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جهة درعة-تافياللت

ابية القرارات الصادرة عن سلطات اإلدارة ال
تدب املرافق العمومية

ي جهة درعة-تافياللت وعامل إقليم الرشيدية  قــــرار عامــلــــي لــــوا
ن وكيل املربع رقم  عد 32 بتاريخ 30 دجن 2021 يتعلق بتعي
05 بسوق الجملة للخضر والفواكھ بمدينة الرشيدية.......... 69
املقررات والقرارات الصادرة عن مجلس الجهة ورئيسها

تكوين اللجان الجهوية
 21 بتاريخ   2021/1 رقم  درعة-تافياللت  جهة  مجلس  لرئيس  قرار 
أكتوبر 2021 يتعلق بتأليف لجنة اإلشراف واملر اقبة ال تدير الوكالة 
الجهوية لتنفيذ املشاريع بمجلس جهة درعة- تافياللت.................. 70

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة سوس ماسة

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

الشرطة اإلدارية
تنظيم املرافق العمومية

قرار تنظيم لرئيس مجلس جماعة سيدي عبد هللا البوشواري 
ن  م تنظيم اشتغال املجزرت عدد 11 بتاريخ 21 دجن 2021 
هللا  عبد  سيدي  جماعة  اب  ب ن  املتواجدت ن  الجماعيت
71 ............................................................................. البوشواري.
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قرارات التفويض
ي املهام واإلمضاء التفويض 

قــرار لرئيس مجلــس جماعـــة أولــــوز رقــم 9 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 
شؤون  وتدب  اإلداري  التسي  مهام  ي  بالتفويض  يق 
72 ................................................................................ ن  املوظف

ي أوالد برحيل رقم 127 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
24 شتن 2021يق بتفويض مهام قطاع التعم والبناء.. 72

ي مجال الحالة املدنية التفويض 
أكتوبر 2021  بتاريخ 01  رقــم 6  أولــــوز  جماعـــة  مجلــس  لرئيس  قرار 
ي مهام الحالة املدنية......................................... 73 يق بالتفويض 

أكتوبر 2021  بتاريخ 01  رقــم 7  أولــــوز  جماعـــة  مجلــس  لرئيس  قرار 
ي مهام الحالة املدنية......................................... 73 يق بالتفويض 

ي لبونرار رقم 2021/02 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
73 ........... 28 شتن 2021 يتعلق بتفويض مهام الحالة املدنية

ي لبونرار رقم 2021/04 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
73 ........... 28 شتن 2021 يتعلق بتفويض مهام الحالة املدنية
ى صحة االمضاء ومطابقة  ي مهام االشهاد ع التفويض 

النسخ ألصولها
أكتوبر 2021  بتاريخ 01  رقــم 5  أولــــوز  جماعـــة  مجلــس  لرئيس  قرار 
االمضاء  صحة  ى  ع االشهاد  مهام  ي  التوقيع  بتفويض  يق 
74 ........................................................ ومطابقة النسخ ألصولها

قـــــرار لرئيس مجلــس جماعـــة أولــــوز رقــم 8 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 
االمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التوقيع  بتفويض  يق 
74 ........................................................ ومطابقة النسخ ألصولها

ي لبونرار رقم 2021/03 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق   2021 شتن   28
اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ......................................... 74

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة كلميم - واد نون

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

قرارات التفويض
ي مهام الحالة املدنية التفويض 

ي للزاك رقم 15 بتاريخ 08 أكتوبر 2021  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مهام الحالة املدنية................................... 75 يق بالتفويض 

ي للزاك رقم 17 بتاريخ 15 أكتوبر 2021  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مهام الحالة املدنية............................... 75 يق بالتفويض 

قرار لرئيس مجلس جماعة امط رقم 06/م.ش.ا.ق.م/2021 
بتاريخ 04 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة 
املدنية..................................................................................... 76

قرار لرئيس مجلس جماعة امط رقم 07/م.ش.ا.ق.م/2021 
بتاريخ 04 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة 
املدنية..................................................................................... 76
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  ي مهام االشهاد ع التفويض 

النسخ ألصولها
قرار لرئيس مجلس جماعة امط رقم 08/م.ش.ا.ق.م/2021 
ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق  أكتوبر 2021  بتاريخ 04 
76 .............................. صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها 

قرار لرئيس مجلس جماعة امط رقم 09/م.ش.ا.ق.م/2021 
ى  ع اإلشهاد  مهام  بتفويض  يق  أكتوبر 2021  بتاريخ 04 
76 .............................. صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة العيون الساقية - الحمراء

