء القرار رقم  0200يوليوز  20ابتداء من  

المتعلق بالتفويض في مهام البناء والتعمير املخولة  0206شتنبر  02

 لرئيس املجلس3 ةالرابع ةللسيدة إيمان طبوالي، النائب

 02003يوليوز  00حرر بشهدة فيو 

 3: رئيس جماعة شهدة، عبد الكبير بومعازاإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2222يوليوز  22بتاريخ  124قرار لرئيـــــــــس جمـاعـــة شهــدة رقم 

 2221شتنبر  22الصادر بتاريخ  122يقض ي بإلغاء القرار رقم 

 المتعلق بالتفويض في مهام البناء والتعمير 

 ـــــة شهــدة،إن رئيـــــــــس جمـاعـ

من رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم  

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (0262يوليوز  20) 6341

 ؛منه 624المتعلق بالجماعات و خاصة المادة 

من ذي  62الصادر في 1.92.31وبناء على الظهير الشريف رقم

المتعلق  60332انون رقم ( بتنفيذ الق6330يونيو 60)6360الحجة 

 ؛11360بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 

من ذي  62الصـــــــــــــــادر في   1.92.7وبنـــاء على الظهير الشـــــــــــــريف رقم 

 02332بــتــنــفــيـــــــذ الــقـــــــانــون رقــم  (6330يــونــيــو  60)6360الــحــجـــــــة 

المتعلق بــــالتجزئــــات العقــــاريــــة واملجموعــــات الســـــــــــــكنيــــة وتقســـــــــــــيم 

  ؛العقارات

من شوال  22الصادر في  03623200لى المرسوم رقم وبناء ع

( بالموافقة على ضابط البناء العام املحدد 0263يونيو  60)6332

لشكل وشروط  تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب 

النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية 

واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

 ؛لتطبيقها

 : يقــــــــرر مـا يلــــــي

 فصل فريد

الصادر  620يتم إلغاء القرار رقم  0200يوليوز  00ابتداء من 

المتعلق بالتفويض في مهام البناء  0206شتنبــــــــــر  02بتاريخ 

يس الثاني لرئ للسيد رضوان المتوكل، النائبوالتعمير املخولة 

 املجلس3

 02003 يوليوز  00حرر بشهدة فيو 

 3: رئيس جماعة شهدة، عبد الكبير بومعازاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جهة درعة تافياللت

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجهات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض في المهام

 

بتاريخ  05/2222تافياللت رقم  - قرار لرئيس مجلس جهة درعة

 اإلمضاءيض في المهام و يتعلق بالتفو  2222مارس  14

 

 ،تافياللت-إن رئيس مجلس جهة درعة

من رمضان  02صادر في  6362324بناء على الظهير الشريف رقم 

 666363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

 منه؛ 602و 623، 622المتعلق بالجهات وال سيما المواد 

، القاض ي 0200ير فبرا 26بتاريخ  0200/23وعلى القرار رقم 

بإلحاق وتعيين السيد عبد الواحد حميدي كمدير عام للمصالح 

تافياللت، المؤشر عليه من طرف -بإدارة مجلس جهة درعة

 ؛0200فبراير  20السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بتاريخ 

 :يقرر ما يلي

 المادة االولى

ة ار عبد الواحد حميدي، المدير عام للمصالح بإديفوض للسيد 

مسؤولية ومراقبة  تافياللت، التوقيع تحت-مجلس جهة درعة

تافياللت، على الوثائق المتعلقة بالتدبير -رئيس مجلس جهة درعة

 .اإلداري، والتي تدخل ضمن االختصاصات املخولة له قانونا

 المادة الثانية

، تافياللت-يسند تحت مسؤولية ومراقبة رئيس مجلس جهة درعة

ى نيابة عنه، عل اإلمضاءميدي، تفويضا في للسيد عبد الواحد ح

الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، والتي 

 .تدخل ضمن االختصاصات املخولة له قانونا

 المادة الثالثة

 .يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى المعني باألمر

 02003مارس  62حرر بالرشيدية فيو 

 3لت، أهرو أبرو تافيال -: رئيس مجلس جهة درعة اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 قرارات التفويض في المهام
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 21بتاريخ  02/2222قرار لرئيس جماعة شرفاء مدغرة رقم 

 اإلمضاءيتعلق بالتفويض في المهام و  2222مارس 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي شرفاء مدغرة

من رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوز يول 20) 6341

 منه؛ 624المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

ذي الحجة  62الصادر في  6330346وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

المتعلق  60332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو  60) 6360

 بالتعمير؛

جة ذي الح 62الصادر في  633030ومقتض ى الظهير الشريف رقم 

المتعلق  02332( بتنفيذ القانون رقم 6330يونيو  60) 6360

 بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسم العقارات؛

 يقرر ما يلي:

 الفصل االول 

النائب االول لرئيس املجلس  ، للسيدعبد الرحيان خضري يفوض 

الجماعي ليقوم مقامي والتوقيع معي على مختلف الشواهد االدارية 

ص والمراسالت المتعلقة بقطاع التعمير والبناء بالنفوذ والرخ

 .الترابي للجماعة

 الفصل الثاني

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 3 0200مارس  06وحرر بشرفاء مدغرة في 

 3: رئيس املجلس الجماعي، عبد الكريم بوجليداإلمضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 21بتاريخ  01/2222قرار لرئيس جماعة شرفاء مدغرة رقم 

 اإلمضاءيتعلق بالتفويض في المهام و  2222مارس 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي شرفاء مدغرة

من رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363ون التنظيمي رقم ( بتنفيذ القان0262يوليوز  20) 6341

 منه؛ 624المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

 يقرر ما يلي:

 الفصل االول 

النائب الثاني لرئيس املجلس  ،الوزاني مرجاني يفوض للسيد 

الجماعي قطاع البيئة والمناطق الخضراء بالنفوذ الترابي للجماعة 

 .ليقوم مقامي وبالمشاركة معي

 الفصل الثاني

 .مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليهيبدأ سريان 

 02003مارس  06وحرر بشرفاء مدغرة في 

 3: رئيس املجلس الجماعي، عبد الكريم بوجليداإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 21بتاريخ  02/2222قرار لرئيس جماعة شرفاء مدغرة رقم 

 اإلمضاءيتعلق بالتفويض في المهام و  2222مارس 

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي شرفاء مدغرة

من رمضان  02الصادر في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

 منه؛ 624المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

 يقرر ما يلي:

 

 الفصل االول 

 النائبة الرابعة لرئيس املجلس ، خديجة الحسناوي ض للسيدة يفو 

الجماعي قطاع الشؤون الثقافية واالجتماعية واملجتمع المدني 

 .لتقوم مقامي وبالمشاركة معي

 الفصل الثاني

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02003مارس  06وحرر بشرفاء مدغرة في 

 3ئيس املجلس الجماعي، عبد الكريم بوجليد: ر اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ماسة -جهة سوس

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة اإلدارية
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ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االحتالل المؤقت للملك العمومي

 

ت للمحالت التجارية والحرفية علق باالحتالل المؤقتي 2222براير ف 10 خيتاريلرئيس املجلس الجماعي  لسيدي وساي  قرار تنظيمي

 بسوق ثالثاء جماعة سيدي وساي

 

 إن رئيس املجلس الجماعي  لسيدي وساي،

 ؛المتعلق بالجماعات 664363( بتنفيذ القانون  رقم 0262يوليوز  0) 6341من رمضان  02الصادر في  6362322مقتض ى الظهير الشريف رقم ب

المتعلق بنظام األمالك  20363(، بتنفيذ القانون رقم 0206يوليوز  63) 6330ذي الحجة  4في صادر  6306303وبناء على الظهير الشريف رقم 

 العقارية للجماعات الترابية؛  

المتعلق بجبايات  30321( بتنفيذ القانون رقم  0220نونبر 42) 6302من ذي القعدة  63الصادر في 63203632وبناء على الظهير الشريف رقم 

 ؛ا تم تغييره وتتميمهالجماعات املحلي كم

بسن أحكام انتقالية فيما  43320( بتنفيذ القانون رقم 0220جنبرد 00) 6302ذي الحجة  61صادر في  023.20.6وبناء على الظهير الشريف رقم 

 ؛يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات املحلية

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات 0260نوفمبر  04) 6343ربيع األول  3الصادر في  03603326وبناء على المرسوم رقم 

 التعاون بين الجماعات؛

املحدد لنسب و أسعـار الرسـوم و األتاوى و مختلف الحقــوق التي تقبض لفائدة جماعة   0222أبريل  26بتاريخ  26وبناء على القرار الجبائي رقم 

 اي ، كما تم تغييره و تتميمه ؛سيــدي وس

 ؛منه 26المنعقدة بتاريخ  0200بناء على مداوالت املجلس الجماعي لسيدي وساي خالل دورته العادية لشهر فبراير و

 يقــرر مــــا يلي:

 مقتضيات عامة

 الفصل األول 

 موضوع القرار التنظيمي 

باالحتالل المؤقت للمحالت التجارية والحرفية بسوق ثالثاء جماعة سيدي  الترخيص وكيفيات شروط تحديد إلى القرار التنظيمي هذا يهدف

 المسمى " سوق الثالثاء"3  0242/12رقم  العقاري  الرسم ذي الجماعي العام الملك على وساي، المقام

 الفصل الثاني 

 املحالت  موضوع االحتالل المؤقت 

 األسبوعي السوق  محالت -1

 رقـــم املحــــل البلوك
عدد  

ملحالتا  
 مساحــة املحـــل

الثمن الجزافي 

لالستفادة من 

 حق االستغالل

إتاوة 

 االستغالل

الشهرية   

 250.00 000.00 10 ² م 64333م =  x  0322م  62A 62 3322إلى  6Aرقم  Aبلوك 

 250.00 000.00 10 ² م 64333م =  x  0322م  62B 62 3322إلى  6Bرقم  Bبلوك 

 250.00 000.00 10 ² م 3302م =  x  0322م  66C 66 4332إلى  6Cرقم  Cبلوك 

 Dبلوك 
 250.00 000.00 10 ² م 64301م =  x0312م  6D 6 2362رقم 

 300.00 000.00 10 ² م 02321م =  x  2362م  0D 1 2312إلى 0Dرقم 
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 300.00 000.00 15 ² م 32341م =  2D 6 2362 x  32312رقم 

 300.00 000.00 10 ² م 02321م =  x  2362م  D9D10D11- 3 2312 -أرقام

 300.00 000.00 15 ² م 32341م =  D12 6 2362 x  32312رقم 

 300.00 000.00 10 ² م 02321م =  x2362مD14 2 2312و 64Dرقم 

 250.00 000.00 10 ² م 64301م =  x  30312مD15 6 2362رقم 

 300.00 000.00 10 ² م 02321م =  x  2362م D23 8 2312الى  D16رقم 

 250.00 000.00 10 ² م 62301م =  x  0302م  E 48 4322  48إلى E1 رقم  Eبلوك 

 Fبلوك 

 250.00 000.00 10 ² م 62301م =  x  0302م  F6 6 4322إلى  F1رقم 

 150.00 000.00 5 ² م 62301م =  x  0302م  F15 9 4322إلى  F7رقم 

 400.00 000.00 15 ² م 63323م =  x  0322م  F16 6 1322رقم 

 250.00 000.00 10 ² م 64333م =  x  0322م  F28 60 3322إلى  F17رقم 

 400.00 000.00 15 ² م 63323م =  x  0322م  F29 6 1322رقم 

 250.00 000.00 10 ² م 64333م =  x  0322م  G11 11 3322إلى  G1رقم  Gبلوك 

مستودعا

 ت

ى من بالجهة اليمن 6رقم 

 مدخل السوق األسبوعي 
 ² م 33.48م =  x5.40م  6.20 6

15 000.00 400.00 

بالجهة اليمنى من  0رقم 

 مدخل السوق األسبوعي
 ²م 49.60م = X6.20م 8.00 6

15 000.00 400.00 

 160 مجمـــوع املحــــالت

 السوق اليومي محالت -2

 رقم املحل
عدد 

 املحالت 
 مساحــة املحـــل

المبلغ 

 زافيالج

 بالدرهم

 اإلتاوة الشهرية

 بالدرهم

 300.00 000.00 10 ² م 64333م =  x  0322م  3322 1 1إلى      6محالت واجهة السوق اليومي من  

 250.00 000.00 10 ² م 64333م =  x  0322م  3322 30 32إلى  0من 

 600.00 000.00 15 ² م 620361م =  x  3332م  66332 6 المقهى الخارجي الكائن بزاوية السوق اليومي

 600.00 000.00 15 ² م 620361م =  x  3332م  pâtisserie) ) 6 66332بالسوق اليومي  الفطائر مخبزة

    22 مجمـــوع املحــــالت

 

 محالت الحي الحرفي  -0

 رقم املحل
عدد 

 املحالت 
 الطول 

 المبلغ الجزافي

 بالدرهم

 اإلتاوة الشهرية

 بالدرهم

 04إلى      6ي الحرفي من  محالت  الح
 300.00 000.00 10 ² م 02322م =  x  2322م     2322 04
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 تنظيم طريقة االستفادة من املحالت

 الفصل الثالث 

 سند االحتالل المؤقت 

تتم االستفادة من املحالت التجارية والحرفية بموجب قرار 

الترخيص باالحتالل المؤقت، يشار فيه إلى المعلومات 

صية للمستغل، ورقم املحل التجاري أو الحرفي، الشخ

مساحته، إتاوة االحتالل المؤقت، وأجل أدائها ، مع باقي 

 الشروط المنصوص عليها في هذا القرار التنظيمي3
 

 الفصل الرابع 

 طريقة االستفادة من املحالت

تتم االستفادة من املحالت التجارية أو الحرفية بناء على طلب 

 ثائق التالية :يكون مرفقا بالو 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية3  -

 صورتين شخصيتين3  -

شهادة جبائية تثبت وجود صاحب الطلب في وضعية  -

جبائية سليمة تجاه الجماعة، تسلم من طرف مكتب 

 الجبايات الجماعي3

في حالة تعدد طلبات االحتالل المؤقت المتعلقة بنفس املحل، 

ار وض األثمان، ويتم اختيتتم مطالبة المتنافسين بتقديم عر 

 العرض األعلى ثمنا باعتباره العرض األفضل بالنسبة للجماعة3
 

 الفصل الخامس 

 معاينة املحالت 

يجب على كل راغب في االستفادة من املحل التجاري أو الحرفي 

معاينة املحل قبل تقديم طلب االحتالل المؤقت، وال يحق له 

 الترخيص3  المطالبة بأي  تخفيض في الثمن  بعد

 الفصل السادس 

 اإلعالن عن تلقي طلبات االحتالل المؤقت 

يصدر رئيس املجلس الجماعي في حالة وجود محالت شاغرة، 

إعالنا عن تلقي طلبات االحتالل المؤقت، وينشر في جريدتين 

وطنيتين على األقل، تصدران باللغة العربية ، و بمختلف وسائل 

 اإلشهار املحلية3

 06داع طلبات االحتالل المؤقت لمدة ال تقل عن يفتح أجل إي

يوما الموالية لتاريخ  62يوما، ويتم البث في الطلبات في غضون 

 انتهاء األجل المذكور3

 

 

 الفصل السابع  

 مدة االحتالل المؤقت 

)تسع( سنوات، تبتدئ من 23تحدد مدة االحتالل المؤقت في 

 يا3المدة  تلقائتاريخ تبليغ قرار الترخيص، ويتم تجديد هذه 

على رأس   %62تراجع إتاوة االحتالل المؤقت بزيادة تقدر بنسبة 

 سنوات3  2كل 

ويعتبر رفض أداء اإلتاوة الجديدة، بمثابة إخالل بمقتضيات  

قرار الترخيص باالحتالل المؤقت ، ويترتب عن ذلك سحب قرار 

 الترخيص وإفراغ املحل التجاري أو الحرفي3 

 

 الفصل الثامن

 اء إتاوة االحتالل  المؤقت والمبلغ الجزافيأد

بالنسبة للمستغلين الجدد، يؤدى المبلغ الجزافي واالتاوة 

 الشهرية فور تبليغ قرار الترخيص باالحتالل المؤقت3

بالنسبة للمستغلين القدامى الذين يغيرون املحل التجاري أو 

 يالحرفي بمحل آخر، فإنهم ليسوا ملزمين بأداء المبلغ الجزاف

ثانية، غير أنه يتعين عليهم أداء اإلتاوة الشهرية فور تبليغهم 

 قرار الترخيص باالحتالل المؤقت للمحل الجديد3
 

 الفصل التاسع 

 أداء إتاوات  االحتالل  المؤقت  لألشهر الالحقة3 

تدفع إتاوات االحتالل المؤقت لألشهر الالحقة إلى شسيع 

ل شهر مستحق مقابل المداخيل في غضون األسبوع األول من ك 

 3(quittance)وصل 

 

 التزامــــات مختلفـــــــــة

 الفصل  العاشر 

 إدخال تغييرات على املحل 

ال يجوز إدخال أي تغييرات على املحل التجاري أو الحرفي، إال 

 بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس املجلس الجماعي3

دة االحتالل تبقى جميع اإلصالحات واإلضافات في نهاية م

المؤقت ملكا للجماعة، وال يحق للمستفيد المطالبة بأي 

 تعويض عنها3 
 

 الفصل الحادي  عشر 

 تطبيق القرارات الجماعية
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يخضع كل مستفيد لجميع القرارات الجماعية، والقوانين 

المتعلقة بممارسة التجارة واألعمال الحرفية، وال يعفيه قرار 

الحصول على باقي الرخص الترخيص باالحتالل المؤقت من 

المتعلقة بمزاولة نشاطه التجاري أو الحرفي، ويتعين عليه 

فسح املجال أمام جميع لجن المراقبة المؤهلة قانونا لمعاينة 

 املحل المرخص من أجله3 

 الفصل الثاني  عشر  

 تجهيز املحل التجاري أو الحرفي

 يتحمل المستفيد نفقات الربط بالماء والكهرباء ،وشبكة

الصرف الصحي عند توفرها، ويلتزم بتوفير معدات السالمة 

)مطفآت الحريق(، والنظافة الداخلية والخارجية و تأمين 

 الحراسة للمحل التجاري أو الحرفي 3

كما يتحمل نفقات جميع أشغال الصيانة  التي يتطلبها املحل ، 

مع الحرص على احترام وحدة اللون الذي تحدده الجماعة 

 اجهة الخارجية3 لصباغة الو 

 الفصل الثالث عشر  

 مسؤولية المستفيد

يكون المستفيد وحده مسؤوال تجاه االغيار عن تبعات 

االحتالل المؤقت، وال يمكن بأية حال من األحوال إثارة 

مسؤولية الجماعة عن االضرار كيفما كان مصدرها والتي قد 

 وتلحق بالمستفيد او باالشخاص التابعين له او بمنشآته أ

 باألغيار3

 الفصل الرابع عشر

 االستعماالت الممنوعة للمحل

يمنع منعا كليا استعمال املحالت التجارية أو الحرفية للمبيت 

أو للسكن أو استعمالها كمستودعات للبضائع والسلع والمواد 

التي تشكل خطرا على صحة وسالمة المواطنين ، وتضر 

البة املحل بالرونق العام للسوق وبحقوق الجوار، أو بص

 التجاري3 

 الفصل الخامس عشر 

 تجنب عرقلة حركة المرور أمام املحل التجاري أو الحرفي 

يمنع منعا كليا على المستفيد عرقلة حركة المرور أمام املحل 

التجاري أو الحرفي ، وذلك بالتوغل في الممرات املخصصة 

للعموم ، بواسطة بضائع أو شبابيك أو معدات وأدوات وغير 

 ك3 ذل

 نهـايـة االحتالل المؤقت

 الفصل السادس عشر 

 التخلي التلقائي عن االحتالل المؤقت3 

يمكن للمستفيد التخلي عن املحل التجاري أو الحرفي تلقائيا 

شريطة توجيه تنازل عن حق االحتالل المؤقت إلى السيد 

ي لدة فقرئيس املجلس الجماعي ، بعد أداء جميع اإلتاوات الم

 الجماعة3 ذمته لفائدة

 الفصل السابع عشر 

 سحب قرار الترخيص باالحتالل المؤقت من طرف الجماعة 

يمكن سحب قرار الترخيص باالحتالل المؤقت بحكم القانون 

وبدون أي تعويض، بعد تبليغ إعذار إلى المستفيد من 

الترخيص، يحدد فيه أجل ال يتعدى شهرا واحدا إلخالء املحل، 

 ة : وذلك في الحاالت التالي

  التقاعس في أداء إتاوات االحتالل المؤقت داخل

 اآلجال املحددة3 

  اذا تخلى المستفيد للغير عن كل أو بعض الحقوق

 التي يخولها له قرار الترخيص باالحتالل المؤقت؛

  اذا خصص المستفيد المنشأة لغير ما أعدت له، أو

 أحدث فيها تغييرا دون موافقة مسبقة لرئيس املجلس؛

 حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق  إذا صدر

 المستفيد من الرخصة؛

 3في حالة اإلخالل بمقتضيات وبنود القرار التنظيمي 

 
 الفصل الثامن  عشر  

 إرجاع املحل في حالة جيدة إلى الجماعة 

عند انتهاء مدة االحتالل المؤقت للمحل التجاري أو الحرفي 

ماعة جاعه إلى الجألي سبب من األسباب ، يلتزم المستفيد بإر 

في حالة جيدة ، وفي حالة مالحظة أضرار قد لحقت باملحل، 

فإن الجماعة تقوم باإلصالحات الضرورية على نفقة 

 المستفيد 3 

 الفصل التاسع عشر

 استمرار ذوي الحقوق في االستفادة من املحل

في حالة وفاة المرخص له باالحتالل المؤقت ، يحق لورثته 

ى حين إلأو الحرفي، تفادة من املحل التجاري االستمرار في االس

انتهاء المدة القانونية للترخيص شريطة تقديم طلب كتابي 

بذلك لرئيس املجلس الجماعي  و ذلك داخل أجل شهر واحد 

 من تاريخ وفاة المستفيد 3

 

 الفصل  العشرون  

 الحقوق المكتسبة 
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 ال يخول الترخيص باالحتالل المؤقت للمستفيد أي حق من

الحقوق العينية األصلية، أو التبعية، للمحل التجاري أو الحرفي 

 )األصل التجاري(، وال يجوز له المطالبة بأي تعويض عن ذلك3 

 مقتضـيات ختاميـة

 الفصل الواحد والعشرون  

 تسوية النزاعات 

في حالة ظهور نزاع بين الجماعة والمستفيد، يتم حله بالطرق 

لك، يعرض األمر على املحكمة الرضائية، وفي حالة تعذر ذ

 املختصة3

 
  الثاني والعشرونالفصل 

 التأشير على القرار التنظيمي 

ال يمكن الترخيص باالحتالل المؤقت للمحالت التجارية أو 

الحرفية بسوق ثالثاء جماعة سيدي وساي، إال بعد التأشير 

 على هذا القرار التنظيمي من طرف السلطة املختصة3

 العشرونالثالث و الفصل 

 واجبات التسجيل والتمبر 

يتحمل المستفيد جميع رسوم التسجيل والتمبر المرتبطة 

 بقرار االحتالل المؤقت 3

 3 0200فبراير 15سيدي وساي في وحررب 

 3محمد فلولوا  ،املجلس الجماعي رئيس :اإلمضاء

 02003مارس  62في  بيــوكرى ،

  كاتب العامال،تأشيرة السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها 

 3بدر بوسيف
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ختارييالقرار التنظيمي لرئيس املجلس الجماعي  لسيدي وساي 

يتعلق باالحتالل المؤقت لمنصات عرض  2222براير ف 10

 الخضر والفواكه بسوق ثالثاء جماعة سيدي وساي

 

 ،جماعي  لسيدي وسايإن رئيس املجلس ال

من  02الصادر في  6362322مقتض ى الظهير الشريف رقم ب

 664363( بتنفيذ القانون  رقم 0262يوليوز  20) 6341رمضان 

 ؛المتعلق بالجماعات

ذي الحجة  4صادر في  6306303وبناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  20363(، بتنفيذ القانون رقم 0206يوليوز  63) 6330

 ام األمالك العقارية للجماعات الترابية؛  بنظ

من ذي  63الصادر في  632.20.6وبناء على الظهير الشريف رقم 

 30321بتنفيذ القانون رقم  )0220نونبر  42( 6302القعدة 

 ؛المتعلق بجبايات الجماعات املحلي كما تم تغييره وتتميمه

ذي  61صادر في  023.20.6وبناء على الظهير الشريف رقم 

 43320( بتنفيذ القانون رقم 0220رجنبد 00) 6302الحجة 

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق 

 ؛والمساهمات و األتاوى المستحقة لفائدة الجماعات املحلية

 6343ربيع األول  3الصادر في  03603326وبناء على المرسوم رقم 

ية للجماعات ( بسن نظام للمحاسبة العموم0260نوفمبر 04)

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

املحدد   0222أبريل  26بتاريخ  26وبناء على القرار الجبائي رقم 

لنسب و أسعـار الرسـوم و األتاوى و مختلف الحقــوق التي 

 ؛تقبض لفائدة جماعة سيــدي وساي ، كما تم تغييره و تتميمه 

 ي خالل دورتهوبناء على مداوالت املجلس الجماعي لسيدي وسا

 ؛منه 26المنعقدة بتاريخ  0200العادية لشهر فبراير 

 يقــرر مــا يلي:
 

 مقتضيـــــات عـــامة

 الفصل األول 

 موضوع  القرار التنظيمي

 وكيفيات شروط تحديد إلى القرار التنظيمي هذا يهدف

باالحتالل المؤقت لمنصات عرض الخضر والفواكه  الترخيص

 العام الملك على دي وساي، المقامبسوق ثالثاء جماعة سي

المسمى " سوق  0242/12رقم  العقاري  الرسم ذي الجماعي

 الثالثاء"3 

 الفصل الثاني 

 المنصات  موضوع االحتالل المؤقت

( بســــوق boxes d’étalageمنصــــات عرض الخضــــر و الفواكه )

منصــــة مرقمة ومرتبة على  23ثالثاء ســــيدي وســــاي، مكونة من 

 الشكل التالي :

 

أرقـــــام 

المنصـا

 ت

 

 العدد

 

 المساحة
المبلغ 

 الجزافي

 بالدرهم

اإلتاوة 

 الشهرية

 بالدرهم

 6من 

 إلى  

23  

23 

  xم 4322

 0322م = 0322

 ² م

 

6222522 

 

622522 

 

 تنظيم االستفادة من المنصات

 الفصل الثالث 
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 سند  االحتالل المؤقت

تالل حتتم االستفادة من المنصات بموجب قرار الترخيص باال 

المؤقت، يشار فيه إلى المعلومات الشخصية للمستغل، ورقم 

منصة العرض، مساحتها، إتاوة االحتالل المؤقت، وأجل أدائها، 

 مع باقي الشروط المنصوص عليها في هذا القرار التنظيمي3

 

 الرابع الفصل 

 طريقة االستفادة

تتم  االستفادة من منصات عرض الخضر والفواكه بناء على 

 مرفق بالوثائق التالية : طلب

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 صورتين شخصيتيــن 

  شهادة إدارية تبين وجود المتنافس في وضعية

جبائية سليمة تجاه الجماعة، تسلم من طرف 

 مكتب الجبايات الجماعي3

في حالة تعدد طلبات االحتالل المؤقت المتعلقة بنفس منصة 

بتقديم عروض األثمان، ويتم  العرض، تتم مطالة المتنافسين

اختيار العرض األعلى ثمنا باعتباره العرض األفضل بالنسبة 

 للجماعة3
 

 الخامسالفصل 

 االعالن عن تلقي الطلبات

يصدر رئيس املجلس في حالة وجود منصات عرض شاغرة، 

الجماعي إعالنا عن تلقي طلبات االحتالل المؤقت، وينشر في 

، تصدران باللغة العربية ، و جريدتين وطنيتين على األقل

 بمختلف وسائل اإلشهار املحلية3

 06يفتح أجل إيداع طلبات االحتالل المؤقت لمدة ال تقل عن 

يوما الموالية لتاريخ  62يوما، ويتم البث في الطلبات في غضون 

 انتهاء األجل المذكور3
 

 الفصل السادس

 مدة االحتالل المؤقت 

)تسع( سنوات، تبتدئ من 23 تحدد مدة االحتالل المؤقت في

 تاريخ تبليغ قرار الترخيص، ويتم تجديد هذه المدة  تلقائيا3

على رأس   %62تراجع إتاوة االحتالل المؤقت بزيادة تقدر بنسبة 

 سنوات3  2كل 

ويعتبر رفض أداء اإلتاوة الجديدة، بمثابة إخالل بمقتضيات  

 سحبحتالل المؤقت ، ويترتب عن ذلك قرار الترخيص باإل 

 قرار الترخيص  وإفراغ منصة العرض 3  

 

 السابعالفصل 

 داءأجــل األ 

بالنسبة للمستغلين الجدد، يؤدى المبلغ الجزافي واالتاوة 

 الشهرية فور تبليغ قرار الترخيص باالحتالل المؤقت3

بالنسبة للمستغلين القدامى الذين يغيرون منصة العرض 

ر أنه لغ الجزافي ثانية، غيبأخرى، فإنهم ليسوا ملزمين بأداء المب

يتعين عليهم أداء اإلتاوة الشهرية فور تبليغهم قرار الترخيص 

 الجديد3

حتالل المؤقت لألشهر الالحقة إلى شسيع تدفع إتاوات اإل 

المداخيل في غضون األسبوع األول من كل شهر مستحق، 

 3 (quittance)مقابل وصل 

 

 الفصل الثامن 

 لسوق أداء واجبات الدخول إلى ا 

حتالل المؤقت لمنصات عرض الخضر ال يعفي أداء إتاوات اإل 

والفواكه من طرف المستفيدين، من أدائهم لواجبات إدخال 

 الخضر و الفواكه ومختلف السلع إلى السوق3 
 

 التزامات مختلفــــــة

 الفصل التاسع 

 إدخال تغييرات على منصة العرض

صة العرض، إال بعد ال يجوز القيام بإدخال أي تغييرات على من

 الحصول على موافقة كتابية من رئيس املجلس الجماعي3

تبقى جميع اإلصالحات واإلضافات في نهاية مدة االحتالل 

المؤقت ملكا للجماعة، وال يحق للمستفيد المطالبة بأي 

 تعويض عنها3 

 

 الفصل العاشر

 تجنب عرقلة المرور أمام منصة العرض

يد عرقلة المرور أمام منصة يمنع منعا كليا على المستف

العرض، وذلك بالتوغل في الممرات املخصصة للعموم ، 

 بواسطة بضائع أو معدات وأدوات وغير ذلك3 

 

 حتالل المؤقتنهـايـة اإل 
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 الفصل الحادي عشر

 حتالل المؤقتالتخلي التلقائي عن حق اإل  

يمكن للمستفيد التخلي عن منصة العرض تلقائيا، شريطة 

حتالل المؤقت إلى السيد رئيس املجلس عن اإل  توجيه تنازل 

الجماعي ، بعد أداء جميع اإلتاوات املخلدة في ذمته لفائدة 

 الجماعة3 

 الفصل الثاني عشر 

 حتالل المؤقت من طرف الجماعةسحب  قرار الترخيص باإل 

حتالل المؤقت بحكم القانون يمكن سحب قرار الترخيص باإل 

ذار إلى المستفيد من وبدون أي تعويض، بعد تبليغ إع

الترخيص، يحدد فيه أجل ال يتعدى شهرا واحدا إلخالء منصة 

 العرض، وذلك في الحاالت التالية : 

  التقاعس في أداء إتاوات االحتالل المؤقت داخل

 اآلجال املحددة3 

  اذا تخلى المستفيد للغير عن كل أو بعض

 ؛تالحقوق التي يخولها له قرار الترخيص باالحتالل المؤق

  ،اذا خصص المستفيد المنشأة لغير ما أعدت له

 أو أحدث فيها تغييرا دون موافقة مسبقة لرئيس املجلس؛

  إذا صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق

 المستفيد من الرخصة؛

  في حالة اإلخالل بمقتضيات وبنود القرار

 التنظيمي3

 الفصل الثالث عشر 

 ى الجماعةإرجاع منصة العرض في حالة جيدة إل

عند انتهاء االحتالل المؤقت لمنصة العرض ألي سبب من 

األسباب ، يلتزم المستفيد بإرجاعها  إلى الجماعة في حالة جيدة 

، وفي حالة مالحظة أضرار قد لحقت بها ، فإن الجماعة تقوم 

 باإلصالحات الضرورية على نفقة المستفيد من الترخيص 3 

 الفصل الرابع عشر 

 الحقوق في االستفادة من منصة العرض استمرار ذوي 

في حالة وفاة المرخص له باالحتالل المؤقت، يحق لورثته 

االستمرار في االستفادة من منصة العرض إلى حين انتهاء المدة 

القانونية للترخيص، شريطة تقديم طلب كتابي في الموضوع إلى 

السيد رئيس املجلس الجماعي، وذلك داخل أجل شهر واحد من 

 3ريخ وفاة المرخص لهتا

 مقتضـيات ختاميـة

 الفصل الخامس عشر 

 تسوية النزاعات 

في حالة ظهور نزاع بين الجماعة والمستفيد ، يتم حله بطرق 

رضائية، وفي حالة تعذر ذلك،  يعرض األمر على املحكمة 

 املختصة 3

 السادسعشرالفصل 

 التأشير على القرارالتنظيمي

المؤقت لمنصات عرض الخضر ال يمكن الترخيص باالحتالل 

والفواكه بسوق ثالثاء جماعة سيدي وساي ، إال بعد التأشير 

 على هذا القرار التنظيمي من طرف السلطة املختصة3

 السابع عشرالفصل 

 واجبات التسجيل  والتمبر

يتحمل المستفيد جميع رسوم التسجيل و التمبر المرتبطة 

 بقرار االحتالل المؤقت 3

  02003فبراير 15ي في سيدي وساوحررب 

 3املجلس الجماعي   محمد فلولوارئيس 

 02003مارس  62في  بيــوكرى ،

تأشيرة السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها    

 3الكاتب العام بدر بوسيف،

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض في المهام

 

فبراير  22بتاريخ  20قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

التفويض في مهام اإلشهاد على صحة بالقاض ي  2222

 اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

 

 ر،الوريإن رئيس املجلس الجماعي 

 رمضان  02صادر في  6362322ف رقم بناء على الظهير الشري

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262وليوز ي 0) 6341

 .منه 624المتعلق بالجماعات السيما المادة 

ق3م3م بتاريخ  2002Dوبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

موجهة إلى السادة والة الجهــات وعمال العماالت  0223يوليو  61

وعمال المقاطعات حول اإلجراءات الخاصة بتفويض  واألقاليم

 مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه
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 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء  0206شتنبر 

 . صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 ي:يل ما يقرر 

 الفصل األول 

 سةسادال ةالنائبويوشة، بصفتها كريمة ن:  ةيفوض للسيد

اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ في مهام  للرئيس

لك بما في ذبتنسيق مع المصلحة الجماعية المعنية  ألصولها

الوثائق المتعلقة بعقود بيع السيارات والدرجات النارية 

 والهوائية3

 الفصل الثاني

 علىضاء اإلشهاد على صحة اإلميستثنى من هذا التفويض 

 الوثائق المتعلقة بعقود بيع العقارات3

 الفصل الثالث

بإعداد تقارير اسبوعية عن األنشطة التي  اقوم المفوض لهت

 3بها ورفعها الى رئاسة املجلس  تقام

 الفصل الرابع

يبتدئ العمل بهدا القرار ابتدءا من تاريخ إصداره وينشر 

 وني للجماعةقع االلكتربالجريدة الرسمية للجماعات وبالمو 

 سائلوببلغ للعموم بجميع الو بمقر الجماعة،  3كما يعلق

 3المتاحة

 0200فبراير  00في ورير وحرر با

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبراير  30بتاريخ  20قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

في مجال الشرطة  القاض ي بالتفويض في المهام 2222

 االدارية

 

 ر،الوريإن رئيس املجلس الجماعي 

 رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262وليوز ي 0) 6341

 .منه 624المتعلق بالجماعات السيما المادة 

م بتاريخ ق3م2002D 3وبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

موجهة إلى السادة والة الجهــات وعمال العماالت  0223يوليو  61

واألقاليم وعمال المقاطعات حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 

 مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

اء حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمض 0206شتنبر 

 . صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 ي:يل ما يقرر 

 الفصل األول 

في  يسللرئ رابعالنائب ال، بصفته يفوض للسيد : احمد حبوش 

المهام في قطاع التعمير بتنسيق مع المصلحة الجماعية 

 المعنية ليقوم بالمهام التالية:

3 منح رخص استغالل المؤسسات المضرة والمزعجة او 6

 ها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل االخطيرة ومراقبت

 3 التوقيع على إعالنات عن المنافع والمضار0

3 اتخاذ التدابير الرامية الى ضمان سالمة الطرق العمومية 4

 وتنظيفها وإنارتها ورفع معرقالت السير عنها م

3 تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية 2

 لمرور بها3واملحافظة على سالمة ا

 3 ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية1

3 قيادة عملية جمع ومحاربة الكالب الضالة ومكافحة داء 0

 السعر :

3 حضور االجتماعات المتعلقة بالقطاع لدى اإلدارات 2

 والمؤسسات3 ]

 الفصل الثاني

يقوم المفوض له بإعداد تقارير اسبوعية عن األنشطة التي قام 

 الرخص المسلمة ورفعها الى رئاسة املجلس بها وجدوال ملختلف

 الفصل الثالث

يبتدئ العمل بهدا القرار ابتدءا من تاريخ إصداره وينشر 

لكتروني للجماعة بالجريدة الرسمية للجماعات وبالموقع اال

ويبلغ للعموم بجميع الوسائل ، الجماعة  3كما يغلق بمقر

 المتاحة 3

 0200فبراير  04في ورير وحرر با

 ألورير، الحسن المراش رئيس املجلس الجماعياء: اإلمض

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبراير  30بتاريخ  28قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

القاض ي بالتفويض في المهام في مجال الشؤون  2222

 االجتماعية والثقافية والرياضية

 

 ر،الوريملجلس الجماعي إن رئيس ا



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

68 
 

 رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262وليوز ي 0) 6341

 .منه 624المتعلق بالجماعات السيما المادة 

ق3م3م بتاريخ  2002Dوبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

سادة والة الجهــات وعمال العماالت موجهة إلى ال 0223يوليو  61

واألقاليم وعمال المقاطعات حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 

 مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء  0206شتنبر 

 . صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 ي:يل ما يقرر 

 الفصل األول 

يس في للرئثالثة ال ةالنائب بصفتها بجفاغ فاطمة : ةيفوض للسيد

المهام في قطاع المستودع الجماعي بتنسيق مع المصلحة 

 قوم بالمهام التالية: تالجماعية المعنية ل

  الترخيص باستغالل المرافق االجتماعية والثقافية

 والمالعب الرياضية

 ات الخاصة بالجمعيات الرياضية تراخيص تعليق الالفت

 والثقافية

  قيادة وتسطير مخطط التنمية االجتماعية للجماعة

والتنسيق مع الجمعيات العاملة بالقطاع والقطاعات 

والمنظمات الغير الحكومية والوطنية والدولية  الحكومية

3 

  قيادة وتنسيق عمليات الدعم االجتماعي والبرامج

اعة بتنسيق مع مختلف التضامنية التي تنظمها الجم

االهتمام المشترك مع رفع تقارير في  الفعاليات ذات

 الموضوع الى رئاسة املجلس 3

  قيادة عمليات التنشيط الثقافي والرياض ي التي تنظمها

 الجماعة بتنسيق مع مختلف الفعاليات 3

  اإلشراف على تسطير برنامج سنوي للتظاهرات الثقافية

عيات واألندية ذات الصلة والرياضية والتنسيق مع الجم

القطاعات الحكومية المعنية ومع العصب الوطنية  ومع

التابعة للجامعات الملكية ملختلف الرياضات ومع 

 الوطنية والدولة المنظمات الغير الحكومية

  تمثيل الجماعة في مختلف التظاهرات والملتقيات

 الثقافية والرياضية التي تدعمها او تساهم فيها

 يير استفادة الجمعيات من الدعم العمومي اقتراح معا

 للجماعة ومؤشرات تقييمها3

  حضور االجتماعات المتعلقة بالقطاعين الثقافي

 والرياض ي لدى مختلف اإلدارات والمؤسسات

 الثاني صلالف

تقوم المفوض لها بإعداد تقارير أسبوعية عن األنشطة التي 

ة لى رئاسقامت بها وجدوال ملختلف الرخص المسلمة ورفعها ا

  املجلس

 :الثثالالفصل 

بتدءا من تاريخ إصداره وينشر إالقرار  بهذايبتدئ العمل 

بالجريدة الرسمية للجماعات وبالموقع االلكتروني للجماعة 

الجماعة 3ويبلغ للعموم بجميع الوسائل  كما يعلق بمقر،

 المتاحة

 0200فبراير  04في ورير وحرر با

 ألورير، الحسن المراش رئيس املجلس الجماعياإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبراير  30بتاريخ  29قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

 القاض ي بالتفويض في المهام في قطاع التعمير 2222

 

 ر،إن رئيس املجلس الجماعي الوري

 رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262وليوز ي 0) 6341

 .منه 624المتعلق بالجماعات السيما المادة 

ق3م3م بتاريخ  2002Dوبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

موجهة إلى السادة والة الجهــات وعمال العماالت  0223يوليو  61

اطعات حول اإلجراءات الخاصة بتفويض واألقاليم وعمال المق

 مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء  0206شتنبر 

 . صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 ي:يل ما يقرر 

 الفصل األول 

 لرئيسالنائب الثاني ل ، بصفتهيفوض للسيد : إبراهيم عضيض

في المهام في قطاع التعمير بتنسيق مع المصلحة الجماعية 

 المعنية ليقوم بالمهام التالية:

 رخص البناء باستثناء المشاريع الكبرى  63

شواهد المطابقة واإلسكان الخاصة بالمشاريع  03

 الصغرى 

 6رخص اإلصالح  43
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 الشواهد اإلدارية ط 33

 6رخص الربط بشبكة الكهرباء  23

 ربط بشبكة الماء الصالح للشربرخص ال 13

 6رخص الربط بشبكة الصرف الصحي  03

حضور االجتماعات المتعلقة بالقطاع لدى مختلف  23

 اإلدارات والمؤسسات

 الفصل الثاني

يقوم المفوض له بإعداد تقارير أسبوعية عن األنشطة التي قام 

 بها وجدوال ملختلف الرخص المسلمة ورفعها إلى رئاسة املجلس

 :الثثالالفصل 

بتدءا من تاريخ إصداره وينشر إالقرار  بهذايبتدئ العمل 

بالجريدة الرسمية للجماعات وبالموقع االلكتروني للجماعة 

الجماعة 3ويبلغ للعموم بجميع الوسائل  كما يعلق بمقر،

 المتاحة

 0200فبراير  04في ورير وحرر با

 ألورير، الحسن المراش رئيس املجلس الجماعياإلمضاء: 

ـــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبراير  30بتاريخ  02قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

القاض ي بالتفويض في المهام في قطاع المستودع  2222

 الجماعي

 

 ر،إن رئيس املجلس الجماعي الوري

 ان رمض 02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262وليوز ي 0) 6341

 .منه 624المتعلق بالجماعات السيما المادة 

ق3م3م بتاريخ  2002Dوبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

موجهة إلى السادة والة الجهــات وعمال العماالت  0223يوليو  61

ات الخاصة بتفويض واألقاليم وعمال المقاطعات حول اإلجراء

 مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه

 03بتاريخ  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء  0206شتنبر 

 . صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 ي:يل ما يقرر 

 الفصل األول 

 ئيس فيالنائب االول للر  بصفته يفوض للسيد: عبدالله ازيكي

المهام في قطاع المستودع الجماعي بتنسيق مع المصلحة 

 الجماعية المعنية ليقوم بالمهام التالية: 