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

قرارات التفويض
ي املهام التفويض 

قرار لرئيس جماعة العيون رقم 23 بتاريخ 20 شتن 2021 يق 
ي................................................. 77 ي مجال التسي املا بالتفويض 

قرار لرئيس جماعة العيون رقم 24 بتاريخ 20 شتن 2021 يق 
ي مجال التدب اإلداري.............................................. 77 بالتفويض 

قرار لرئيس جماعة العيون رقم 25 بتاريخ 20شتن 2021 يق 
ي مجال التدب اإلداري.............................................. 77 بالتفويض 

قرار لرئيس جماعة العيون رقم 27 بتاريخ 20 شتن 2021 يق 
ي مجال التدب اإلداري.............................................. 78 بالتفويض 

قرار لرئيس جماعة العيون رقم 28 بتاريخ 20شتن 2021 يق 
ي مجال التدب اإلداري.............................................. 78 بالتفويض 

قرار لرئيس جماعة العيون رقم 29 بتاريخ 20شتن 2021 يق 
ي مجال التدب اإلداري.............................................. 78 بالتفويض 

قرار لرئيس جماعة العيون رقم 30 بتاريخ 20شتن 2021 يق 
ي مجال التدب اإلداري.............................................. 78 بالتفويض 



العدد الخامس واألربعون 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022)10

ى صحة اإلمضاء ومطابقة  ي مهام اإلشهاد ع التفويض 
النسخ ألصولها

 2021 20شتن  بتاريخ   26 رقم  العيون  جماعة  لرئيس  قرار 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  ي مهام اإلشهاد ع يق بالتفويض 
النسخ ألصولها........................................................................ 79

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الداخلة - وادي الذهب

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا

قرارات التفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  ي مهام اإلشهاد ع التفويض 

النسخ ألصولها
ابية الداخلة رقم 16 بتاريخ 12 أكتوبر 2021  قرار لرئيس الجماعة ال
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  ي مهام اإلشهاد ع يق بالتفويض 
النسخ ألصولها ....................................................................... 79
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 جهة طنجة – تطوان - الحسيمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا  ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

قرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التفويض 
النسخ ألصولها

قرار لرئيس مجلس جماعة أصيلة رقم 89 بتاريخ 12 يناير 2022 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  يق بتفويض مهام اإلشهاد ع

النسخ ألصولها
رئیس مجلس جماعة أصيلة،

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات،  بناء ع
ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 
20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) وال سيما املادة 102 منھ؛
 1333 رمضان  من   12 ي  الصادر  الشريف  الظه  ى  وع  
ه  (25 يوليوز 1915) املتعلق بتثبيت اإلمضاءات، كما وقع تغي

وتتميمھ؛
ى دورية السيد وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتن  وع

2021؛
ي:  قرر ما ي

ى املادة األو
الدرجة  من  إداري  مساعد  الشرقاوي،  رفقة  للسيدة  يفوض 
النسخ  ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  الثانية، 
بالتطابق  واإلشهاد  اإلمضاء  ى  ع التصديق  بمكتب  ألصولها 

ى. بامللحقة اإلدارية األو
املادة 2

بالجريدة  وينشر  توقيعھ  تاريخ  من  ابتداء  القرار  هذا  ينفذ 
ابية. الرسمية للجماعات ال

ي 12 يناير 2022  وحرر بأصيلة 
ي، محمد بن عي اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة أصيلة رقم 101 بتاريخ 14 يناير 2022 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  يق بتفويض مهام اإلشهاد ع

النسخ ألصولها
رئیس مجلس جماعة أصيلة،

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات،  بناء ع
ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 
20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) وال سيما املادة 102 منھ؛
ي 12 رمضان 1333 (25 يوليوز  ى الظه الشريف الصادر   وع
ه وتتميمھ؛ 1915) املتعلق بتثبيت اإلمضاءات، كما وقع تغي

ى دورية السيد وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتن  وع
2021؛

ي:  قرر ما ي
ى املادة األو

الدرجة  من  إداري  مساعد  ي،  سرفو ثریا  للسيدة  يفوض 
ى  ي. 291، مهام اإلشهاد ع الثانية، الرتبة 8، الرقم االستدال
ى  صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها بمكتب التصديق ع

ى. اإلمضاء واإلشهاد بالتطابق بامللحقة اإلدارية األو
املادة 2

بالجريدة  وينشر  توقيعھ  تاريخ  من  ابتداء  القرار  هذا  ينفذ 
ابية. الرسمية للجماعات ال