  اإلشراف على اإلنارة العمومية وصيانتها ترشيد

 استغاللها

  تنظيم حركية أسطول الجماعة من كافة اآلليات

والسيارات والحافالت من خالل اإلشراف على 

 6عمليات ذات الواقع البيئي3 وال الصيانة واملحروقات

  اإلشراف والتتبع والتنسيق مع جمعية نظافة سوس

في وضع خريطة عمل وإستراتيجية حسن تدبير جمع 

 ¡ ونقل النفايات

 : ٣ ومحاربة أشكال التلوث البيئي 

   عقد اجتماعات وإعداد تقارير دورية بخصوص

عملية جمع ونقل النفايات بالتنسيق مع جمعية 

 س نظافة سو 

  حضور االجتماعات المتعلقة بالقطاع لدى مختلف

 6اإلدارات والمؤسسات 

 الفصل الثاني

يقوم المفوض له بإعداد تقارير أسبوعية عن األنشطة التي قام 

 بها وجدوال ملختلف الرخص المسلمة ورفعها إلى رئاسة املجلس

 :الثثالالفصل 

نشر بتدءا من تاريخ إصداره ويإالقرار  بهذايبتدئ العمل 

بالجريدة الرسمية للجماعات وبالموقع االلكتروني للجماعة 

الجماعة 3ويبلغ للعموم بجميع الوسائل  كما يعلق بمقر،

 المتاحة

 0200فبراير  04في ورير وحرر با

 ألورير، الحسن المراش رئيس املجلس الجماعياإلمضاء: 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 ماي 12بتاريخ  22قرار لرئيس املجلس الجماعي الورير رقم 

القاض ي بالتفويض في المهام في قطاع الممتلكات  2222

 الجماعية

 

 ر،الوريإن رئيس املجلس الجماعي 

 رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262وليوز ي 0) 6341

 .منه 624المتعلق بالجماعات السيما المادة 

ق3م3م بتاريخ  2002Dوبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

موجهة إلى السادة والة الجهــات وعمال العماالت  0223يوليو  61

واألقاليم وعمال المقاطعات حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 

 مهام رئيس املجلس الجماعي إلى نوابه
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 03بتاريخ  62632اء على دورية السيد وزير الداخلية عدد بنو 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء  0206شتنبر 

 . صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 ي:يل ما يقرر 

 الفصل األول 

في  النائب الخامس للرئيس، بصفته يفوض للسيد : محمد زكمي

المهام في قطاع التعمير بتنسيق مع المصلحة الجماعية 

 المعنية ليقوم بالمهام التالية:

  السهر على تحديد وإحصاء وتسوية وضعية الممتلكات

 الجماعية 3

  إتخاد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مقررات املجلس المتعلقة

بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة )اإلقتناء و 

 _الوصايا(3 التفويتات الهبات

 ول مسك وتتبع وتحيين سجل الممتلكات ومسك جدا

 وإحصاء األمالك الجماعية 3

  السهر على الحفاظ على الممتلكات الجماعية و القيام

باإلجراءات القانونية لحمايتها وتسوية وضعيتها القانونية 

3 

   تمثيل الجماعة داخل اللجنة المكلفة بالتسوية العقارية

و المنبثقة عن مرسوم وزير اإلقتصاد و المالية المؤرخ في 

 02223 أكتوبر 62

  تنظيم شغل الملك الجماعي العام المتعلق باألرصفة من

 طرف أصحاب املحالت التجارية و المهنية و الصناعية 3

 3 تتبع وتنفيذ مقررات املجلس بشأن المعامالت العقارية 

  توقيع مختلف المراسالت وأوراق اإلرسال الصادرة عن

 مصلحة الممتلكات الجماعية3

 الفصل الثاني

ه بإعداد تقارير أسبوعية عن األنشطة التي قام يقوم المفوض ل

 بها ورفعها الى رئاسة املجلس3

 الفصل الثالث

 04بتاريخ  00ينسخ مقتضيات القرار رقم لغي هذا القرار و ي

 02003فبراير 

 الفصل الرابع

يبتدئ العمل بهدا القرار ابتدءا من تاريخ إصداره وينشر 

اللكتروني للجماعة قع ابالجريدة الرسمية للجماعات وبالمو 

 سائلوببلغ للعموم بجميع الو بمقر الجماعة،  3كما يعلق

 3المتاحة

 0200ماي  60في ورير وحرر با

 ألورير، الحسن المراش رئيس املجلس الجماعياإلمضاء: 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 بتاريخ  20ت رقم لتارودان الجماعي املجلس لرئيس قرار

 اإلمضاءو يقض ي بالتفويض في المهام  2222مارس 

 

 ؛تارودانت لمدينة الجماعي املجلس إن رئيس

 من 20 في الصادر 1.15.85  رقم الشريف الظهير بناء 

التنظيمي  ( بتنفيذ لقانون 0262يوليوز  20 1436(رمضان

 ؛منه  624المتعلق بالجماعات وخاصة المادة  664363 رقم

 الجماعي مكتب املجلس انتخاب أعضاء محضر على بناءو 

  ؛0206 شتنبر18 في لتارودانت المؤرخ

 : يلي ما قرر 

 

 األول  الفصل

 الخامسة لرئيس النائبة ،فاتحة موافق السيدة الى يفوض 

 وبالمشاركة مقامي التوقيع تارودانت لمدينة الجماعي املجلس

ؤون االجتماعية بتدبير قطاع الش المتعلقة الوثائق على معي

 والتنمية البشرية3

  الثاني الفصل

 التسيير إطار في تدخل التي الوثائق التفويض هذا من يستثنى

 المادة من األولى للفقرة وذلك طبقا بالصرف واألمر اإلداري 

 .للجماعة التنظيمي القانون  من 103

  الثالث الفصل

 بتنفيذه دويعه توقيعه تاريخ من ابتداء القرار بهذا العمل يبدأ

  .اختصاصه حسب كل المعنية والمصالح األقسام جميع الى

 الرابع الفصل

 كما بها الملحقة الجماعة وبالمكاتب بمقر القرار هذا يعلق  

 وبالموقع املحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر

  .العموم عليه ليطلع للجماعة االلكتروني

  02003مارس  61في بتارودانت وحرر 

 3وهبي  اللطيف الجماعي، عبد املجلس : رئيساءاإلمض 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 بتاريخ 20لتارودانت رقم  الجماعي املجلس لرئيس قرار

 اإلمضاءو يقض ي بالتفويض في المهام  2222مارس 

 

 ،تارودانت لمدينة الجماعي املجلس إن رئيس
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 من 20 في الصادر 1.15.85  رقم الشريف يرالظه بناء

التنظيمي  لقانون ا( بتنفيذ 0262يوليوز  20 1436(رمضان

 ؛منه  624المتعلق بالجماعات وخاصة المادة  664363 رقم

 الجماعي مكتب املجلس انتخاب أعضاء محضر على وبناء

  2021 شتنبر18 في لتارودانت المؤرخ

 : يلي ما قرر 

 األول  الفصل

 لرئيس الرابع النائب ،اسماعيل الحريري  السيد ىال يفوض 

 وبالمشاركة مقامي التوقيع تارودانت لمدينة الجماعي املجلس

بتدبير قطاع الشؤون الثقافية  الوثائق المتعلقة على معي

 .والتواصل 

 الثاني الفصل

 التسيير اطار في تدخل التي الوثائق التفويض هذا من يستثنى

 المادة من األولى للفقرة وذلك طبقا بالصرف األمر و اإلداري 

 .للجماعة التنظيمي القانون  من 103

 الثالث الفصل

 بتنفيذه ويعهد توقيعه تاريخ من ابتداء القرار بهذا العمل يبدأ

  .اختصاصه حسب كل المعنية والمصالح األقسام جميع الى

 الرابع الفصل

 كما ابه الملحقة وبالمكاتب الجماعة بمقر القرار هذا يعلق  

 وبالموقع املحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر

  .العموم عليه ليطلع للجماعة االلكتروني

  02003مارس 61في بتارودانت وحرر 

 3وهبي  الجماعي، عبداللطيف املجلس : رئيساإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماي  12بتاريخ  22الجماعي الورير رقم  قرار لرئيس املجلس 

القاض ي بالتفويض في المهام في قطاع الممتلكات   2222

 الجماعية 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي ألورير

رمضان  02صادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)6341

 ؛منه 624سيما المادة المتعلق بالجماعات ال  664363

 61بتاريخ  D2525وبناء على دورية السيد وزير الداخلية 

المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض مهام  0223يوليوز 

 ؛لنوابه رئيس املجلس الجماعي

 03بتاريخ  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء  0206شتنبر 

 ؛حيات رئيس مجلس الجماعةصال 

 الفصـل األول 

 النائب الخامس للرئيس ،محمد زكمييفوض للسيـد  

في المهام في قطاع الممتلكات الجماعية بتنسيق مع المصلحة 

 :الجماعية المعنية ليقوم بالمهام التالية

السهر على تحديد وإحصاء وتسوية وضعية الممتلكات  •

 .الجماعية 

الزمة لتنفيذ مقررات املجلس المتعلقة إتخاد اإلجراءات ال •

 –بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة )اإلقتناء و التفويتات 

 .(الوصايا –الهبات 

مسك وتتبع وتحيين سجل الممتلكات ومسك جداول  •

 .وإحصاء األمالك الجماعية 

السهر على الحفاظ على الممتلكات الجماعية و القيام  •

 .لحمايتها وتسوية وضعيتها القانونية باإلجراءات القانونية 

تمثيل الجماعة داخل اللجنة المكلفة بالتسوية العقارية و •

 62المنبثقة عن مرسوم وزير اإلقتصاد و المالية المؤرخ في 

 3 0222أكتوبر

تنظيم شغل الملك الجماعي العام المتعلق باألرصفة من  •

 .ية طرف أصحاب املحالت التجارية و المهنية و الصناع

 .تتبع وتنفيذ مقررات املجلس بشأن المعامالت العـقـاريـة •

توقيع مختلف المراسالت وأوراق اإلرسال الصادرة عن 

 .مصلحة الممتلكات الجماعية

 الفصل الثاني

يقوم المفوض له بإعداد تقارير أسبوعية عن األنشطة التي 

 قام بها ورفعها الى رئاسة املجلس 

 الفصل الثالث

 04بتاريخ  00القرار و ينسخ مقتضيات القرار رقم يلغي هذا 

 .0200فبراير 

 الفصل الرابع

يبتدئ العمل بهذا القرار ابتدءا من تاريخ إصداره وينشر  

بالجريدة الرسمية للجماعات وبالموقع االلكتروني للجماعة 

،كما يعلق بمقر الجماعة ،ويبلغ للعموم بجميع الوسائل 

 3المتاحة

 02003ماي  60حرر باوریر في و 

 الحسن المراش3 ،: رئيس املجلس الجماعي ألورير اإلمضاء
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ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مجال الحالة المدنية  

 

 032222/م والد تايمة رقال  رئيسة الجماعة الترابيةلقرار 

ضابط مهام في تفويض يقض ي بال 2222يناير  0بتاريخ 

 الحالة المدنية

 

د تايمة  و ضابط الحالة ان رئيسة الجماعة الترابية الوال 

 ،المدنية

 02بتاريــخ الصادر 6362322بناء على الظهير الشريــف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي 0262يوليوز  20)6341رمضان 

 ؛منه 620و خاصة المادة المتعلق بالجماعات  664363رقم 

ذي  4الصادر في  6306326لظهير الشريف رقم ا وبمقتض ى

 41306( بتنفيذ القانون رقم 0206يوليوز  63) 6330الحجة 

 ؛منه 1المتعلق بالحالة المدنية و ال سيما المادة 

الصادرة في  62632بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم و 

حول االجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر  03

 ؛رئيس مجلس الجماعة صالحيات

 :يقرر ما يلي

 األول الفصل 

األولى من الدرجة متصرف  ، رشيد بنحسن للـسيــد يفوض

ئيس مصلحة الموارد البشرية و الشؤون القانونية و شؤون ر 

ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية بالتفويض و ،املجلس 

لمدنية لحالة ال الفرعي مكتبالالتوقيع على الوثائق الخاصة ب

 دراية الرابعة )التقدم(3الذي يقع مـقره بالملحقة اإل 

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار إبتداء من تاريخ توقيعه3

 3 0200يناير 24و حرر باوالدتايمة في

 3رئيسة املجلس الجماعي، نادية بوهدود: اإلمضاء
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 20/2222قرار لرئيسة الجماعة الترابية الوالد تايمة رقم 

يقض ي بالتفويض في مهام ضابط  2222فبراير  21بتاريخ 

 الحالة  المدنية
 

ان رئيسة الجماعة الترابية الوالد تايمة  و ضابط الحالة 

 ،المدنية 

 02الصادر بتاريــخ 6362322بناء على الظهير الشريــف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي 0262يوليوز  20)6341رمضان 

  ؛منه 624المتعلق بالجماعات و خاصة المادة  664363رقم 

الصادرة في  62632وبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

حول االجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو  0206شتنبر  03

 ؛صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

النائب الثاني لرئيسة لجماعة  ، علي اوداد  وض للـسيــديف

للقيام بمهام تدبير و تتبع املجال  الترابية ألوالدتايمة

اإلقتصادي و حفظ الصحة و الشرطة اإلدارية و السـير و 

الجوالن بالجماعة و التوقيع عـلى الـوثائق، الـرخص  و 

ؤون حة الشالمتعلقة بهذا املجال بمصل القراراتالمراسالت و 

 االقتصادية    و االجتماعية 3

 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار إبتداء من تاريخ توقيعه3

  02003فبراير  06و حرر باوالدتايمة في

 3: رئيسة املجلس الجماعي، نادية بوهدوداإلمضاء
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومطابقـــــة  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادفويض في مهــام تال

 النسـخ ألصولهـا

 

 22بتاريخ  10قرار لرئيس املجلس الجماعي لتامري عدد 

ات اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاديتعلق ب 2222مارس 

 ومطابقة النسخ ألصولها

 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي لتامري 

رمضان  60في الصادر  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 ات كما وقعاإلمضاءالمتعلق بتثبيث  )6362يوليوز  02(6444

 ؛تغييره وتتميمه 

 02الصادر في  6362322م قوبمقتض ى الظهير الشريف ر 

بتنفيذ القانون التنظيمي  )0262يوليوز  20 ( 6341رمضان 

 ؛منه  620المتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  664363

 يقرر ما يلي :

 الفصل األول 

النائب األول لرئيس ، احمد اد عبد المالكيفوض للسيد 

ات اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاداملجلس الجماعي لتامري 
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ومطابقة النسخ ألصولها والشواهد اإلدارية بمكتب الحالة 

المدنية الفرعي إلمي وادار التابع لجماعة تامري ليقوم بهذه 

 المهمة مقامي وبالمشاركة معي3

 الفصل الثانى 

 هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 3 ينفذ

 3 0200مارس  20حرر بتامري في  و 

 3: رئيس املجلس الجماعي لتامري اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2222/ 21والد تايمة رقمال  رئيسة الجماعة الترابيةلقرار 

لى ع اإلشهادفي مهام تفويض بال يقض ي 2222يناير  0بتاريخ 

 مطابقة النسخ ألصولهاو  اإلمضاءصحة 

 ،والد تايمةال  ان رئيسة الجماعة الترابية

 02بتاريــخ  الصادر 6362322بناء على الظهير الشريــف رقم 

 ( بتنفيذ القانون التنظيمي0262يوليوز  20)6341رمضان 

 ؛منه 620و خاصة المادة المتعلق بالجماعات  664363رقم 

ذي  03بتاريــخ  الصادر  362.60.0وبناء على المرسوم رقم 

على  اإلشهاد( بتحديد كيفيات 0260شتنبر 02)6342الحجة 

  ؛منه 3و ال سيما المادة مطابقة نسخ الوثائق ألصولها 

 :يقرر ما يلي

 فصل فريد

رشيد   للـسـيــد يفوض 0200يناير  24 إبــتــــداء مــن 

رئيس متصرف من الدرجة االولى  موظف بدرجة،بنحسن

 مصلحة الموارد البشرية و الشؤون القانونية و شؤون املجلس

و  تااإلمضاءلتوقيع على الوثائق الخاصة بمكتب تصحيح ل

ت ااإلمضاءالتصديق على نسخ الوثائق بمـكتـب تصحيـح 

 3بالملحقة اإلدارية الرابعة )التقدم(

 3 0200يناير  24و حرر باوالدتايمة في 

 3رئيسة املجلس الجماعي، نادية بوهدود: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واد نون  –جهة كلميم 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملخص مداوالت املجالس

 

في شأن النقطة  2222أبريل  20بتاريخ    21مقرر عدد 

الخاص  22/2210المتعلقة بالتداول بشأن تمديد العقد رقم 

افق تدبير النفايات الصلبة بمدينة  بالتدبير المفوض لمر

 كلميم

 

س الجماعي لكلميم املجتمع في دورة استثنائية في جلسة إن املجل

 ،0200أبريل  01فريدة علنية منعقدة بتاريخ  

 

الصادر بتاريخ  6362322وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0262يوليوز  20

 ؛المتعلق بالجماعات

د تداول بشأن تمديبعد دراسة املجلس للنقطة المتعلقة بال و

الخاص بالتدبير المفوض لمرافق تدبير  20/0262العقد رقم 

 ؛النفايات الصلبة بمدينة كلميم 

 محمد الحبيب نازوميلإلشارة فقد انسحب  العضو السيد   

  3قبل عرض هذه النقطة الفريدة على التصويت 

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

 عضوا  42ن : عدد األعضاء الحاضري -

 عضوا  03عدد األصوات المعبر عنها :  -

 : عضوا وهم السادة 01عدد األعضاء الموافقين :  -

 رشيدة ويدا  الحسن الطالبي

 عبد الرحمان غيات محمد سالم ملجيدري 

 ام العيد طوير عبد الله النجامي

 منينة مودن عبد الوهاب المدميغ

 موس ى اسبان سالمة هوين 

 ينبو عتامز  لحسن حاميد 

 مبارك الهديلي مليكة لعترس ي

 الشيخ النعمة ماء العينين سعاد جرير

 محمد المين حنانة عائشة حنانة

 ابراهيم حيدرا  الوافي خفياف

 المين هباز سعدية بوهروشان

 عبد القادر أبوزيد محمد بلفقيه

 امحمد ابو ناشيط أحمد تامك

 : وهم السادة 24عدد  األعضاء الرافضين :  -

 فاطنة  اصواب

 عزيز طومزين
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 سعاد فهدي

 الممتنعون عن التصويت : ال أحد -

 يقرر ما يلي  :

صادق املجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على تمديد العقد 

الخاص بالتدبير المفوض لمرافق تدبير  20/0262رقم 

 النفايات الصلبة بمدينة كلميم  كما يلي :

وض لتدبير مرافق تدبير لعقد التدبير المف 6الملحق  رقم 

 النفايات الصلبة بجماعة كلميم:

: جمع وإفراغ النفايات المنزلية والمماثلة لها ،  26الحصة 

 كنس الشوارع والساحات العمومية وكذا إفراغ مواد الكنس 

 : استغالل المطرح المراقب 20الحصة  

 بين الموقعين أسفله

سن الطالبي جماعة كلميم  ممثلة  من طرف رئيسها  الح -6

الذي له صالحية التوقيع ، والمشار إليها بعده بصاحب 

 المشروع ، من جهة

 و

 OZONE Environmentشركة اوزون البيئة والخدمات   -0

and Services sarl 3"المشار إليها بعده ب "المستغل 

التي حددت محل املخاطبة معها بمقرها االجتماعي الكائن بحي  

شارع الجكراندا  60،  4، املحل رقم  Eبلوك  0الرياض القطاع 

 02342الرباط  ، المسجلة بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم 

، المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحت عدد 

،رقم  02322002والضريبة المهنية تحت رقم   0022302

 الحساب البنكي:

 RIB: 013810 01070 001055 001 92 94  المفتوح لـدى

لبنك المغربي للتجارة الخارجية السويس ي الرباط ، يمثلها ا

مديرها السيد: عزيز البدراوي ، الذي له صالحية التوقيع على 

 هذا العقد 3 المشار إليها  بعده  بالمفوض إليه ، من جهة أخرى 

 تم االتفاق وتحديد ما يلي:

 6المادة 

 ديباجة

ير المفوض بالتدب  ، المتعلق 20/0262بناء على العقد رقم 

لمرافق تدبير النفايات الصلبة بجماعة  كلميم  والذي يتضمن 

جمع وإفراغ النفايات المنزلية والمماثلة لها ، كنس الشوارع 

والساحات العمومية وكذا إفراغ مواد الكنس  واستغالل 

المطرح المراقب  بجماعة كلميم ، الممنوح لشركة  أوزون 

 OZONE Environnement et Servicesالبيئة والخدمات 

sarl؛ 

بعد االطالع على محضر مداوالت املجلس الجماعي لكلميم و 

المتعلق بالتدبير المفوض لمرافق تدبير  0222أبريل  18بتاريخ

 ؛النفايات الصلبة بجماعة كلميم

بناء على  االتفاقية المبرمة بين جماعة كلميم وشركة أوزون و 

 OZONE Environnement et Servicesالبيئة والخدمات 

 ؛المتعلقة بالتدبير المفوض المذكور 

المتعلق بالتدبير  23322من القانون  64بناء على المادة و 

 ؛المفوض

الخاص بالتدبير  20/0262من العقد رقم  2بناء على المادة و 

  ؛المفوض لمرافق تدبير النفايات الصلبة بمدينة كلميم 

، يجب على شركة سنوات  0وبالنظر إلى أن مدة العقد محددة في 

 OZONE Environnement et Servicesأوزون البيئة والخدمات 

 ؛21/22/0200إنهاء الخدمات نظرًيا في 

وإذ يؤخذ بعين االعتبار بأن جماعة  كلميم ستعلن عن طلب 

 ؛عروض إلبرام عقد جديد لجمع وكنس النفايات المنزلية

ة على بالنظر إلى أن اآلجال القانونية للمصادقة اإلداريو 

الصفقات العمومية لن تسمح بالترخيص للمفوض له بموجب 

 ؛العقد الجديد الجديد بمواصلة العمل مباشرة 

وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته االستثنائية  

 ؛0200أبريل  01المنعقدة بتاريخ  0200ألبريل 

 3مما ترتب عنه ضرورة إبرام ملحق

 0المادة 

 الموضوع

ألن األمر يتعلق بمرفق عمومي يجب أن ال يتوقف ، فإن  ار نظ

الهدف من هذا الملحق هو تمديد العقد األصلي لمدة أقصاها 

بواسطة تبليغ أمر  0200ماي  07ستة أشهر، ابتداء  من  21

بالخدمة، لمواصلة تنفيذ خدمات العقد المتعلق بالتدبير 

ح لمطر المفوض لمرافق جمع النفايات ،الكنس ، واستغالل ا

 OZONEالمراقب  مع شركة أوزون البيئة والخدمات 

Environnement et Services sarl3 

 4المادة 

 الشروط العامة للتمديد

إن شروط التمديد تظل مطابقة لشروط العقد األصلي 

المعمول به ، السيما المقتضيات المتعلقة بالمستخدمين 

 واآلليات و األدوات و المقتضيات  المالية3

 3دة الما
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 أحكام عامة

يتنازل المستغل عن أي مطالبة الحقا بناًء على الحيثيات التي 

 أدت إلى هذا الملحق أو على األحكام الجديدة الناتجة عنه3

وكناش التحمالت األصلي والمواصفات  إن جميع بنود العقد

األساسية التي ال تتعارض مع هذا الملحق تبقى سارية كما هي و 

 بدون تغيير3

 2ة الماد

 تاريخ سريان الملحق

يسري مفعول هذا الملحق ابتداء من تاريخ التأشير عليه من 

 طرف وزير الداخلية 3

 1المادة 

 مدة تمديد التعديل

المدة القصوى لتمديد العقد هي ستة أشهر3 يحتفظ المفوض 

بحقه في إنهاء  هذا العقد في أي وقت خالل فترة التمديد هذه ، 

 ( أيام623شرة )وذلك بعد إشعار مدته ع

( من تاريخ 62سيكون تاريخ انتهاء العقد هو اليوم العاشر )

 استالم اإلشعار3

 0المادة 

 تعويض المفوض إليه

إن تعويض مختلف الخدمات سيعتمد على أساس األثمنة 

األحادية المطابقة للسنة األخيرة من العقد المنتهي )أي السنة 

 السابعة(3

المعتمد حتى في حالة وجود  إن هذا الثمن سيمثل الثمن   

 وثيقة وطنية تنص على تخفيض األسعار أو زيادتها3

 3الحسن  الطالبي الجماعي، رئيس املجلس:  اإلمضاء

 3غيات عبد الرحمان الجماعي ، كاتب املجلس:  اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة  2222ماي  20 بتاريخ   10مقرر عدد 

المتعلقة بالتداول بشأن اتفاقية تتعلق بتمويل وإنجاز 

مشروع تأهيل المدينة العتيقة بكلميم في إطار تنزيل عقد 

 2220-2221برنامج بين الدولة و جهة كلميم واد نون 

 

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في دورته العادية لشهر ماي 

 ،0200ماي  22ن علنيتين بتاريخ  المنعقدة في جلستي

الصادر بتاريخ  6362322وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   0262يوليوز  20

 ؛المتعلق بالجماعات664363

وبعد دراسة املجلس للنقطة المتعلقة بالتداول بشأن اتفاقية 

لميم في قة بكتتعلق بتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتي

-0206إطار تنزيل عقد برنامج بين الدولة و جهة كلميم واد نون 

 ؛0204

لإلشارة فقد غادرت قاعة الجلسات العضوتين السيدتين  خديجة 

 3ألحيان وسعاد فهدي  قبل عرض هذه النقطة على التصويت 

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

 واعض  46عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  03عدد األصوات المعبر عنها :  -

 : عضوا وهم السادة 03عدد األعضاء الموافقين :  -

 

 عدد  األعضاء الرافضين : ال أحد  

 الممتنعون عن التصويت : ال أحد -

 يقرر ما يلي  :

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية تتعلق 

بتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة بكلميم في إطار 

-0206تنزيل عقد برنامج بين الدولة و جهة كلميم واد نون 

02043 

 عبد الرحمان غيات الحسن الطالبي

 ام العيد طوير محمد سالم ملجيدري 

 منينة مودن عبد الله النجامي

 محمد يحضيه بوعيدة عبد الوهاب المدميغ

 موس ى اسبان سالمة هوين

 بو ناشيطامحمد ا لحسن حاميد

 مليكة لعترس ي أحمد تامك

 ابراهيم حيدرا عائشة حنانة

 امبارك احسين الوافي خفياف

 عبد القادر أبوزيد سعدية بوهروشان

 محمد الحبيب نازومي فاطنة  اصواب

 صالح بوعجين مبارك الهديلي

 عزيز طومزين الشيخ النعمة ماء العينين

 سعاد جرير محمد المين حنانة

  دارشيدة وي
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 طـــراف المتعــاقـــدة:األ 

 وزارة الداخلية،ممثلة في شخص السيد الوزير؛ 

  وزارة االقتصاد و المالية، ممثلة في شخص السيدة

 الوزيرة؛

  وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان

 وسياسة المدينة، ممثلة في شخص السيدة الوزيرة؛

  وزارة الشباب والثقافة والتواصل ممثلة في شخص

 سيد الوزير؛ال

  والية جهة كلميم واد نون،ممثلة في شخص السيد

 والي الجهة؛

  مجلس جهة كلميم واد نون ، ممثل في شخص السيدة

 رئيسة املجلس ؛

  املجلس الجماعي لكلميم، ممثل في شخص السيد

 رئيس املجلس ؛

  وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية

د ثلة في شخص السيلألقاليم الجنوبية للمملكة، مم

 المدير العام؛

 ممثلة في شخص السيد  شركة العمران الجنوب

 3المدير العام

 ديبــــــاجة

اعتبارا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تأهيل 

النسيج الحضري العتيق للمملكة بشكل متناسق ومتوازن 

من أجل االرتقاء به إلى مستوى تطلعات الساكنة، وفق رؤية 

ية تهدف باألساس إلى تحسين ظروف عيش الساكنة شمول

وتوفير فرص الشغل والمساهمة في تحقيق التنمية 

 المستدامة ؛

واعتبارا للعناية المولوية السامية التي يوليها جاللة الملك 

محمد السادس نصره الله وأيده لصيانة وتثمين الموروث 

 التاريخي للمدن العتيقة ؛

 63223436ر الشريف رقم وبناء على مقتضيات الظهيـ

( بتنفيذ 6322دجنبـر  02) 6326صفر  60الصادر فـي 

المتعلق باملحافظة على المباني  300 22القانون رقم 

التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية 

 والعاديات؛

بمثابة قانون رقم  6362وبناء على الظهير الشريف رقم 

( 6300فبراير  62) 6430صفر من  02الصادر في  63023612

 المتعلق باختصاصات العامل كما وقع تغييره وتتميمه؛

المتعلق بالجهات،  666363وبناء على القانون التنظيمي رقم 

من  02في  6362324الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛0262 ز يوليو  20) 6341رمضان 

المتعلق  664363وبناء على القانون التنظيمي رقم 

 6362322الجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ب

 (؛0262يوليو  0) 6341من رمضان  02في 

المتعلق بالتعمير، الصادر  60332وعمال بالقانون رقم 

من ذي الحجة  62في  633030بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ( كما تم تعديله؛6330يونيو  60) 6360

 6304رجب  0لمؤرخ في ا 03203123وبناء على القانون رقم 

( القاض ي بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية 0220 شتنبر 62)

االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية 

المؤرخ في  6324301للمملكة،الصادر بالظهير الشريف عدد 

 3فقرة  4( وخاصة المادة 0224مارس  03) 6303محرم  02

وية يع التنممن المرسوم المتعلق بمراقبة وتنفيذ المشار 

 لحساب الدولة والجماعات املحلية؛

 0260نونبر 04بتاريخ  03603333وبناء على المرسوم رقم 

 بسن نظام املحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها؛

 62الصادر في  6330020وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 

( بتنظيم الكتابة 0263نونبر  64) 6336من ربيع األول 

 ون الجهوية؛العامة للشؤ 

وعمال باختصاصات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 

 واإلسكان وسياسة المدينة؛

وبناء على النظام األساس ي املحدد الختصاصات شركة 

 العمران؛

فبراير  02بتاريخ  2بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

 ؛0202

رف طوبناء على برنامج التنمية الجهوية الصادق عليه من 

مجلس جهة كلميم واد نون حالل دورته االستثنائية نونبر 

 ؛0263

وبناء على عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من 

ببرنامج  0204-0206أجل تنفيذ المشاريع ذات األولوية 

التنمية الجهوية، المصادق عليه من طرف مجلس جهة 

 ؛0206 كلميم واد نون حالل دورته العادية لشهر يوليوز 

ونظرا لما تزخر به المدينة العتيقة بكلميم من مؤهالت 

معمارية والتي ستوجب تثمينها للمحافظة على التراث 

المادي والالمادي والرفع من جاذبيتها للمساهمة في التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
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وبناء على مداوالت مجلس جهة كلميم وادنون خالل دورته 

 ؛0200مارس  20لمنعقدة بتاريخ العادية ا

وبناء على مداوالت مجلس جماعة كلميم خالل دورته 

 ؛0200العادية لشهر ماي 

وبناء على المهام المنوطة بشركة العمران الجنوب كأداة 

لتنفيذ السياسات العمومية في مجال السكنى والتأهيل 

 الحضري؛

 وبناء على رغبة األطراف المتعاقدة كل حسب اختصاصاته

للمساهمة في تمويل إنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة 

 ؛لكلميم

 تم االتفاق على ما يلي:

 6المادة 

 موضوع االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى تحديد شروط تمويل وإنجاز مشروع 

تأهيل المدينة العتيقة لكلميم الذي يندرج في إطار عقد برنامج 

ل تنفيذ المشاريع ذات بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أج

 ببرنامج التنمية الجهوية02043-0206األولوية 

 0المادة 

 أهداف المشروع

يهدف مشروع تأهيل المدينة العتيقة لمدينة كلميم موضوع 

هذه االتفاقية إلى تثمين التراث المعماري املحلي من خالل تأهيل 

الممرات السياحية والتجارية وتهيئة ساحات عمومية والرفع 

المستوى المعماري والعمراني لهذا النسيج العتيق وتحسين  من

ظروف عيش الساكنة3 كما يهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة 

 3 كوجهة ثقافية وسياحية

 4المادة 

 مكونات المشروع

يشتمل مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم على المكونات 

 التالية:

o  شارع  محاور وممرات سياحية: شارع إكيسل، 4تأهيل

 عبودة وشارع باب القصر؛

o  تهيئة الساحات العمومية وتوفير التجهيزات

الحضرية: ساحة ثكنة، ساحة الحطب؛ ساحة السوق، وساحة 

 الدالالت؛

o ( بناية  622معالجة السكن المتدهور وإزالة األتربة

 بناية منهارة(؛ 22متدهورة و 

o إعادة تأهيل حي المالح؛ 

o ( الماء، الكهرباء، إصالح شبكات الربط املختلفة

 التطهير السائل، الهاتف، االنترنت333(؛

o إعادة تأهيل األماكن التاريخية؛ 

o إعادة ترميم وإصالح قصبة اكويدير؛ 

o 3إحداث متحف 

 3المادة 

 كلفة المشروع

تقدر الكلفة اإلجمالية إلنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة 

 هم(مليون درهم )مائة وعشرون مليون در  602 لكلميم ب 

وتشمل مصاريف الدراسات واألشغال ومصاريف تنفيذ 

 3المشاريع وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب

 وتوزع التكلفة اإلجمالية على األطراف كما يلي:

 الشركاء

المساهمات المالية 

 املجموع للشركاء )مليون درهم(

0200 0204 0203 

وزارة إعداد التراب 

الوطني والتعمير 

وسياسة واإلسكان 

 المدينة

62 02 02 22 

 - مجلس جهة كلميم 

 واد نون 
62 62 62 42 

وكالة اإلنعاش 

والتنمية االقتصادية 

واالجتماعية ألقاليم 

 الجنوب

2 61 61 32 

 602 41 41 22 املجموع

وتعتبر هذه التكلفة تقديرية على أن يتم حصر التكلفة 

ات الدراس الحقيقية ملختلف المشاريع والتدخالت بعد إنجاز

 التقنية واإلعالن عن الصفقات العمومية والعقود الخاصة بها3

وفي حالة تجاوز التكلفة التقديرية ألي مشروع تلتزم األطراف 

المتعاقدة المساهمة في تمويل البرنامج بتخصيص اعتمادات 

إضافية موزعة بينها على أساس نسبة مساهمة كل طرف في 

 التكلفة اإلجمالية للمشروع3

تم تحديد األولويات في التدخل من طرف لجنة اإلشراف وي

مع األخذ بعين االعتبار  10والتقييم المشار إليها بالمادة 

 التمويل الذي سيتم تعبئته3

 2المادة 
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 التزامات الشركاء

 :تحدد التزامات الشركاء في إنجاز المشروع وفق ما يلي

 :واد نون  -التزامات جهة كلميم  -أ

ة في إنجاز المشروع وفق تخصيص حصتها المالي -

الجدولة الزمنية املحددة في المادة الرابعة من هذه االتفاقية 

الخاصة وتحويلها إلى الحساب الخاص بتمويل هذا المشروع 

المفتوح باسم الجهة باعتبارها صاحبة المشروع المفتوح لدى 

 ؛الخزينة اإلقليمية بكلميم 

 صتحمل المهام المنوطة بصاحب المشروع المنصو  -

 من هذه االتفاقية؛ 1عليها في المادة 

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 3والتتبع

التزامات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  -ب

 واإلسكان وسياسة المدينة:

تخصيص حصتها المالية في إنجاز المشروع وفق  -

قية من هذه االتفا 3الجدولة الزمنية املحددة في المادة 

الخاصة وتحويلها إلى الحساب الخاص بتمويل المشروع 

 المفتوح باسم الجهة بصفتها صاحبة المشروع؛

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 والتتبع3

 التزامات وزارة الشباب والثقافة والتواصل: -ت

إبداء الرأي واالستشارة بخصوص الدراسات التقنية  -

قة بالمشاريع المدرجة في إطار هذه والمعمارية المتعل

 االتفاقية؛

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 والتتبع3

 واد نون: - التزامات والية جهة كلميم  -ث

تتبع انجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية  -

 لإلشراف؛

التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ االتفاقية  -

ة التسهيالت اإلدارية و المسطرية والسهر على ضمان كاف

ملختلف األطراف من أجل الحصول على التراخيص الضرورية 

 3إلنجاز األشغال موضوع االتفاقية

 التزامات الجماعة -ج

إصدار قرارات التصفيف الخاصة بالمشروع عند  -

 االقتضاء؛

 تسريع منح رخص البناء واإلصالح؛ -

تي التسريع منح قرارات الهدم المتعلقة بالعمليات  -

 تدخل في إطار هذه االتفاقية؛

المساهمة في تسوية كل ما يتعلق بالعقار والسهر على  -

 تسوية كل نزاع يهم الجانب العقاري للمشروع؛

تأطير الساكنة المعنية من أجل االنخراط الفعلي في  -

 إنجاح المشروع؛

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 والتتبع3

كالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية التزامات و  -ح

 واالجتماعية ألقاليم الجنوب:

 المساهمة في تمويل المشروع؛ -

تحويل المساهمة المالية لفائدة مجلس الجهة من  -

من هذه  3أجل إنجاز المشروع طبقا للجدولة املحددة بالمادة 

 االتفاقية؛

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 3والتتبع

 التزامات شركة العمران الجنوب: -خ

تحمل المهام المنوطة بصاحب المشروع المنتدب  -

 من هذه االتفاقية؛ 1المنصوص عليها في المادة 

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 والتتبع3

 1المادة 

 صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب

 صاحب المشروع:

نون صاحبة المشروع، وهي واد   تعتبر جهة كلميم -

 المسؤولة على تنفيذه، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص ب:

تعيين المهندس المعماري ومكتب الدراسات  -

 التقنية؛

اإلعداد والمصادقة على ملفات االستشارة المتعلقة  -

بالدراسات، باألشغال، بالتتبع وبالمراقبة وتضم إعداد ملفات 

 قة بالدراسات واألشغال؛االستشارة وطلبات العروض المتعل

إعداد الوثائق الضرورية للرخص اإلدارية المتعلقة  -

 باألشغال؛
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تتبع الدراسات واألشغال ومدى مطابقتها لمواصفات  -

الجودة والسالمة طبقا لمقتضيات وبنود الصفقات المتعلقة 

 بالمشروع؛

المصادقة على األوامر المتعلقة بصرف النفقات  -

 الخاصة بتنفيذ المشروع؛

وافاة اللجنة الجهوية لإلشراف والتتبع عند نهاية م -

انجاز المشروع وحصر الحسابات المرتبطة به، بالكشوفات 

 النهائية للحسابات وبتقرير نهائي وتقييمي للعمليات المنجزة3

 صاحب المشروع المنتدب:

تتولى شركة العمران الجنوب انجاز المشروع بصفتها  -

امات المنوطة بها بموجب حامل المشروع المنتدب حسب االلتز 

هذه االتفاقية وطبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل3 

ويتم تدخل شركة العمران في حدود المساهمات المالية التي 

سيتم تخصيصها للمشروع3وبهذه الصفة تقوم على الخصوص 

 ب:

إعداد الدراسات الهندسية والتقنية والتنفيذية  -

 للمشروع؛

الية للمشروع بعد انجاز إعداد التركيبة الم -

 الدراسات؛

إنجاز وتتبع أشغال العمليات المبرمجة في إطار  -

 المشروع؛

رفع تقارير كل ثالثة أشهر حول سير تنفيذ أنشطة  -

وعمليات المشروع إلى اللجنة الجهوية لإلشراف والتتبع 

 للمشروع؛

موافاة اللجنة الجهوية لإلشراف والتتبع عند نهاية  -

ر الحسابات المرتبطة به، بالكشوفات انجاز المشروع وحص

 النهائية للحسابات وبتقرير نهائي وتقييمي للعمليات المنجزة؛

 إعداد تقارير دورية حول تقدم سير األشغال3 -

تحدد أتعاب شركة العمران الجنوب استثناء  في هذا  -

من كلفة المصاريف3 وسيتم صرف واجبات  %2المشروع في 

وازاة مع المصاريف المتعلقة تدخل شركة العمران الجنوب بم

 3بإنجاز مشاريع البرنامج

 0المادة 

 المدة الزمنية لتنفيذ االتفاقية

شهرا ابتداء من  62تحدد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع في 

 3تاريخ التأشير على االتفاقية

 2المادة 

 الجدولة الزمنية التوقعية إلنجاز المشروع

شركاء، بإعداد برمجة يلتزم، صاحب المشروع بتنسيق مع ال

زمنية توقعية ابتداء من تاريخ التوقيع والتأشير على االتفاقية، 

 تتضمن على وجه الخصوص: 

 المرحلة األولى: تصفية الوضعية العقارية؛

 المرحلة الثانية: مواكبة وتتبع مرحلة إنجاز الدراسات؛

 المرحلة الثالثة: مواكبة وتتبع مرحلة إنجاز األشغال؛

لرابعة:اإلشراف على عمليات تسليم المشروع مباشرة المرحلة ا

 بعد انتهاء إنجاز األشغال3

 3المادة 

 ملكية، تدبير وصيانة المنشات والتجهيزات بعد تسلمها

بعد االنتهاء من إنجازها، تعود ملكية المنشآت والمرافق ذات 

الطابع العمومي ومهام تسييرها وصيانتها إلى الجماعة الترابية 

لتي تلتزم بصيانة وتدبير المنشات إضافة إلى القيام لكلميم ا

باالستغالل الفعلي لها في غضون ثالثة أشهر انطالقا من تاريخ 

 التسليم، وذلك وفقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل3

وفي هذا الصدد سيتم تسليم جميع مكونات المشروع بشكل 

 من طرفنهائي لفائدة الجماعة بواسطة محضر تسليم موقع 

 أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ االتفاقية3

 62المادة 

 اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ االتفاقية

تحدث لجنة جهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ بنود االتفاقية، 

برئاسة السيد الوالي أو من يمثله،وتتكون من ممثلين عن 

يمكن أن تضم كل  األطراف الموقعة على هذه االتفاقية، كما

 شخص ذاتي أو معنوي ترى اللجنة حضوره ضروريا ألشغالها3

تعقد اللجنة إجتماعاتها وجوبا، بمقر الوالية، مرة واحدة على 

 األقل )كل ثالثة أشهر(، أو كلما دعت الضرورة لذلك3

 يسند إلى هذه اللجنة، ما يلي:

 تتبع تقدم إنجاز الدراسات واألشغال؛ -

اآلجال املحددة إلنجاز المشاريع السهر على احترام  -

 موضوع االتفاقية؛

تتبع عملية تحويل االعتمادات المالية من طرف  -

 أعاله؛ 3الشركاء، طبقا للجدولة الزمنية املحددة في المادة 



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

80 
 

العمل، بالموازاة مع تقدم األشغال، على بلورة تصور للتوظيف 

طراف الفعلي للمشروع موضوع االتفاقية، وذلك بالتشاور مع األ 

المعنية بتدبيره، مع موافاة اللجنة الجهوية للتنسيق وتنفيذ 

 العقد برنامج بهذا التصور؛

 .يعهد بكتابة هذه اللجنة إلى مصالح وكالة تنفيذ المشاريع

وترفع اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ االتفاقية الخاصة 

 تقارير إلى اللجنة الجهوية للتنسيق وتنفيذ العقد3

 66 المادة

 سريان االتفاقية الخاصة

تدخل هذه االتفاقية الخاصة حيز التنفيذ، بمجرد التوقيع 

عليها والتأشير عليها من طرف المصالح املختصة بالمراقبة 

اإلدارية، وتبقى سارية المفعول إلى حين االنتهاء من إنجاز جميع 

األشغال، وتسليمها النهائي، والتأكد من التوظيف الفعلي 

والتجهيزات طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة للمنشآت 

 السابعة المتعلقة بالمدة الزمنية لتنفيذ االتفاقية3

 60المادة 

 تسوية الخالفات

تتولى اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع وتنفيذ االتفاقية حل 

الخالفات التي قد تنشأ بين أطراف هذه االتفاقية الخاصة، 

، أوقد تحصل أثناء تنفيذ الناتجة أساسا عن تأويل مضمونها

بنودها، يتم تسويته بشكل ودي بين األطراف، وفي حال تعذر 

ذلك يعرض الخالف على أنظار اللجنة الجهوية للتنسيق وتنفيذ 

العقد املحدثة بمقتض ى المادة الحادية عشر من العقد 

 البرنامج بين الدولة والجهة3

 64المادة 

 المراجعة أو التعديل

اقية الخاصة، أن تكون موضوع ملحق يمكن لهذه االتف

لمراجعة أو تعديل االتفاقية بناء على طلب معلل من أحد 

أطرافها، وذلك بعد موافقة اللجنة الجهوية لتنسيق والتتبع 

 واللجنة الجهوية للتنسيق وتنفيذ العقد3

ويخضع ملحق االتفاقية لنفس المسطرة المتبعة في االتفاقية 

ى أنظار مجلس الجهة قصد األصلية، حيث يتم عرضه عل

التداول والتصويت عليه، ثم التأشير عليه من طرف السلطة 

 الحكومية المكلفة بالداخلية3

 63لمادة ا

 الحكامة

اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير عمليات اإلنجاز 

وإخضاعها للمراقبة والتدقيق من طرف الهيئات املختصة 

ة المفتشية العامة للمالي وخاصة مراقبة اللجان المشتركة بين

والمفتشية العامة لإلدارة الترابية أو غيرها من الهيئات املختصة 

 حسب القوانين الجاري بها العمل3

وتلتزم األطراف المعنية بالتعاون مع لجان المراقبة ووضع كل 

 3الوثائق والمعلومات الضرورية رهن إشارتها

 3الحسن  الطالبي ،رئيس املجلس:اإلمضاء

 3عبد الرحمان غيات ،كاتب املجلس:مضاءاإل 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة المتعلقة  2222ماي  20بتاريخ    11مقرر عدد 

بالتداول بشأن اتفاقية خاصة بتأهيل مدن األقاليم األربعة بالجهة  

لميم في إطار تنزيل عقد وك  سيدي إفني ، أسا الزاك ، طانطان

 .2220-2221واد نون - برنامج الدولة وجهة  كلميم 

 

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في دورته العادية لشهر ماي 

 ؛0200ماي  22المنعقدة في جلستين علنيتين بتاريخ : 

الصادر  6-62-22وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 664-63القانون التنظيمي رقم  بتنفيذ  0262يوليوز  20بتاريخ 

 ؛المتعلق بالجماعات 

وبعد دراسة املجلس للنقطة المتعلقة بالتداول بشأن اتفاقية 

خاصة بتأهيل مدن األقاليم األربعة بالجهة : سيدي إفني، أسا 

وكلميم في إطار تنزيل عقد برنامج الدولة وجهة    الزاك ، طانطان

 ؛0204-0206كلميم واد نون 

فقد سبق أن غادرت قاعة الجلسات خالل مناقشة لإلشارة 

 3 النقطة األولى السيدة خديجة ألحيان

 

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

 عضوا  46عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  42عدد األصوات المعبر عنها :  -

 عضوا وهم السادة :  42عدد األعضاء الموافقين : 

 مان غياتعبد الرح الحسن الطالبي

 ام العيد طوير محمد سالم ملجيدري 

 منينة مودن عبد الله النجامي

 محمد يحضيه بوعيدة عبد الوهاب المدميغ

 موس ى اسبان سالمة هوين

 امحمد ابو ناشيط لحسن حاميد

 مليكة لعترس ي أحمد تامك
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 ابراهيم حيدرا عائشة حنانة

 امبارك احسين الوافي خفياف

 د القادر أبوزيدعب سعدية بوهروشان

 محمد الحبيب نازومي فاطنة  اصواب

 صالح بوعجين مبارك الهديلي

 عزيز طومزين الشيخ النعمة ماء العينين

 سعاد جرير محمد المين حنانة

 سعاد فهدي رشيدة ويدا

 عدد  األعضاء الرافضين : ال أحد   -

 الممتنعون عن التصويت : ال أحد -

 يقرر ما يلي:

ماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية خاصة صادق املجلس بإج

بتأهيل مدن األقاليم األربعة بالجهة : سيدي إفني ، أسا الزاك ، 

  -وكلميم في إطار تنزيل عقد برنامج الدولة وجهة  كلميم  طانطان

 كما يلي : 0204-0206واد نون 

 األطـــراف المتعــاقـــدة:

 وزارة الداخلية،ممثلة في شخص السيد الوزير؛ 

  وزارة االقتصاد و المالية، ممثلة في شخص السيدة

 الوزيرة؛

  وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان

 وسياسة المدينة، ممثلة في شخص السيدة الوزيرة؛

  والية جهة كلميم واد نون،ممثلة في شخص السيد

 والي الجهة؛

  عمالة طانطان،ممثلة في شخص السيد عامل

 اإلقليم؛

 لزاك،ممثلة في شخص السيد عامل عمالة أسا ا

 اإلقليم؛

  عمالة سيدي افني، ممثلة في شخص السيد عامل

 اإلقليم؛

  مجلس جهة كلميم واد نون، ممثل في شخص السيدة

 رئيسة املجلس؛

  املجلس الجماعي لكلميم، ممثل في شخص السيد

 رئيس املجلس؛

  املجلس الجماعي لسيدي افني، ممثل في شخص

 السيد رئيس املجلس؛

  املجلس الجماعي لطانطان، ممثل في شخص السيد

 رئيس املجلس؛

  املجلس الجماعي ألسا، ممثل في شخص السيد رئيس

 املجلس؛

 ممثلة في شخص السيد  شركة العمران الجنوب

 المدير العام3

 ديبــــــاجة

اعتبارا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تأهيل النسيج 

شكل متناسق ومتوازن من أجل الحضري العتيق للمملكة ب

االرتقاء به إلى مستوى تطلعات الساكنة، وفق رؤية شمولية 

تهدف باألساس إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتوفير فرص 

 الشغل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ؛

واعتبارا للعناية المولوية السامية التي يوليها جاللة الملك 

وأيده لصيانة وتثمين الموروث محمد السادس نصره الله 

 التاريخي للمدن العتيقة ؛

الصادر  63223436وبناء على مقتضيات الظهيـر الشريف رقم 

3 22( بتنفيذ القانون رقم 6322دجنبـر  02) 6326صفر  60فـي 

المتعلق باملحافظة على المباني التاريخية والمناظر  00

 ؛والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات

الصادر  63023612وبناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

( المتعلق باختصاصات 6300فبراير  62) 6430من صفر  02في 

 العامل كما وقع تغييره وتتميمه؛

المتعلق بالجهات،  666363وبناء على القانون التنظيمي رقم 

من  02في  6362324الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛0262يوليو  0) 6341رمضان 

المتعلق بالعماالت  112.14وبناء على القانون التنظيمي رقم 

بتاريخ  23-62-6واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛0262يوليو  0) 6341من رمضان  02

المتعلق بالجماعات،  664363وبناء على القانون التنظيمي رقم 

من  02في  6362322الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛0262يوليو  0) 6341رمضان 

المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه  60332وعمال بالقانون رقم 

 60) 6360من ذي الحجة  62في  633030الظهير الشريف رقم 

 ( كما تم تعديله؛6330يونيو 

بسن  2017 نونبر  23 بتاريخ  2.17.449وبناء على المرسوم رقم 

 مومية للجهات ومجموعاتها؛نظام املحاسبة الع
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من  62الصادر في  6330020وبناء على قرارا وزير الداخلية رقم 

( بتنظيم الكتابة العامة 0263نونبر  64) 6336ربيع األول 

 للشؤون الجهوية؛

وعمال باختصاصات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 

 واإلسكان وسياسة المدينة؛

 حدد الختصاصات شركة العمران؛وبناء على النظام األساس ي امل

فبراير  02بتاريخ  2بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 

 ؛0202

وبناء على برنامج التنمية الجهوية الصادق عليه من طرف 

مجلس جهة كلميم واد نون حالل دورته االستثنائية نونبر 

 ؛0263

جل أ وبناء على عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من

ببرنامج التنمية 0204-0206تنفيذ المشاريع ذات األولوية 

الجهوية، المصادق عليه من طرف مجلس جهة كلميم واد نون 

 ؛0206حالل دورته العادية لشهر يوليوز 

وبناء على مداوالت مجلس جهة كلميم وادنون خالل دورته 

 ؛ 0200مارس  20العادية المنعقدة بتاريخ 

جلس جماعة كلميم خالل الدورة العادية وبناء على مداوالت م

 3 0200لشهر ماي 

وبناء على المهام المنوطة بشركة العمران الجنوب كأداة لتنفيذ 

 السياسات العمومية في مجال السكنى والتأهيل الحضري؛

وبناء على رغبة األطراف المتعاقدة كل حسب اختصاصاته 

عة ليم األربللمساهمة في تمويل إنجاز مشروع تأهيل مدن األقا

 بالجهة3

 تم االتفاق على ما يلي:

 6المادة 

  موضوع االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى تحديد شروط تمويل وإنجاز مشروع 

تأهيل مدن األقاليم األربعة بالجهة :سيدي إفني، أسا الزاك، 

طانطان، كلميم،الذي يندرج في إطار عقد برنامج بين الدولة 

من أجل تنفيذ المشاريع ذات األولوية واد نون  - وجهة كلميم 

 ببرنامج التنمية الجهوية0206-02043

 0المادة 

 أهداف المشروع

يهدف مشروع تأهيل مدن األقاليم األربعة بالجهة :سيدي إفني، 

أسا الزاك، طانطان، كلميم،موضوع هذه االتفاقية إلى تثمين 

ما كالتراث املحلي والرفع من المستوى المعماري والعمراني3 

 يهدف إلى تعزيز جاذبية المدن كوجهة ثقافية وسياحية3

 4المادة 

 مكونات المشروع

يشتمل مشروع تأهيل المدن لألقاليم األربعة بالجهة :سيدي 

 إفني، أسا الزاك، طانطان، كلميم على المكونات التالية:

 بناء الطرق؛ -

 اإلنارة العمومية؛ -

ف و تهيئة الفضاءات والساحات الحضرية ومرائب وق -

 السيارات؛

 إصالح األرصفة؛ -

تأهيل المساحات الخضراء والحدائق وإعادة هيكلة  -

 البنيات التحتية لألماكن عير املجهزة

 

 3المادة 

 المشروع كلفة

تقدر الكلفة اإلجمالية إلنجاز مشروع تأهيل المدن لألقاليم 

 األربعة بالجهة :سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان، كلميم ب 

م )ثالث مائة مليون درهم(وتشمل مصاريف مليون دره 422

الدراسات واألشغال ومصاريف تنفيذ المشاريع وواجبات تدخل 

 صاحب المشروع المنتدب3

 :وتوزع التكلفة اإلجمالية على األطراف كما يلي

 الشركاء

المساهمات المالية 

 املجموع للشركاء )مليون درهم(

0200 0204 0203 

وزارة إعداد التراب 

ي والتعمير الوطن

واإلسكان وسياسة 

 المدينة

20 40 40 622 

مجلس جهة كلميم 

 واد نون 
50 50 100 022 

 422 632 32 02 املجموع

سيتم تحديد المبالغ املخصصة لكل إقليم من طرف لجنة 

تقنية سيتم إحداثها بتنسيق مع السلطات اإلقليمية تأخذ بعين 

ازها في التي سيتم إنجاالعتبار نتائج الدراسات التقنية لألشغال 

 هذا اإلطار3

وتعتبر هذه التكلفة تقديرية على أن يتم حصر التكلفة 

الحقيقية ملختلف المشاريع والتدخالت بعد إنجاز الدراسات 

 التقنية واإلعالن عن الصفقات العمومية والعقود الخاصة بها3
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وفي حالة تجاوز التكلفة التقديرية ألي مشروع تلتزم األطراف 

اقدة المساهمة في تمويل البرنامج تخصيص اعتمادات المتع

إضافية موزعة بينها على أساس نسبة مساهمة كل طرف في 

 التكلفة اإلجمالية للمشروع3

ويتم تحديد األولويات في التدخل من طرف لجنة اإلشراف 

مع األخذ بعين االعتبار  10والتقييم المشار إليها بالمادة 

 التمويل الذي سيتم تعبئته3

 2المادة 

 التزامات الشركاء

 تحدد التزامات الشركاء في إنجاز المشروع وفق ما يلي:

 التزامات جهة كلميم واد نون : -د

تخصيص حصتها المالية في إنجاز المشروع وفق الجدولة  -

الزمنية املحددة في المادة الرابعة من هذه االتفاقية 

الخاصة وتحويلها إلى الحساب الخاص بتمويل هذا 

وع المفتوح باسم الجهة باعتبارها صاحبة المشر 

 المشروع المفتوح لدى الخزينة بكلميم 

تحمل المهام المنوطة بصاحب المشروع المنصوص  -

 من هذه االتفاقية؛ 1عليها في المادة 

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 والتتبع3

التزامات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  -ذ

 اإلسكان وسياسة المدينة:و 

تخصيص حصتها المالية في إنجاز المشروع وفق الجدولة  -

من هذه االتفاقية الخاصة  3الزمنية املحددة في المادة 

وتحويلها إلى الحساب الخاص بتمويل المشروع المفتوح 

 باسم الجهة بصفتها صاحبة المشروع؛

 تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف -

 والتتبع3

 التزامات والية جهة كلميم واد نون: -ر

 تتبع انجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف؛ -

التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ االتفاقية والسهر  -

على ضمان كافة التسهيالت اإلدارية والمسطرية ملختلف 

األطراف من أجل الحصول على التراخيص الضرورية 

 موضوع االتفاقية3 إلنجاز األشغال

 التزامات الجماعات: -ز

إصدار قرارات التصفيف الخاصة بالمشروع عند  -

 االقتضاء؛

 تسريع منح رخص البناء واإلصالح؛ -

تسريع منح قرارات الهدم المتعلقة بالعمليات التي تدخل  -

 في إطار هذه االتفاقية؛

المساهمة في تسوية كل ما يتعلق بالعقار والسهر على  -

 يهم الجانب العقاري للمشروع؛ تسوية كل نزاع

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 والتتبع3

 التزامات شركة العمران الجنوب: -س

تحمل المهام المنوطة بصاحب المشروع المنتدب  -

 من هذه االتفاقية؛ 1المنصوص عليها في المادة 

تتبع إنجاز المشروع في إطار اللجنة الجهوية لإلشراف  -

 لتتبع3وا

 1المادة 

 صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب

 صاحب المشروع:

تعتبر جهة كلميم واد نون صاحبة المشروع، وهي  -

المسؤولة على تنفيذه، وبهذه الصفة تقوم على 

 الخصوص ب:

 تعيين المهندس المعماري ومكتب الدراسات التقنية؛ -

اإلعداد والمصادقة على ملفات االستشارة المتعلقة  -

لدراسات، باألشغال، بالتتبع وبالمراقبة وتضم إعداد با

ملفات االستشارة وطلبات العروض المتعلقة بالدراسات 

 واألشغال؛

إعداد الوثائق الضرورية للرخص اإلدارية المتعلقة  -

 باألشغال؛

تتبع الدراسات واألشغال ومدى مطابقتها لمواصفات  -

الجودة والسالمة طبقا لمقتضيات وبنود الصفقات 

 لمتعلقة بالمشروع؛ا

المصادقة على األوامر المتعلقة بصرف النفقات  -

 الخاصة بتنفيذ المشروع؛

موافاة اللجنة الجهوية لإلشراف والتتبع عند نهاية انجاز  -

المشروع وحصر الحسابات المرتبطة به، بالكشوفات 

النهائية للحسابات وبتقرير نهائي وتقييمي للعمليات 

 المنجزة3

 منتدب:صاحب المشروع ال

تتولى شركة العمران الجنوب انجاز المشروع بصفتها  -

حامل المشروع المنتدب حسب االلتزامات المنوطة بها 

بموجب هذه االتفاقية وطبقا للقوانين والضوابط 
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الجاري بها العمل3 ويتم تدخل شركة العمران في حدود 

المساهمات المالية التي سيتم تخصيصها 

 على الخصوص ب:للمشروع3وبهذه الصفة تقوم 

إعداد ملفات الدراسات الهندسية والتقنية والتنفيذية  -

 للمشروع؛

 إعداد التركيبة المالية للمشروع بعد انجاز الدراسات؛ -

 إنجاز وتتبع أشغال العمليات المبرمجة في إطار المشروع؛ -

رفع تقارير كل ثالثة أشهر حول سير تنفيذ أنشطة  -

 لإلشراف والتتبعوعمليات المشروع إلى اللجنةالجهوية 

 للمشروع؛

موافاة اللجنة الجهوية لإلشراف والتتبع عند نهاية انجاز  -

المشروع وحصر الحسابات المرتبطة به، بالكشوفات 

النهائية للحسابات وبتقرير نهائي وتقييمي للعمليات 

 المنجزة؛

 إعداد تقارير دورية حول تقدم سير األشغال3 -

تثناءا في هذا تحدد أتعاب شركة العمران الجنوب اس

من كلفة المصاريف3 وسيتم صرف  %2المشروع في 

واجبات تدخل شركة العمران الجنوب بموازاة مع 

 المصاريف المتعلقة بإنجاز مشاريع البرنامج3

  0المادة 

 المدة الزمنية لتنفيذ االتفاقية

شهرا ابتداء من  41تحدد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع في 

 3التفاقيةتاريخ التأشير على ا

 2المادة 

 :الجدولة الزمنية التوقعية إلنجاز المشروع

يلتزم، صاحب المشروع بتنسيق مع الشركاء، بإعداد برمجة 

زمنية توقعية ابتداء من تاريخ التوقيع والتأشير على االتفاقية، 

 تتضمن على وجه الخصوص: 

o المرحلة األولى: مواكبة وتتبع مرحلة إنجاز الدراسات؛ 

o لثانية:مواكبة وتتبع مرحلة إنجاز األشغال؛المرحلة ا 

o  المرحلة الثالثة: اإلشراف على عمليات تسليم المشروع

 مباشرة بعد انتهاء إنجاز األشغال3

 3المادة 

 ملكية، تدبير وصيانة المنشآت والتجهيزات بعد تسلمها

بعد االنتهاء من إنجازها، تعود ملكية المنشآت والمرافق ذات 

مهام تسييرها وصيانتها إلى الجماعات الترابية الطابع العمومي و 

المعنية والتي تلتزم بصيانة وتدبير المنشآت إضافة إلى القيام 

باالستغالل الفعلي لها في غضون ثالثة أشهر انطالقا من تاريخ 

 التسليم، وذلك وفقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل3

ع افق المشرو وفي هذا الصدد سيتم تسليم جميع مكونات ومر 

بشكل نهائي لفائدة الجماعات بواسطة محضر تسليم موقع من 

 طرف أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ االتفاقية3

 62المادة 

 اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ االتفاقية:

تحدث لجنة جهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ بنود االتفاقية، 

ثله،وتتكون من ممثلين عن برئاسة السيد الواليأو من يم

األطراف الموقعة على هذه االتفاقية، كما يمكن أن تضم كل 

 شخص ذاتي أو معنوي ترى اللجنة حضوره ضروريا ألشغالها3

تعقد اللجنة إجتماعاتها وجوبا، بمقر الوالية، مرة واحدة على 

 األقل )كل ثالثة أشهر(، أوكلما دعت الضرورة لذلك3

 ما يلي: يسند إلى هذه اللجنة،

 تتبع تقدم إنجاز الدراسات واألشغال؛ -

السهر على احترام اآلجال املحددة إلنجاز المشاريع  -

 موضوع االتفاقية؛

تتبع عملية تحويل االعتمادات المالية من طرف  -

 3الشركاء، طبقا للجدولة الزمنية املحددة في المادة 

 أعاله؛

يف ر للتوظالعمل، بالموازاة مع تقدم األشغال، على بلورة تصو 

الفعلي للمشروع موضوع االتفاقية، وذلك بالتشاور مع األطراف 

المعنية بتدبيره، مع موافاة اللجنة الجهوية للتنسيق وتنفيذ 

 العقد برنامج بهذا التصور؛

 .يعهد بكتابة هذه اللجنة إلى مصالح وكالة تنفيذ المشاريع      

اقية الخاصة فوترفع اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ االت

 تقارير إلى اللجنة الجهوية للتنسيق وتنفيذ العقد3

 66المادة 

 سريان االتفاقية الخاصة

تدخل هذه االتفاقية الخاصة حيز التنفيذ، بمجرد التوقيع 

عليها والتأشير عليها من طرف المصالح املختصة بالمراقبة 

ميع ج اإلدارية، وتبقى سارية المفعول إلى حين االنتهاء من إنجاز

األشغال، وتسليمها النهائي، والتأكد من التوظيف الفعلي 

للمنشآت والتجهيزات طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 

 السابعة المتعلقة بالمدة الزمنية لتنفيذ االتفاقية3

 60المادة 
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 تسوية الخالفات

تتولى اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع وتنفيذ االتفاقية حل 

تنشأ بين أطراف هذه االتفاقية الخاصة، الخالفات التي قد 

الناتجة أساسا عن تأويل مضمونها، أوقد تحصل أثناء تنفيذ 

بنودها، يتم تسويته بشكل ودي بين األطراف، وفي حال تعذر 

ذلك يعرض الخالف على أنظار اللجنة الجهوية للتنسيق وتنفيذ 

العقد املحدثة بمقتض ى المادة الحادية عشر من العقد 

 مج بين الدولة والجهة3البرنا

 64المادة 

 المراجعة أو التعديل

يمكن لهذه االتفاقية الخاصة، أن تكون موضوع مراجعة أو 

تعديل بناء على طلب معلل من أحد أطرافها، وذلك بعد موافقة 

اللجنة  للتنسيق وتتبع تنفيذ االتفاقية واللجنة الجهوية 

كل ديل على شللتنسيق وتنفيذ العقد3 ويتم العمل بهذا التع

ملحق يتم العمل به بعد توقيعه من طرف جميع الشركاء 

الموقعين على االتفاقية والتأشير عليه من طرف السلطة 

 الحكومية المكلفة بالداخلية3

 63المادة 

 الحكامة

اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير عمليات اإلنجاز 

 تصةوإخضاعها للمراقبة والتدقيق من طرف الهيئات املخ

وخاصة مراقبة اللجان المشتركة بين المفتشية العامة للمالية 

والمفتشية العامة لإلدارة الترابية أو غيرها من الهيئات املختصة 

 حسب القوانين الجاري بها العمل3

وتلتزم األطراف المعنية بالتعاون مع لجان المراقبة ووضع كل 

 الوثائق والمعلومات الضرورية رهن إشارتها3

 3الحسن  الطالبي ،رئيس املجلس:ضاءاإلم

 3عبد الرحمان غيات ،كاتب املجلس:اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة  2222ماي  20بتاريخ    12مقرر عدد 

التفاقية الشراكة  22المتعلقة بالتداول ملحق تعديلي رقم 

 الصناعة التقليدية بجماعة كلميم. من أجل بناء مجمع

 

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في دورته العادية لشهر ماي 

 ،0200ماي  22المنعقدة في جلستين علنيتين بتاريخ  

الصادر بتاريخ  6362322وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   0262يوليوز  20

 ؛الجماعاتالمتعلق ب

وبعد دراسة املجلس للنقطة المتعلقة بالتداول ملحق تعديلي 

التفاقية الشراكة من أجل بناء مجمع الصناعة  20رقم 

 ؛التقليدية بجماعة كلميم

لإلشارة فقد سبق أن غادرت قاعة الجلسات خالل مناقشة 

 ؛لحياناالنقطة األولى  السيدة خديجة 

ه النقطة على كما غادر قاعة الجلسات قبل عرض هذ

التصويت كل من السيدين محمد الحبيب نازومي ومحمد المين 

 ؛حنانة هذا األخير الذي عاد خالل مناقشة النقطة الموالية 

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

 عضوا  46عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  02عدد األصوات المعبر عنها :  -

 عضوا وهم السادة : 04عدد األعضاء الموافقين : 

 عبد الرحمان غيات الحسن الطالبي

 ام العيد طوير محمد سالم ملجيدري 

 منينة مودن عبد الله النجامي

 محمد يحضيه بوعيدة عبد الوهاب المدميغ

 موس ى اسبان سالمة هوين

 امحمد ابو ناشيط لحسن حاميد

 ابراهيم حيدرا عائشة حنانة

 امبارك احسين الوافي خفياف

 سعاد جرير سعدية بوهروشان

 مليكة لعترس ي رشيدة ويدا

 الشيخ النعمة ماء العينين مبارك الهديلي

 أحمد تامك

 وهم السادة :  22عدد  األعضاء الرافضين :  -

 فاطنة  اصواب صالح بوعجين

 سعاد فهدي عزيز طومزين

 عبد القادر أبوزيد

 الممتنعون عن التصويت : ال أحد -

 يقرر ما يلي  :

صادق املجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على ملحق تعديلي 

التفاقية الشراكة من أجل بناء مجمع الصناعة  20رقم 

 التقليدية بجماعة كلميم كما يلي :

 بين الموقعين أسفله:
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وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و االقتصاد  -

 التضامني،

 والية جهة كلميم واد نون،  -

ية االقتصادية و وكالة اإلنعاش والتنم -

 االجتماعية لألقاليم الجنوبية للمملكة،

 غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون، -

 املجلس الجماعي لكلميم، -

 الديباجة 

 02بتاريخ  612.02.6بناء على الظهير الشريف بقانون رقم 

( المتعلق باختصاصات 6300فبراير 62) 6430صفر 

ثابة ه بالظهير الشريف بمالعامل، حسبما تم تغييره وتتميم

أكتوبر 06)6363بيع الثاني  63بتاريخ  1.93.293رقم  قانون 

 (؛6334

 02الصادر في 22.62.6بناء على الظهير الشريف رقم و 

( بتنفيذ القانون التنظيمي 0262يوليوز  00) 6341رمضان 

 المتعلق بالجماعات؛ 664363رقم 

 6304جب ر  0بتاريخ  03203132بناء على المرسوم رقم و 

( القاض ي بإحداث وكالة االنعاش و 0220شتنبر  62)

التنمية االقتصادية و االجتماعية لألقاليم الجنوبية 

 ؛للمملكة

نظرا إلحداث القرية المندمجة لصناعة التقليدية بمدينة و 

كلميم المدرج بعقد برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم 

 ؛0206-0261واد نون 

الشراكة المتعلقة ببناء مجمع الصناعة بناء على اتفاقية و 

 ؛0264شتنبر  60بكلميم الموقعة بتاريخ 

بناء على ملحق االتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء مجمع و 

 ؛0260مارس  24الصناعة بكلميم الموقع بتاريخ 

بناء على محضر مداوالت املجلس الجماعي لكلميم خالل و 

ماي  22بتاريخ المنعقدة  0200دورته العادية لشهر ماي 

 ؛0200

وتجسيدا إلرادة األطراف وتضافر جهودها ومساعيها 

 لتفعيل مختلف البرامج التنموية بمدينة كلميم؛

 :تم االتفاق والتراض ي على ما يلي

 6المادة 

 20موضوع الملحق رقم 

من  23و  22و 20الى تعديل المواد  20يهدف الملحق رقم 

 0264شتنبر  60اريخ اتفاقية الشراكة األصلية الموقعة بت

المتعلقة ببناء مجمع الصناعة التقليدية بجماعة كلميم 

مارس  24الموقع بتاريخ             26وكذلك ملحقها رقم 

02603 

  0المادة 

 20التعديالت المادة 

لالتفاقية األصلية إلى إعداد  20يهدف الملحق رقم 

الدراسات الضرورية و كذلك انجاز أشغال البناء داخل 

لقرية المندمجة للصناعة التقليدية بمدينة كلميم على ا

 متر مربع للمشاريع التالية: 122مساحة 

 مقر غرفة الصناعة التقليدية3 -

 مقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية3 -

 مركز للتكوين بالتدرج المنهي3 -

على أن يتم تخصيص ما تبقى من االعتمادات بعد انتهاء 

تناء التجهيزات الالزمة للقرية المندمجة أشغال البناء الق

 للصناعة التقليدية بكلميم،

  4المادة 

 22التعديالت المادة 

و ال يتم العمل بها لكون مكونات المشروع  22تحذف المادة 

 20االتفاقية األصلية قد تم تعديلها بالكامل تبعا لما ورد بالمادة 

 أعاله3

  3المادة 

 23التعديالت المادة 

من االتفاقية األصلية و ال يتم العمل  23ذلك المادة تحذف ك

اعاله سيتم انجازها داخل القرية  20بها لكون مشاريع المادة 

المندمجة لصناعة التقليدية بكلميم و بالتالي فان جماعة 

 كلميم لم تعد ملزمة بتوفير العقار3

 2المادة 

 مقتض ى عام

من االتفاقية  23و  22و  20باستثناء التعديالت على المواد 

األصلية، تبقى مقتضيات باقي المواد التي وردت بها و بالملحق 

 .لالتفاقية األصلية سارية المفعول و ال يطالها أي تغيير 26رقم 

 1 المادة

 20و  26مدة االتفاقية و الملحقين رقم 

من االتفاقية األصلية بعد  0يسري مفعول هذا الملحق رقم 

 تهي مدة صالحيته بعد االنتهاء منالتوقيع والتأشير عليه وتن

 أعاله3 20جميع أشغال المشروع المذكور بالمادة رقم 

 3الحسن  الطالبي ،رئيس املجلس:  اإلمضاء

 3عبد الرحمان غيات ،كاتب املجلس:اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في شأن النقطة  2222ماي  20بتاريخ    10مقرر عدد 

المتعلقة بالتداول بشأن تمديد وتعديل اتفاقية الشراكة 

المبرمة بين النادي الرياض ي باب الصحراء لكرة اليد بكلميم 

 واملجلس الجماعي لكلميم

    

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في دورته العادية لشهر ماي 

 ،0200ماي  22المنعقدة في جلستين علنيتين بتاريخ  

الصادر بتاريخ  6362322وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   0262يوليوز  20

 ؛المتعلق بالجماعات 

وبعد دراسة املجلس للنقطة المتعلقة بالتداول بشأن تمديد 

وتعديل اتفاقية الشراكة المبرمة بين النادي الرياض ي باب 

 ؛كلميم واملجلس الجماعي لكلميمالصحراء لكرة اليد ب

 

لإلشارة فقد سبق أن غادرت قاعة الجلسات خالل مناقشة 

 ؛النقطة األولى السيدة خديجة ألحيان

كما غادر قاعة الجلسات خالل مناقشة النقطة الثالثة السيد 

 محمد الحبيب نازومي  ، 

كما  غادر قبل عرض هذه النقطة على التصويت السيد صالح 

 بوعجين 3

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

 عضوا  46عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  02عدد األصوات المعبر عنها :  -

 عضوا وهم السادة :  01عدد األعضاء الموافقين : 

 

 عبد الرحمان غيات الحسن الطالبي

 ام العيد طوير محمد سالم ملجيدري 

 منينة مودن عبد الله النجامي

 محمد يحضيه بوعيدة هاب المدميغعبد الو 

 موس ى اسبان سالمة هوين

 امحمد ابو ناشيط لحسن حاميد

 ابراهيم حيدرا عائشة حنانة

 امبارك احسين الوافي خفياف

 عبد القادر أبوزيد سعدية بوهروشان

 عزيز طومزين مبارك الهديلي

 سعاد جرير الشيخ النعمة ماء العينين

 ويدارشيدة  محمد المين حنانة

 مليكة لعترس ي أحمد تامك

 عدد  األعضاء الرافضين : ال  أحد   -

 20الممتنعون عن التصويت :  -

 فاطنة أصواب           

 سعاد فهدي

 يقرر ما يلي  :

صادق املجلس بأغلبية أعضائه المزاولين مهامهم على تمديد 

وتعديل اتفاقية الشراكة المبرمة بين النادي الرياض ي باب 

 لكرة اليد بكلميم واملجلس الجماعي لكلميم كما يلي:الصحراء 

 ديـبــاجــة

من  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم  

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 0262ز يوليو  20) 6341رمضان 

 ؛المتعلق بالجماعات 664363

وبناء على الرسالة السامية الملكية الموجهة إلى المناظرة  

 6303شوال  04ة للرياضة المنظمة بالصخيرات بتاريخ الوطني

 ؛ ) 0223أكتوبر (23

المتعلق بالتربية البدنية  21320بناء على القانون رقم   و

 63223600والرياضة الصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  

 ؛منه 00والسيما المادة  6323ماي63 بتاريخ

من  64بتاريخ  03343013بناء على المرسوم التطبيقي رقم   و

بتطبيق القانون رقم   (6334أكتوبر 03) 6363جمادى األولى 

 ؛المشار إليه أعاله 20321

 00 ) 6361صفر00بتاريخ  323334بناء على المرسوم رقم و  

بسن األنظمة السياسية النموذجية للجمعيات (  6332يوليوز 

الرياضية الهواة أو العصب و الجامعات الملكية المغربية 

 ؛ة الوطنية األولمبية المغربيةواللجن

بتاريخ   46بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم   و

حول التنشيط الرياض ي للجماعات ومساهمة  6330مارس66

 ؛هذه األخيرة في التنمية الرياضية

ونظرا للدور الذي تلعبه الرياضة والتربية البدنية من اجل  

 ؛تنمية املجتمع

راكة  المبرمة بين النادي الرياض ي باب بناء على اتفاقية الشو 

الصحراء لكرة اليد بكلميم و املجلس الجماعي لكلميم 

 ؛ 0261دجنبر  42المؤشرعليها بتاريخ 

وبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته العادية  

 ؛ 0200لشهر ماي 

 فإن :



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

88 
 

املجلس الجماعي لكلميم ممثال في شخص رئيسه السيد الحسن 

طالبي والمشار إليه في كل بنود هذا الملحق بــ"املجلس ال

  ؛الجماعي"

والنادي الرياض ي باب الصحراء لكرة اليد ممثال في شخص 

رئيسه أو من ينوب عنه والمشار إليه في كل بنود هذا الملحق 

 بـ"النادي "

 اتفقا على ما يلي :

 البند األول 

رمة شراكة المبيهدف هذا الملحق إلى تمديد وتعديل اتفاقية ال

بين النادي الرياض ي باب الصحراء  لكرة اليد بكلميم واملجلس 

 الجماعي لكلميم3 

 البند الثاني

يتم تمديد اتفاقية الشراكة المبرمة بين النادي الرياض ي باب 

الصحراء لكرة اليد بكلميم واملجلس الجماعي لكلميم لمدة 

لملحق من خمس سنوات ، ابتداء من تاريخ التأشير على هذا ا

 سلطات املختصة 3   القبل 

 البند الثالث

  :تعدل المادة الثانية من االتفاقية على الشكل التالي 

يلتزم املجلس الجماعي لكلميم بتحويل دعم مالي سنوي لفائدة 

النادي الرياض ي باب الصحراء لكرة اليد بكلميم ويتم صرف 

المساهمة المالية في الحساب البنكي رقم: 

المفتوح بـالتجاري وفا  220402222266322242261622

بنك بكلميم وتتم هذه التحويالت عن طريق السيد الخازن 

 اإلقليمي لكلميم 3

 ويحدد هذا الدعم على النحو التالي :

 

الموسم  الفئة

الرياض ي 

الحالي 

0206-

0200 

 ابتداء من الموسم الرياض ي المقبل

 

 اإلناث

6023222 

 درهم

البقاء في القسم 

 ني الممتازالوط

الهبوط للقسم 

 األول 

 درهم 123222 درهم 6023222

 223222 الذكور 

 درهم

البقاء في القسم 

 األول 

عصبة  

 الصحراء

الصعود للقسم 

 الوطني

 الممتاز  

 درهم 6123222 درهم 223222

 

 البند  الرابع

 تبقى باقي مواد اتفاقية الشراكة بدون أي تعديل 3

 3الحسن  الطالبي ،سرئيس املجل: اإلمضاء

 3عبد الرحمان غيات ،كاتب املجلس: اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

في  2222ماي  20بتاريخ    12عدد  للمجلس الجماعيمقرر 

شأن النقطة المتعلقة بالتداول في شأن النقطة المتعلقة 

كة لتهيئة وتجهيز واستغالل بالتداول بشأن اتفاقية شرا

 ملعب لممارسة كرة القدم بجماعة كلميم

 
في شأن النقطة المتعلقة بالتداول بشأن اتفاقية شراكة لتهيئة 

 وتجهيز واستغالل ملعب لممارسة كرة القدم بجماعة كلميم3

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في دورته العادية لشهر ماي 

 ،0200ماي  22تين بتاريخ : المنعقدة في جلستين علني

الصادر بتاريخ  6362322وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   0262يوليوز  20

 ؛المتعلق بالجماعات

وبعد دراسة املجلس للنقطة المتعلقة بالتداول بشأن اتفاقية 

م دشراكة لتهيئة وتجهيز واستغالل ملعب لممارسة كرة الق

 ؛بجماعة كلميم

لإلشارة فقد سبق أن غادرت قاعة الجلسات خالل مناقشة 

كما غادر قاعة الجلسات ،النقطة األولى السيدة خديجة ألحيان

خالل مناقشة النقطة الثالثة السيد محمد الحبيب نازومي  ، 

كما  غادر قاعة الجلسات خالل مناقشة النقطة الرابعة السيد 

 صالح بوعجين 3

 عملية التصويت أسفرت على ما يلي : وحيث إن 

 عضوا  46عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  02عدد األصوات المعبر عنها :  -

 عضوا وهم السادة :  02عدد األعضاء الموافقين : 

 عبد الرحمان غيات الحسن الطالبي

 ام العيد طوير محمد سالم ملجيدري 

 منينة مودن عبد الله النجامي

 محمد يحضيه بوعيدة ميغعبد الوهاب المد

 موس ى اسبان سالمة هوين
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 امحمد ابو ناشيط لحسن حاميد

 مليكة لعترس ي أحمد تامك

 ابراهيم حيدرا عائشة حنانة

 امبارك احسين الوافي خفياف

 عبد القادر أبوزيد سعدية بوهروشان

 عزيز طومزين مبارك الهديلي

 سعاد جرير الشيخ النعمة ماء العينين

 رشيدة ويدا مين حنانةمحمد ال 

 سعاد فهدي فاطنة  اصواب

 عدد  األعضاء الرافضين : ال  أحد   -

 الممتنعون عن التصويت : ال  أحد  -

 يقرر ما يلي  :

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة 

لتهيئة وتجهيز واستغالل ملعب لممارسة كرة القدم بجماعة 

 كلميم كما يلي :

 األطراف التالية :بـيــن 

  جماعة كلميم 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

 ديــــبـــاجــــة

 46بناء على دستور المملكة المغربية الذي يشير في مادته 

إلى: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات 

الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب 

والمواطنات، على قدم المساواة، من  استفادة المواطنين

التربية البدنية، انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية، 

الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة 

 02و03 ) 6303شوال  02و  03 المنعقدة بالصخيرات أيام 

، والتي وضعت استراتيجية واضحة المعالم ( 0222أكتوبر

يق التي ينبغي االهتداء بها من اجل كما حددت خارطة الطر 

 ؛النهوض بالرياضة الوطنية

الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم و 

( بتنفيذ القانون 0262يوليوز  20 ) 6341رمضان 02

 ؛المتعلق بالجماعات 664363التنظيمي رقم 

المتعلق بالتربية  42323من القانون رقم  22بناء على المادة و 

والرياضة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم البدنية 

 ؛(0262غشت  03) 6346رمضان  64الصادر في  63623622

 02الصادر في  24-120بناء على قرار وزير الداخلية رقم و 

المتعلق بتفويض االختصاصات للسادة عمال  0224مارس 

 ؛العماالت واألقاليم

ة التحتية لبنيتنفيذا لالتفاقية اإلطار إلنجاز برنامج تأهيل او 

لكرة القدم الوطنية والمبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة 

االقتصاد والمالية ووزارة الشبيبة والرياضة ووزارة التجهيز 

والنقل واللوجستيك والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

 ؛0263يونيو  3بتاريخ 

 ةبناء على مداوالت املجلس الجماعي لكلميم في دورته العاديو 

 ؛0200ماي  22المنعقدة يوم  0200لشهر ماي 

 تم االتفاق بين :

o 3جماعة كلميم ممثلة في شخص رئيسها 

o 3الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ممثلة في شخص رئيسها 

 : على ما يلي

  6المادة 

 موضوع االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى تحديد التزامات األطراف المتعاقدين 

ة و تجهيز واستغالل ملعب لممارسة كرة القدم من أجل تهيئ

بواحة الرياضات بجماعة كلميم وكذا الشروط العامة لتدبيره 

وتسييره، وذلك لتعزيز البنية التحتية الرياضية بالجماعة 

 والتشجيع على ممارسة كرة القدم3

  0المادة 

 مكونات المشروع 

 يتكون المشروع من :

 بالعشب االصطناعي  تهيئة و تجهيز ملعب لكرة القدم

انجاز المرافق الضرورية الستغالل الملعب موضوع االتفاقية 

)المرافق الصحية، مستودعات المالبس، مخازن اللوازم 

 الرياضية،333(

 فولط3 422توفير الربط بشبكة التزويد بالماء والكهرباء بقوة 

 توفير الماء الساخن بمستودع المالبس3

 الملعب3 توفير شبكة التطهير بجوانب

 متر3 0322انجاز السور الخارجي للملعب بعلو 

 تهيئة وتعبيد مدخل الملعب3

بناء مدرجات لتوفير مقاعد على ستة صفوف على األقل بمكان 

 داخل الملعب

  4المادة 

 كلفة المشروع 

تقدر الكلفة اإلجمالية إلنجاز المشاريع موضوع االتفاقية بمبلغ 

 .ريف الدراسات واألشغالتسعة مليون درهم، وتشمل مصا 23
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 وتوزع التكلفة اإلجمالية على األطراف كما يلي : 

  3ثالثة مليون درهم 24الجماعة 

 3ست ماليين درهم 21الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

وتعتبر هذه التكلفة تقديرية على أن يتم حصر التكلفة 

ت االحقيقية ملختلف المشاريع والتدخالت بعد إنجاز الدراس

 التقنية واإلعالن عن الصفقات العمومية والعقود الخاصة بها3

وفي حالة تجاوز التكلفة التقديرية ألي مشروع تلتزم األطراف 

المتعاقدة بالمساهمة في تمويل البرنامج بتخصيص اعتمادات 

 إضافية موزعة بينها على أساس كل في مجال تدخله 3

  3المادة 

 التزامات جماعة كلميم

ثالثة مليون درهم ستخصصها للقيام  24لجماعة بتعبئة تلتزم ا

 بما يلي :

 اإلنجازات  -6

انجاز المرافق الضرورية لضمان السير العادي لملعب  -

كرة القدم الموجود بالجماعة موضوع االتفاقية 

)المرافق الصحية، مستودعات المالبس، مخازن 

 اللوازم الرياضية، الرباط بشبكة الماء والكهرباء(3

 422الربط بشبكة التزويد بالماء والكهرباء بقوة  توفير -

 فولط3

 توفير الماء الساخن بمستودع المالبس3 -

 توفير شبكة التطهير بجوانب الملعب3 -

بناء مدرجات لتوفير مقاعد على ستة صفوف على األقل  -

 بمكان داخل الملعب3

 3تهيئة وتعبيد مدخل الملعب -

 شروط استغالل الملعب  -2

ب وكذا جميع المعدات والتجهيزات القيام بحراسة الملع -

 المتوفرة لديه3

 السهر على حسن استغالل العشب خالل فترة الضمان3 -

التكفل بمصاريف صيانة العشب بعد فترة الضمان  -

المتعاقد عليها في دفتر تحمالت األشغال المنوطة 

 بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم3

عمال احترام شروط وتوجيهات االستغالل واالست -

المتضمنة في الدليل الذي ستوفره المقاولة التي ستضع 

 العشب االصطناعي3

هذه الشروط والتوجيهات ستبين على لوحة تلصق على  -

 مدخل الملعب3

احترام المدة القصوى الستعمال الملعب واملحددة في  -

 ساعة في األسبوع3 42

 استعمال الملعب يقتصر حصرا على لعبة كرة القدم3 -

لعب يقتصر حصرا على األندية المنضوية استعمال الم -

 تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم3

 (663ضد 66العب ) 00أقص ى عدد الالعبين محدد في  -

االمتناع عن برمجة اللعب في نفس اليوم املخصص  -

للصيانة الدورية والتي يقوم بها المقاول المتعاقد معه 

اء أحذية رياضية على ذلك، وإرغام الالعبين على ارتد

 3مناسبة للعشب االصطناعي

 

 

 عمليات الصيانة  -0

سقي الملعب بانتظام طبقا للنظام الذي سيثبته المقاول الذي 

 3سيضع العشب االصطناعي

 2المادة 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

ست  21تلتزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بـتعبئة 

 للقيام بما يلي : مليون درهم ستخصصها

o 3 انجاز الدراسات التقنية 

o  تجهيز ملعب كرة القدم الموجود بالجماعة موضوع

 االتفاقية بالعشب االصطناعي3

o  التكفل بصيانة العشب لمدة سنتين في إطار دفتر

 3التحمالت

o  ويرتبط تنفيذ التزام الجامعة الملكية لكرة القدم

ها في لمنصوص عليبتعهد الجماعة المسبق بتنفيذ االلتزامات ا

 3هذه االتفاقية وتوفير التجهيزات األولية منها

  1المادة 

 لجنة اإلشراف والتتبع

تحدث لجنة لإلشراف والتتبع تتكون من ممثلي األطراف 

المتعاقدين وتجتمع باستدعاء بطلب من أحد األطراف مرة كل 

ستة أشهر على األقل،وكلما تبين أن هناك فائدة أو ضرورة 

ا ويمكن استدعاء كل شخص أو هيئة أو أي مؤسسة الجتماعه

 يكون حضورهم أو حضور أحدهم مفيدا الجتماعات اللجنة3

 0المادة 

 اختصاصات لجنة اإلشراف والتتبع

تتولى لجنة اإلشراف والتتبع السهر على حسن تنفيذ بنود 

 االتفاقية وعلى الخصوص :

o  نجاز المشروع موضوع االتفاقية3إتتبع تقدم أشغال 
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o نجاز المشروع إراسة المشاكل التي قد تعترض د

 3وإيجاد الحلول المناسبة لها

  2المادة 

 المدة الزمنية لتنفيذ االتفاقية

شهرا ابتداء من  03تحدد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع في 

 تاريخ التأشير على االتفاقية3

  3المادة 

 تخاذ القراراتإ

بع بالتوافق بين تتخذ القرارات داخل لجنة اإلشراف والتت

 أعضائها3

 

  62المادة 

 حترام المعايير التقنيةإ

نجاز جميع مشاريع البنية التحتية األساسية أو البناءات إإن 

رهين بإنجاز الدراسات التقنية والمعمارية والبيئية وكل دراسة 

ضرورية لإلنجاز المشروع في أحسن الظروف المالية والتقنية، 

مطلوبة وفق القوانين واألنظمة والحصول على التراخيص ال

 الجاري بها العمل3

  66المادة 

 المراقبة والتدقيق

تخضع جميع العمليات المرتبطة بإنجاز المشروع لمراقبة و 

تدقيق الهيئات املختصة، ويلتزم الطرفان بالتعاون مع أعضاء 

لجنة المراقبة والتتبع وذلك بمدهم بكافة الوثائق والمعلومات 

 يل القيام بمهمتهم3الضرورية لتسه

  60المادة 

 حقوق الملكية

تبقى البنايات والتجهيزات املحدثة في إطار هذه االتفاقية ملكا 

 لجماعة كلميم3

  64المادة 

 تفاقيةتعديل اإل

يمكن تعديل ومراجعة بنود هذه االتفاقية بمقتض ى مالحق وفق 

 نفس المساطر المتبعة في إبرامها3

  63المادة 

 تسوية الخالفات

كل خالف يحصل بين األطراف المتعاقدين بخصوص تأويل 

 بنود هذه االتفاقية، أو بمناسبة تنفيذها

 يتم فضه بالطرق الحبية3 

  62المادة 

 سريان مفعول االتفاقية

تفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها يسري مفعول هذه اإل

 والمصادقة عليها3

  3( نظائر أصلية4تفاقية في ثالث )وحررت هذه اإل

 3الحسن  الطالبي ،رئيس املجلس:  اإلمضاء

 3عبد الرحمان غيات ،كاتب املجلس:  اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة المتعلقة  2222ماي  20بتاريخ    15مقرر عدد 

بالتداول بشأن تعديل كناش التحمالت الخاص بمنح رخصة 

 تغالل بقعتين أرضيتين بكورنيش أم العشار بمدينة كلميم اس

 

إن املجلس الجماعي لكلميم املجتمع في دورته العادية لشهر ماي 

 ؛0200ماي  22المنعقدة في جلستين علنيتين بتاريخ 

الصادر بتاريخ  6362322وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 664363قم بتنفيذ القانون التنظيمي ر  (0262يوليو  20)

 ؛المتعلق بالجماعات 

وبعد دراسة املجلس للنقطة المتعلقة بالتداول بشأن تعديل 

كناش التحمالت الخاص بمنح رخصة استغالل بقعتين 

 ؛أرضيتين بكورنيش أم العشار بمدينة كلميم

لإلشارة فقد سبق أن غادرت قاعة الجلسات خالل مناقشة 

ا غادر قاعة كم، النقطة األولى السيدة خديجة ألحيان

الجلسات خالل مناقشة النقطة الثالثة السيد محمد الحبيب 

نازومي  ،كما  غادر قاعة الجلسات خالل مناقشة النقطة 

 الرابعة السيد صالح بوعجين 3

كما غادر قاعة الجلسات قبل عرض هذه النقطة على 

 التصويت كل  من السيدين سالمة هوين ومبارك الهديلي 

 تصويت أسفرت على ما يلي :وحيث إن عملية ال 

 عضوا  46عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  01عدد األصوات المعبر عنها :  -

 عضوا وهم السادة :  00عدد األعضاء الموافقين : 

 

 عبد الرحمان غيات الحسن الطالبي

 ام العيد طوير محمد سالم ملجيدري 

 منينة مودن عبد الله النجامي
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 يحضيه بوعيدة محمد عبد الوهاب المدميغ

 موس ى اسبان لحسن حاميد

 ابراهيم حيدرا عائشة حنانة

 امبارك احسين الوافي خفياف

 مليكة لعترس ي سعدية بوهروشان

 سعاد جرير الشيخ النعمة ماء العينين

 رشيدة ويدا محمد المين حنانة

 امحمد ابو ناشيط أحمد تامك

 26عدد  األعضاء الرافضين :  -

 د  عبد القادر أبوزي

 24الممتنعون عن التصويت :  -

 فاطنة أصواب

 سعاد فهدي

 عزيز طومزين

 يقرر ما يلي  :

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل كناش 

التحمالت الخاص بمنح رخصة استغالل بقعتين أرضيتين 

 بكورنيش أم العشار بمدينة كلميم كما يلي :

 ديـبــاجــة

،إن رئيس جماعة كلميم  

 6341رمضان  02بتاريخ 6362322 اًء على الظهير الشريف رقم بن

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)

 ؛المتعلق بالجماعات664363

يتعلق بنظام االمالك العقارية  20363بناء على القانون رقم و 

 ؛للجماعات الترابية

ق مواف 6421بناء على الظهير الشريف بتاريخ فاتح ربيع األول و 

المغير والمتمم للظهير المتعلق باألمالك  6340مايو  60

 ؛املختصة بالبلديات

جمادى األولى  22الصادر في  03603433بناًء على المرسوم عدد و 

 ؛( المتعلق بالصفقات العمومية0264مارس   02) 6343

 04)6343ربيع األول  3صادر في  451 .17 .1بناء على المرسوم و 

اسبة العمومية للجماعات املحلية و ( بسن املح0260نونبر

 ؛مؤسسات التعاون بين الجماعات 

ربيـع  06بتاريخ   63233620بنـاء علـى الظهير الشريـف رقـم  و 

( الصادر بتنفيذ القانون رقم  6323نونبر  06) 6362الثانـي 

المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات  42323

 ؛املحلية وهيئاتها

ذي الحجة  61بتاريخ  36 320 023لظهير الشريف رقم بناء على او 

القاض ي  343 20( بتنفيذ القانون 0220دجنبر  00) 6302

المتعلق  342 23بمواصلة تنفيذ بعض أحكام القانون 

 ؛بالضرائب المستحقة لفائدة الجماعات املحلية وهيئاتها 

من دي  02الصادر في  03203642بناء على المرسوم رقم و 

بتغيير وتتميم القرار  0220مارس  22موافق  6300الحجة 

 ؛السالف الذكر 

من  62صادر في  3100 62بناء على قرار وزير الداخلية رقم و 

( بتحديد تأليف لجان طلب 0262مارس  20) 6343جماد اآلخر 

العروض المفتوح أو طلب العروض املحدود أو باالنتقاء 

ات الترابية و المسبق و كذا لجنة المباراة الخاصة بالجماع

 ؛مجموعتها 

على القرار الجماعي في شأن الرسوم والواجبات  بناءو 

بتاريخ  26/0222المستحقة لجماعة كلميم الصادر تحت رقم 

 ؛0222فبراير  62

مارس  24بتاريخ  RF/1463بناء على الدورية المشتركة رقم و 

بين السادة وزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية  0202

اإلدارة حول استعمال منظومة التدبير المندمج  وإصالح

للمداخيل  في انجاز عمليات شساعة  مداخيل الجماعات 

 ؛الترابية ومجموعاتها 

 21بتاريخ  66020بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد و 

 ؛حول الجبايات املحلية 0202غشت 

بناء على كناش التحمالت الخاص بمنح رخصة استغالل و 

أرضيتين إلقامة مقهيين بكورنيش أم العشار بمدينة  بقعتين

 ؛0202نونبر  23كلميم المؤشر عليه بتاريخ 

بناء على مقرر املجلس الجماعي لكلميم المتخذ في دورته و 

 ؛0200ماي  22المنعقدة بتاريخ  0200العادية لشهر ماي 

 :يقرر ما يلــــــي

 البند األول 

 موضوع الملحق

الملحق إلى تعديل الفصول التالية : األول والسادس يهدف هذا            

عشر والسابع عشر  من كناش التحمالت الخاص بمنح رخص 

استغالل بقعتين أرضيتين إلقامة مقهيين بكورنيش أم العشار بمدينة 

 كلميم 3

 البند الثاني

 الفصول المعدلة
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 الفصل األول 

يهدف هذا الكناش إلى تحديد شروط وكيفية منح رخصة 

الجماعي لجماعة كلميم    الستغالل المؤقت للملك العاما

لبقعتين أرضيتين إلقامة مقهيين بكورنيش واد أم العشار ، 

 حددت مساحة كل منهما كما يلي :

 متر مربع  062البقعة األولى : مساحتها  -

 متر مربع   422البقعة الثانية : مساحتها    -

لمنصوص عن طريق طلب عروض مفتوح وحسب المسطرة ا

 6343الصادر في جمادي األولى  03603433عليها بالمرسوم عدد 

( يتعلق بالصفقات العمومية ،وذلك بحضور 0264مارس  02)

لجنة تتكون حسب ما هو منصوص عليه في قرار السيد وزير 

 20) 6343جمادي اآلخر  62الصادر في  623100الداخلية رقم 

وض المفتوح أو ( بتحديد تأليف لجان طلب العر 0262مارس 

طلب العروض املحدود أو باالقتناء المسبق وكذا لجنة المباراة 

 الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها 3

 الفصل السادس عشر

 األشغال

يلتزم المستغل للبقعة  األولى المشار إليها أعاله  بتشييد  فوقها   -

مشروع مقهى إيكلوجي )بناء بالخشب ومواد خفيفة واستعمال 

 اقة النظيفة ( على نفقته  3الط

يلتزم المستغل للبقعة الثانية المشار إليها أعاله بتشييد  -

 المشروع على نفقته بأشغال بناء خفيف بمواد قابلة للتفكيك 3

ويتوجب على كل مستغل منهما الحصول على  ترخيص يسلمه  

له رئيس الجماعة بعد إيداع المستغل ملفا تقنيا يتضمن كافة 

لخاصة بالمشروع ، مع أدائه للرسوم المرتبطة التصاميم ا

 بالترخيص بالبناء ،وفقا للقوانين والشروط الجاري بها العمل 3

 20ويلتزم المستغلين بتنفيذ األشغال داخل أجل أقصاه  

 شهرين من تاريخ تسلمهما رخصة البناء3

 الفصل السابع عشر

 مدة االستغالل

غير قابلة للتجديد  ( سنوات23تحدد مدة االستغالل في تسع ) 

،وقبل انتهاء هذه المدة بشهرين تقوم المصالح الجماعية 

 املختصة باإلعالن عن طلب عروض جديد 3

 البند الثالث

 المواد غير المعدلة 

 3تبقى باقي فصول  كناش التحمالت األصلي دون أي تعديل

 3الحسن  الطالبي ،رئيس املجلسات :اإلمضاء 

 3غيات عبد الرحمان،كاتب املجلس 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن النقطة المتعلقة  2222ماي  20بتاريخ    16مقرر عدد 

بالتداول بشأن تعديل كناش التحمالت الخاص بمنح رخصة 

استغالل مسبح الهواء الطلق المتواجد بواحة الرياضات 

 بمدينة كلميم  

 

الجماعي لكلميم املجتمع في دورته العادية لشهر ماي إن املجلس 

 ،0200ماي  22المنعقدة في جلستين علنيتين بتاريخ : 

الصادر بتاريخ  6362322وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 664363بتنفيذ القانون التنظيمي رقم   0262يوليوز  20

 ؛المتعلق بالجماعات 

 ة بالتداول بشأن تعديلوبعد دراسة املجلس للنقطة المتعلق

كناش التحمالت الخاص بمنح رخصة استغالل مسبح الهواء 

  ؛الطلق المتواجد بواحة الرياضات بمدينة كلميم 

لإلشارة فقد سبق أن غادرت قاعة الجلسات خالل مناقشة 

 النقطة األولى السيدة خديجة ألحيان

 كما غادر قاعة الجلسات خالل مناقشة النقطة الثالثة السيد

 محمد الحبيب نازومي  ،

كما  غادر قاعة الجلسات خالل مناقشة النقطة الرابعة السيد 

 ،صالح بوعجين

كما غادر قاعة الجلسات خالل مناقشة النقطة السادسة كل 

 من السيدين سالمة هوين ومبارك الهديلي

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

 عضوا  46عدد األعضاء الحاضرين :  -

 عضوا  01د األصوات المعبر عنها : عد -

 عضوا وهم السادة :  02عدد األعضاء الموافقين : 

 

 عبد الرحمان غيات الحسن الطالبي

 ام العيد طوير محمد سالم ملجيدري 

 منينة مودن عبد الله النجامي

 محمد يحضيه بوعيدة عبد الوهاب المدميغ

 موس ى اسبان لحسن حاميد

 اشيطامحمد ابو ن أحمد تامك

 ابراهيم حيدرا عائشة حنانة

 امبارك احسين الوافي خفياف

 مليكة لعترس ي سعدية بوهروشان
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 سعاد جرير الشيخ النعمة ماء العينين

 رشيدة ويدا محمد المين حنانة

 سعاد فهدي فاطنة  اصواب

 عزيز طومزين

 26عدد  األعضاء الرافضين :  -

 عبد القادر أبوزيد  

 يت : ال أحد الممتنعون عن التصو  -

 يقرر ما يلي  :

صادق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل كناش 

التحمالت الخاص بمنح رخصة استغالل مسبح الهواء الطلق 

 المتواجد بواحة الرياضات بمدينة كلميم  كما يلي :

 ديـبــاجــة

 ،إن رئيس جماعة كلميم

 

رمضان  02بتاريخ  6362322بناًء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20) 6341

  ؛المتعلق بالجماعات  113.14

يتعلق بنظام االمالك العقارية  20363بناء على القانون رقمو 

 ؛للجماعات الترابية 

جمادى  22الصادر في  433.60.0بناًء على المرسوم عدد و 

 ( المتعلق بالصفقات0264مارس   02) 6343األولى 

 ؛العمومية

ربيع األول  3صادر في  451 .17 .1بناء على المرسوم و 

( بسن املحاسبة العمومية للجماعات 0260نونبر 04)6343

 ؛املحلية و مؤسسات التعاون بين الجماعات 

ربيـع  06بتاريخ :  620.23.6بنـاء علـى الظهير الشريـف رقـم  و 

لقانون رقم ( الصادر بتنفيذ ا 6323نونبر  06) 6362الثانـي 

المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات  42323

  ؛املحلية وهيئاتها

ذي  61بتاريخ  36 320 023بناء على الظهير الشريف رقم و 

 343 20( بتنفيذ القانون 0220دجنبر  00) 6302الحجة 

 342 23القاض ي بمواصلة تنفيذ بعض أحكام القانون 

دة الجماعات املحلية المتعلق بالضرائب المستحقة لفائ

  ؛وهيئاتها

من دي الحجة  02الصادر في  3642 320 0بناء على المرسوم رقم و 

بتغيير وتتميم القرار السالف  0220مارس  22موافق  6300

  ؛الذكر 

من  62صادر في  3100 62بناء على قرار وزير الداخلية رقم و 

 ( بتحديد تأليف لجان0262مارس  20) 6343 الثانية ىجماد

املحدود أو باالنتقاء ؛طلب العروض المفتوح أو طلب العروض 

المسبق و كذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية و 

  ؛مجموعتها 

بناًء على القرار الجماعي في شأن الرسوم والواجبات المستحقة و 

فبراير  62بتاريخ  0222/26لجماعة كلميم الصادر تحت رقم 

  ؛ 0222

 0202مارس  24بتاريخ  RF/1463ورية المشتركة رقم بناء على الدو 

بين السادة وزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة 

حول استعمال منظومة التدبير المندمج للمداخيل  في انجاز 

  ؛عمليات شساعة  مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها 

 21بتاريخ  66020 بناء على دورية السيد وزير الداخلية عددو 

  ؛حول الجبايات املحلية 0202غشت 

بناء على كناش التحمالت الخاص بمنح رخصة استغالل مسبح و 

الهواء الطلق المتواجد بواحة الرياضات بمدينة كلميم 

 ؛0202دجنبر  60المؤشر عليه بتاريخ 

بناء على مقرر املجلس الجماعي لكلميم المتخذ في دورته العادية و 

 ؛0200ماي  00المنعقدة بتاريخ  2022لشهر ماي 

 :يقرر ما يلــــــي

 البند األول 

 وضوع الملحقم

األول (01) يهدف هذا الملحق إلى تعديل الفصول التالية : 

العشرون من كناش  (20) الثالث و  (03 ) الثاني و (02)و

التحمالت الخاص بمنح رخص استغالل مسبح الهواء الطلق 

 ت بمدينة كلميم 3المتواجد بواحة الرياضا

 البند الثاني

 الفصول المعدلة

 الفصل األول 

إن الغاية من كناش التحمالت هي منح رخصة االستغالل 

المؤقت لمسبح الهواء الطلق بواحة الرياضات بمدينة كلميم 

والمقهى والمرافق الصحية المتواجدة بفضائه ، عن طريق 

بينة مطلب عروض مفتوح وذلك وفقا للشروط والمقتضيات ال

 في كناش التحمالت وملحقه3

 الفصل الثاني
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  ؛متر مربع 6666تبلغ المساحة اإلجمالية لفضاء المسبح 

 ويضم ما يلي : 

 متر مربع 0600323حوض سباحة مساحته  -

 متر مربع 021مقهى مساحته  -

 متر مربع  223366مرافق صحية مساحتها 

 الباقي عبارة عن ممرات ومساحة خضراء 

 لثالفصل الثا

تحدد مدة االستغالل المؤقت لمسبح الهواء الطلق بواحة  

( تسع سنوات غير قابلة 23الرياضات بمدينة كلميم في )

للتجديد،وتبتدئ بعد اليوم الموالي لتسليم األمر بالخدمة 

 للشروع في االستغالل 3

و تقوم لجنة مختلطة يعينها رئيس الجماعة بإعداد محضر 

وملحقاته بفضائه الذي يتولى معاينة حالة مرفق المسبح 

 المتعهد استغالله فور تسليمه األمر بالخدمة3

 الفصل العشرون

ي  تغييرات بالمسبح الجماعي أو ملحقاته أو أيمنع إجراء 

استغالل الملك العمومي املحيط به إال بعد الموافقة الكتابية 

لرئيس املجلس الجماعي مع أداء الواجبات المستحقة على 

 لك العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل 3احتالل الم

يجب على المستغل  القيام على نفقته وطبقا للمواصفات 

والتصاميم املحددة من طرف المصالح  املختصة بالجماعة ب 

: 

متر طولي  يفصل بين فضاء  184بناء سياج على مسافة  -

المسبح موضوع رخصة االستغالل وباقي مرافق واحة الرياضات  

3 

( ثالثة أمتار في الواجهة 24فتح وتركيب بوابة  بعرض )  -

 الخارجية  3

 3    باقي اإلصالحات الالزمة -

 البند الثالث

 المواد غير المعدلة 

 تبقى باقي فصول  كناش التحمالت األصلي دون أي تعديل3

 3الحسن  الطالبي ،رئيس املجلسات :اإلمضاء 

 3عبد الرحمان غيات،كاتب املجلس 
ــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساقية الحمراء –جهة العيون 
ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 الشرطة اإلدارية

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جوالنالسير و ال
 

فاتح  بتاريخ 00قرار لرئيس املجلس الجماعي للعيون رقم 

بمنع سير وجوالن سيارات المركبات ذات  2222مارس 

 املحرك المستعملة لغاز البوطان

 

 ،ئيس املجلس الجماعي للعيون إن ر 

المتعلق بالجماعات  664363بناء على القانون التنظيمي رقم 

الصادر بتاريخ  6362322الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(0262 ز يوليو  20) 6341رمضان  02

المتعلق بمدونة السير الصادر  20322وبناء على القانون رقم 

صفر   6 الصادر في 6362320بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛( كما تم تعديله وتتميمه0262فبراير  66) 6346

من  0الصادر في  63143012وبناء على الظهير الشريف رقم 

( في شأن النقل بواسطة 6314نونبر  60) 6424جمادى اآلخر 

السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 

  ؛0222مارس  64بتاريخ  61333

المتعلق  0263يونيو  3بتاريخ  661ء على القرار العاملي وبنا

بمنح رخصة الثقة لفائدة سائقي سيارات األجرة الصنف األول 

 ؛والثاني

المتعلق بتنظيم  6303بريل أ 60بتاريخ  46وبناء على القرار رقم 

 ؛السير والمرور داخل جماعة العيون 

 0261اير فبر  62بتاريخ  6230وبناء على القرار البلدي رقم 

 ؛متعلق بتنظيم شرطة النقل الحضري بمدينة العيون 

 ؛ن الساكنةأموحفاظا على 

وبناء على محضر الدورة العادية للمجلس الجماعي للعيون 

 ،0200فبراير  20المنعقدة بتاريخ 

 يقرر ما يلي:

 الفصل ألول 

ال يسمح ألي سائق بنقل األشخاص داخل محيط الجماعة إال 

نية بذلك مسلمة من طرف السلطات إذا توفر على مأذو 

 املختصة3

 الفصل الثاني

يمنع سير وجوالن سيارات المكبات ذات املحرك المستعملة 

لغاز البوطان داخل الجماعة3 كما يمنع نقل األشخاص 
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بواسطة سيارات نقل البضائع إال في حالة كونهم مصحوبين 

 بأمتعتهم3

 الفصل الثالث

ر بحجز السيارة لمدة ال تقل عن يعاقب كل املخالفين لهذا القرا

شهر بمحجز الجماعة، وعلى مالك او سائق السيارة المحجوزة 

المصادقة على توقيع التزام بعدم أعادة استعمال غاز البوطان 

 وفي حالة العودة يتم الحجز النهائي للناقلة3

 02003مارس  26وحرر بالعيون في 

 لد شيد3جماعي، موالي حمدي و املجلس ال: رئيس اإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلمضاءالتفويض في المهام و 

 

 22بتاريخ  21رقم  رئيس املجلس اإلقليمي لطرفايةقرار ل

  اإلمضاءيتعلق بالتفويض في المهام و  2222مارس 

 

 إن رئيس املجلس اإلقليمي لطرفاية، 

رمضان  02الصادر في  6362323ف رقم ناء على الظهير الشريب

 660363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليو  20) 6341

المتعلق بالعماالت واألقاليم وخاصة الفقرة األولى من المادة 

  ؛منه 626

 يقرر ما يلي:

 المادة األولى

 ، النائب الثاني لرئيس املجلسمربيه رب شيبةيفوض للسيد 

نيابة عني، وتحت مسؤوليتي  مضاءاإل اإلقليمي لطرفاية 

 ومراقبتي، في الصالحيات التالية:

 تنفيذ برنامج تنمية اإلقليم؛ -

اإلجراءات الالزمة لتدبير المرافق العمومية التابعة  -

 لإلقليم؛ 

 يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة3 -

 المادة الثانية

 يسري مفعول هذا القرار ابتدءا من تاريخ توقيعه3

   02003مارس  20ر بطرفاية في وحر 

 3: رئيس املجلس اإلقليمي لطرفاية، بهيا محمد سالماإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في مهام ضابط الحالة المدنية

 

 07بتاريخ  14قرار لرئيس املجلس الجماعي للدروة عدد 

لتفويض في مهام ضابط الحالة يتعلق با 2222مارس 

 المدنية

 

 إن رئيس املجلس الجماعي للدروة،

 02بتاريخ  6362322بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (0262يوليو  20) 6341رمضان 

 000و 5624 620المتعلق بالجماعات وخاصة المادة  664363

 ؛منه

الصادر في  6306326الشريف رقم  بناء على مقتضيات الظهيرو 

( بتنفيذ القانون رقم 0206 ز يوليو  63) 6330ذو الحجة  24

 ؛منه 21المتعلق بالحالة المدنية وخاصة المادة  41306

 يقرر ما يلي:

 

 الفصل األول 

هام النائب الثاني للرئيس م، سيدي اعلي لعروس ييفوض للسيد 

وم الدورة ليق ضابط الحالة المدنية بالمكتب االصلي لجماعة

 بهذه المهمة مقامي والمشاركة معي3

 الفصل الثاني

 يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3

 الفصل الثالث

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية3

 3 0200مارس  07وحرر بالدورة في 

 3 ئيس املجلس الجماعي، عبد الله امبيريكاتر : اإلمضاء

ــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس  07بتاريخ  22قرار لرئيس املجلس الجماعي للدروة عدد 

 يتعلق بالتفويض في مهام ضابط الحالة المدنية 2222

 

 إن رئيس املجلس الجماعي للدروة،

 02بتاريخ  6362322بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (0262يوليو 20) 6341ان رمض

 000و 5624 620المتعلق بالجماعات3 وخاصة المادة  664363

 ؛منه

الصادر في  6306326بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم: و 

بتنفيذ القانون رقم  )0206يوليوز  63 ( 6330ذو الحجة  24

 ؛منه 21مادة المتعلق بالحالة المدنية وخاصة ال 41306

 يقرر ما يلي:
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 الفصل األول 

مهام  0مساعد تقني الدرجة  ، موالي سالم تروزي  يفوض للسيد

ضابط الحالة المدنية بالمكتب االصلي لجماعة الدورة ليقوم 

 بهذه المهمة مقامي والمشاركة معي3

 الفصل الثاني

 يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3

 الفصل الثالث

 شر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية3ين

 02003مارس  07وحرر بالدورة في 

 3: رئيس املجلس الجماعي، عبد الله امبيريكاتاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ومطابقة  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادالتفويض في مهام 

 لهاالنسخ ألصو 

مارس  07بتاريخ  15قرار لرئيس املجلس الجماعي للدروة عدد 

 اءاإلمضعلى صحة  اإلشهاديتعلق بالتفويض في مهام  2222

 ومطابقة النسخ ألصولها

 

 إن رئيس املجلس الجماعي للدروة،

 02بتاريخ  6362322بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

نون التنظيمي رقم بتنفيذ القا (0262يوليو  20) 6341رمضان 

 000و 5624 620المتعلق بالجماعات3 وخاصة المادة  664363

 ؛منه

 6362شعبان  00الصادر في  03333120وبناء على المرسوم رقم 

 اإلشهادالمتعلق ب 6362يوليو  02( بتغيير ظهير 6332يناير  03)

 ؛اإلمضاءعلى صحة 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

لى ع اإلشهادمدير المصالح  ، مصطفى النبطيفوض للسيد 

ات ومطابقة النسخ الصولها بالمكتب الفريد اإلمضاءصحة 

 لجماعة الدورة ليقوم بهذه المهمة مقامي والمشاركة معي3

 الفصل الثاني

 يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3

 الفصل الثالث

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية3

 02003مارس  07رر بالدورة في وح

 3: رئيس املجلس الجماعي، عبد الله امبيريكاتاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس  07بتاريخ  10قرار لرئيس املجلس الجماعي للدروة عدد 

 اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاديتعلق بالتفويض في مهام  2222

 بقة النسخ ألصولهاومطا

 إن رئيس املجلس الجماعي للدروة،

 02بتاريخ  6362322بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (0262يوليو  20) 6341رمضان 

 000و 5624 620المتعلق بالجماعات3 وخاصة المادة  664363

 ؛منه

 6362شعبان  00الصادر في  03333120وبناء على المرسوم رقم 

 اإلشهادالمتعلق ب 6362يوليو  02( بتغيير ظهير 6332يناير  03)

 ؛اإلمضاءعلى صحة 

 يقرر ما يلي:

 الفصل األول 

 0الدرجة  3تقني السلم  ، الركيبي اصغير للسيديفوض 

النسخ ألصولها بالمكتب الفريد لجماعة الدورة ليقوم  مطابقة

 بهذه المهمة مقامي والمشاركة معي3

 صل الثانيالف

 يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3

 الفصل الثالث

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية3

 02003مارس  07وحرر بالدورة في 

 3مبيريكاتا: رئيس املجلس الجماعي،عبد الله اإلمضاء

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 07بتاريخ  12قرار لرئيس املجلس الجماعي للدروة عدد 

 على صحة اإلشهاديتعلق بالتفويض في مهام  2222مارس 

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاء

 إن رئيس املجلس الجماعي للدروة،

 02بتاريخ  6362322بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

يذ القانون التنظيمي رقم بتنف (0262يوليو  20) 6341رمضان 

 000و 5624 620المتعلق بالجماعات3 وخاصة المادة  664363

 ؛منه

 6362شعبان  00الصادر في  03333120وبناء على المرسوم رقم 

 اإلشهادالمتعلق ب 6362يوليو  02( بتغيير ظهير 6332يناير  03)

 ؛اإلمضاءعلى صحة 

 يقرر ما يلي:
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 الفصل األول 

النائب الثاني للرئيس  ، لعروس ي ليسيدي اعيفوض للسيد 

ات ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءعلى صحة  اإلشهاد

بالمكتب الفريد لجماعة الدورة ليقوم بهذه المهمة مقامي 

 والمشاركة معي3

 الفصل الثاني

 يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه3

 الفصل الثالث

 لجماعات الترابية3ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ل

 

 3 0200مارس  07وحرر بالدورة في 

 3: رئيس املجلس الجماعي، عبد الله امبيريكاتاإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلق  10الدشيرة رقم  الجماعيقرار لرئيس املجلس 

خ ة النسومطابق اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادبتفويض مهام 

 ألصولها

 ،إن رئيس املجلس الجماعي للدشيرة

المتعلق  664363بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

 بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

( 0262يوليو  20) 6341من رمضان  02الصادر في  6362322رقم 

 ؛منه 623وخاصة المادة 

 :يقرر ما يلي

 الفصل األول 

 موظف جماعي،مد األغظف ماعينيامحيفوض للسيد  

تطابق النسخ على  اإلشهادو  اإلمضاءمهام التصديق على 

ألصولها لجماعة الدشيرة ليقوم بهذه المهمة بالمشاركة معي و 

 .بتفويض مني

 الفصل الثاني 

 .يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

 02003يونيو  20حرر بالدشيرة في و 

 3: رئيس املجلس الجماعي للدشيرة، سيداتي بنمسعودضاءاإلم

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي بإلغاء  124قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ 

 ألصولها

 ،ونيةإن رئيس املجلس الجماعي للحك

 6341رمضان  02في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)

 ؛منه 620المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

 قرر ما يلي:

 فصـل فريـد

م/م بتاريخ  20رقم  سيدي محمد الناصري لغاء تفويض السيد إ

ولى مرسم ورئيس مصلحة تقني من الدرجة األ  ،0206دجنبر  64

المداخيل بجماعة الحكونية، مهام توقيع الوثائق المتعلقة 

 .األصولهطابقة النسخ مبتصحيح اإلمضاءات واإلشهاد على 

 02003يونيو  26حرر بالحكونية، في  و 

 اإلمضاء :رئيس املجلس الجماعي الحكونية، المهدي بدد3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــ

يقض ي   121قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

قة مطابعلى  اإلشهادو  اإلمضاءبإلغاء تفويض مهام تصحيح 

 النسخ ألصولها 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

 6341رمضان  02في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363التنظيمي رقم ( بتنفيذ القانون 0262يوليوز  20)

 ؛منه 620المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

 فصـل فريـد

دجنبر  64م/م بتاريخ  24رقم  محمد الداهلغاء تفويض السيد إ

النائب األول للرئيس بجماعة الحكونية، مهام توقيع  ،0206

قة على مطاب اإلشهادات و اإلمضاءالوثائق المتعلقة بتصحيح 

 3ألصولها النسخ

 02003يونيو  26الحكونية، فـي ب ر حر و 

 3: رئيس املجلس الجماعي للحكونية، المهدي بدداإلمضاء

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يقض ي بإلغاء  142قرار لرئيس املجلس الجماعي للحكونية رقم 

ومطابقة النسخ  اإلمضاءعلى صحة  اإلشهادمهام تفويض 

 لهاألصو 

 ،إن رئيس املجلس الجماعي للحكونية

 6341رمضان  02في  6362322بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز  20)

 ؛منه 620المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 

 فصـل فريـد
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م/م بتاريخ  22رقم  سيدي احمد الفيالليلغاء تفويض السيد إ

النائب الثالث للرئيس بجماعة الحكونية، ،0206دجنبر  64

 هاداإلشات و اإلمضاءمهام توقيع الوثائق المتعلقة بتصحيح 

 .ألصولها  على مطابقة النسخ

 02003يونيو  26حرر بالحكونية، في و 

 :رئيس املجلس الجماعي الحكونية، المهدي بدد3 اإلمضاء

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 

 

 وادي الذهب –جهة الداخلة 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات ورؤسائها

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الترابيةمالية وجبايات الجماعات 

ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتحديد نسب وأسعار بعض الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية 

 جماعة الداخلة.

 

قض ي ي 2222أبريل  24بتاريخ  221رقم  لرئيس املجلس الجماعي لجماعة الداخلة قرار جبائي تعديلي

المتعلق بتحديد نسب وأسعار بعض  2221يناير  21بتاريخ  21/22بتعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 

 الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الداخلة

 

رئيس املجلس الجماعي لجماعة الداخلة،   

المتعلق  664363( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0262يوليوز   07) 6341مضان من ر  02الصادر في  6362322بناء على الظهير الشريف رقم 

 بالجماعات؛

المتعلق بجبايات  30321( بتنفيذ القانون رقم 0220نونبر 42) 6302ذو القعدة 63الصادر بتاريخ  63203632وبناء على الظهير الشريف 

 6330 ىجمادى األول 61بتاريخ  6302336الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  20302كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  الجماعات الترابية

 (؛0202دجنبر 46)

المتعلق  603646( الصادر بتنفيذ القانون رقم 0264يوليو  00) 6343من رمضان  62الصادر في  6364303بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 

 بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات؛

( القاض ي بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 0260نونبر 04) 6343ربيع األول  23صادر في  03603326ى المرسوم رقم وبناء عل

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

القاض ي بتحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق  20/0200/ 07بتاريخ 26/00وبناء على القرار الجبائي الجماعي رقم 

 ت المستحقة الرسوم والضرائب المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الترابية للداخلة؛والواجبا

 يقرر ما يلي:

 الرسم على األراض ي الحضرية غير المبنية 63

 42 62 63رمز الميزانية 

 

 السعر المطبق حاليا بالدرهم األسعار مصادق عليه بالدرهم مجال تطبيق الرسم
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 62 02 منطقة العمارات

 3 60 التمنطقة الفي

 0 60 منطقة السكن الفردي

 0 60 المناطق األخرى 

 

 الرسم على عمليات البناء  03

 42 62 62رمز الميزانية 

 

 نوع العمليات
السعر المطبق حاليا 

 بالدرهم

السعر المصادق عليه 

 بالدرهم

 العمليات موضوع رخصة البناء او رخصة تسوية البناء غير القانوني

ر الصفيح إعادة إيواء قاطني دو   2 5,00 

 5,00 2 معالجة الدور  اآليلة للسقوط

 5,00 62 عمارات السكن الجماعية أو املجموعات العقارية

 15,00 62 العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو منهي أو إداري 

 20,00 02 المساكن الفردية 

 

 العمليات موضوع رخصة اإلصالح أو رخصة الهدم

 

 6222 222 الهدم

إلصالحا  422 222 

 

 

 درهم 6222322بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء او رخصة تسوية البناء غير القانوني ال يمكن ان يقل الرسم المستحق عن 

 الرسم على عمليات تجزئة األراض ي 43

 42 62 61رمز الميزانية 

 النسبة المصادق عليها النسبة المطبقة حاليا مجال تطبيق الرسم

مالية لتجهيز بالتجزئة بدون احتساب التكلفة اإلج

 الضريبة على القيمة المضافة

3% 5% 

 السياحية وأشكال االيواء السياحي األخرى  الرسم المفروض على اإلقامة بالمؤسسات 33

 02 42 66رمز الميزانية 

 مجال تطبيق الرسم
السعر المطبق حاليا 

 بالدرهم

األسعار مصادق عليه 

 بالدرهم

 30 15 وقصور المؤتمرات والفنادق الفاخرة  دور الضيافة ومراكز
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 25 15 نجوم 2فندق 

 10 7 نجوم 3فندق 

 7 4 نجوم 4فندق 

 5 3 فندق نجمتين

 5 2 فندق نجمة واحدة

 25 15 النوادي الفندقية

 25 15 الرياضات والمنازل المؤجرة للسياح

 10 5 قرى العطل

 7 5 اإلقامات السياحية

 5 3 ألخرى لإليواء السياحيالمؤسسات واألشكال ا

  

 المزايدة وملفات والمطبوعات التصاميم بيع منتوج -2

 62 42 04الميزانية رقم  رمز

 

 نوع التصاميم او المطبوعات
السعر المطبق حاليا 

 بالدرهم
 مصادق عليه الاألسعار 

 100 50 تصميم مرفق بملف طلب العروض

 100 30 مطبوع البطاقة الصحية

الى املجازر الجماعيةمطبوع الدخول   0 100 

 200 0 مطبوع ايداع التوقيعات

 100 10 مطبوع القرار الجما عي

 50 5 مطبوع الئحة األسعار

 50 5 البطاقات املختلفة

 02 2 مطبوعات أخرى 

  

 

 رسم المحجز  -1

 62 32 40رمز الميزانية 
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واجب المكوث اليومي  بيان الحيوانات او العربات او االشياء

 ق عليه بالدرهمالمصاد

االجل األقص ى للمكوث 

 باأليام

 الحيوانات

 62 2 الكالب

 62 62 الكالب تحت المالحظة

 62 62 البقر والخيول والبغال والجمال الحمير

 62 2 الغنم والماعز

 62 6 القطط والدواجن والحيوانات الصغيرة

 62 62 االبل

 العربات

 62 62 عربات ذات عجلتين بدون محرك

 62 02 عربات ذات أربع عجالت بدون محرك

 62 62 عربات يدوية

 62 62 عربات مقطورة

 62 62 دراجة نارية

 62 2 دراجة عادية

 62 62 درجات عادية ثالث عجالت

 األشياء

 6 62 .سلع قابلة للتالش ي عن القنطار أو جزء منه

 62 62 .سلع غير قابلة للتالش ي عن القنطار أو جزء منه

 62 62 .ات كبيرة الحجم عن المتر المكعب أو جزء منهأدو 

 62 2 .أدوات صغيرة الحجم عن المتر المكعب أو جزء منه

 مهنية او صناعية او تجارية ألغراض مؤقتا الجماعية االمالك شغل على المفروض الرسم -0

 32 62 40رمز الميزانية رقم 

الرسم للمتر المربع عن  محال التطبيق

هر المطبق اش 4كل 

 حاليا

الرسم للمتر المربع عن 

اشهر المصادق  4كل 

 عليه

 02 02 المقاهي والمطاعم المغطاة

 62 62 المقاهي و المطاعم  الغير المغطاة

 62 2 الدكاكين

 62 2 محالت أخرى 

 022 2 األكشاك الهاتفية

 022 2 كشاك الشاطئية الموسميةاأل

 22 02 كشاك األخرى األ



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

103 
 

 022 2 لعربات  نقل األموال وغيرها ساحات مخصصة

 022 2 ساحات مخصصة لعرض السيارات

 622 2 ساحات مخصصة لمعرض تجاري 

 22 2 ساحات مخصصة إلقامة االلعاب الترفيهية

 22 42 ساحات مخصصة إلقامة السيرك ومسرح متنقل

ساحات مخصصة لوقوف الشاحنات املخصصة لضخ 

 وافراغ

2 022 

 622 2 ف الرافعات بأوراش البناءساحات مخصصة لوقو 

 4222 2 نصب لوحات طوطيم لالبناك

 0222  نصب لوحات طوطيم لشركات التأمين

نحوم وما  4لوحات تعريف اوراش التجزئات والبناء وفنادق 

 فوق والمصحات الخاصة واملختبرات ومحطات الوقود

2 6222 

 222 2 المؤسسات التعليمية الخاصة والمعاهد

يات بيع وكراء السيارات والتجهيزات المنزلية الصيدل

 والفنادق نحمة لو نحمتين وغيرهما

2 222 

 622 2 نصب لوحات تشويرية

 222 2 الشبابيك اإللكترونية

 62 0 عرض بضائع ومواد غذائية 

 62 2 وضع أشياء ومواد اخرى 

 62 4 احتالالت أخرى 

 42 62 بنايات مؤقتة ألغراض تجارية او صناعية

 62 1 الساحات املخصصة إليواء الماشية

 

 رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية -2

 42 02 40رمز الميزانية رقم 

الرسم للمتر المكعب  مجال التطبيق

 المطبق حاليا بالدرهم

الرسم للمتر المكعب 

 المصادق عليه بالدرهم

 322 22 حمولة شاحنة عن كل

 42 62 عن كل متر مكعب

 622 22 أدنى ما يستخلص

 

الرسم الجزافي المطبق  رفع نفايات مواد البناء

 حاليا بالدرهم

 الرسم الجزافي المصادق

 عليه بالدرهم

 0222 2 عن كل رخصة بناء 

 222 2 صالحإعن كل رخصة 

 والسيارات منتوج محطات وقوف الدرجات -3



السابع واألربعونالعدد        (2222نوفمبر  91) 9111ربيع اآلخر  91           ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما  

 

104 
 

 32 02 40يزانية رمز الم

الرسم المطبق حاليا  مجال التطبيق

 لليوم الواحد بالدرهم

الرسم المصادق عليه لليوم 

 الواحد بالدرهم

 632 232 3 يؤدى عن كل دراجة نارية

 6 230 يؤدى عن كل دراجة عادية3

 0 6 يؤدى عن كل سيارة 3

 0 232 يؤدى عن كل عربة 3

 62 2 3 يؤدى عن كل شاحنة من الحجم الصغير

 62 2 يؤدى عن كل شاحنة من الحجم المتوسط 3

 02 2 يؤدى عن كل شاحنة من الحجم الكبير3

 

 رسوم املجازر 

 ضريبة الذبح

 32 62 62رمز الميزانية 

الرسم الجزافي المطبق حاليا عن  مجال التطبيق

 كل كيلوغرام لحم بالدرهم

الرسم المصادق عليه عن 

 كل كغ لحم بالدرهم

 233 230 الذبح

 رسوم الربط باإلسطبل -66

 32 62 40رمز الميزانية رقم 

الرسم الجزافي المطبق حاليا  مجال التطبيق

 عن كل كغ لحم بالدرهم

الرسم المصادق عليه عن 

 كل كغ لحم بالدرهم

 62 6 البقر

 62 6 بلاإل 

 2 232 الغنم

 2 232 الماعز

 رسوم مغسل االمعاء -60

 32 62 42رمز الميزانية رقم 

الرسم الجزافي المطبق حاليا  مجال التطبيق

 عن كل كغ لحم بالدرهم

الرسم المصادق عليه عن 

 كل كغ لحم بالدرهم

 62 6 البقر

 62 6 بلاإل 

 2 232 الغنم

 2 232 الماعز

 

 نقل اللحوم  -64
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 32 62 43رمز الميزانية رقم 

الرسم الجزافي المطبق حاليا  مجال التطبيق

 درهمعن كل كغ لحم بال

الرسم المصادق عليه عن 

 كل كغ لحم بالدرهم

 2 6 البقر

 2 6 بلاإل 

 6 232 الغنم

 6 232 الماعز

 

 02003أبريل  02 و حرر بالداخلة بتاريخ 

 3الداخلة، الراغب حرمة الله الجماعي املجلس رئيس :اإلمضاء

  02003مايو  60هب في ذإقليم وادي ال

 3وادي الذهب، المين بنعمر –ة الداخلة والي جهالسيد  إطلع وصادق عليه  
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