ي 14 يناير 2022  وحرر بأصيلة 
ي، محمد بن عي اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
ي لب بوعياش رقم 31 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ى صحة  30 دجن 2021 يق بتفويض مهام اإلشهاد ع

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
ي، لجماعة ب بوعياش، رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بمقت 
رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات خاصة املادة 102 منھ.
ي: قرر ما ي

الفصل األول
لرئيس  الثالث  النائب  بنشعيب  السميع  عبد  للسيد  يفوض 
ى  ى اإلشهاد ع ي التوقيع ع ي  املجلس بالتوقيع واملشاركة م

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها باملكتب املركزي. 
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 30 دجن 2021 وحرر بب بوعياش 
ي، سعيد اكروح اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
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ي لب بوعياش رقم 32 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
دجن 2021 يق بإلغاء قرار تفويض مهام اإلشهاد   30

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع
ي، لجماعة ب بوعياش، رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بمقت 
رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات خاصة املادة 102 منھ.
ي:  قرر ما ي

الفصل األول
أكتوبر 2021 والذي  التفويض رقم 25 بتاريخ 07  ى قرار  يل
النائبة  البوني،  إكرام  للسيدة  التوقيع  تفويض  بموجبھ  تم 
اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  ى  ع املجلس  لرئيس  الخامسة 

ومطابقة النسخ ألصولها باملكتب املركزي.
الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 30 دجن 2021 وحرر بب بوعياش 
ي، سعيد اكروح اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
ي لب بوعياش رقم 33 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ى صحة  30 دجن 2021 يق بتفويض مهام اإلشهاد ع

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
ي، لجماعة ب بوعياش، إن رئيس املجلس الجما

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بمقت 
رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم 

رقم 113.14 املتعلق بالجماعات خاصة املادة 102 منھ.
ي:  يقرر ما ي

الفصل األول
يفوض للسيدة إكرام البوني النائبة الخامسة لرئيس املجلس، 
التجارية  الرخص  ى  ع التوقيع  ي  ي  م واملشاركة  بالتوقيع 

ورخص الحفر. 
الفصل الثاني

التوقيع  تاريخ  من  ابتداء  القرار  هذا  مفعول  سريان  يبدأ 
عليھ.

ي 30 دجن 2021 وحرر بب بوعياش 
ي، سعيد اكروح اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

جهة الشرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجلس الجهة ورئيسها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

تكوين اللجان الجهوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

بتاريخ   2022/26 رقم  الشرق  جهة  مجلس  لرئيس  قرار 
املكلفة  ية  التحض اللجنة  بتكوين  يتعلق   2022 يناير   10
االستشارية  الهيئات  إلحداث  الضرورية  تيبات  ال باتخاذ 

بمجلس جهة الشرق
رئيس مجلس جهة الشرق،

ى أحكام الدستور املغربي وال سيما املواد 12، 14 و139  بناء ع
منھ؛

بالجهات  املتعلق   111.14 رقم  التنظيم  القانون  ى  ع وبناء 
ي 20 من  الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.15.83 الصادر  
ن 116 و117 منھ؛ رمضان 1436 (7 يوليو2015)، وخاصة املادت
ي ملجلس جهة الشرق سيما املواد من  ى النظام الداخ وبناء ع

ى 93 منھ؛ 68 إ
ى محضر اجتماع مكتب مجلس جهة الشرق املنعقد  وبناء ع
بتاريخ 05 يناير 2022 بمقر الجهة بخصوص إحداث الهيئات 

االستشارية.
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
تيبات الضرورية  ية املكلفة باتخاذ ال تتكون اللجنة التحض

إلحداث الهيئات االستشارية بمجلس جهة الشرق من:
ي، نائبة رئيس مجلس جهة الشرق؛ - السيدة صليحة حا

لألحرار  الوط  التجمع  فريق  رئيس  غازي  الرا  السيد   -
بمجلس الجهة؛

ي رئيس فريق األصالة واملعاصرة بمجلس  - السيد بلعيد الراب
الجهة؛

ي بمجلس  - السيدة صفاء خربوش، رئيسة الفريق االستقال
جهة الشرق؛

- السيد عبد االلھ رشيدي، رئيس الفريق االتحادي الحركي 
بمجلس الجهة؛

اإلدارية  الشؤون  مصلحة  رئيس  ي،  زرو البكاي  السيد   -
ن بمجلس الجهة؛ للمنتخب

اإلدارية  الشؤون  بمصلحة  إطار  ي،  بلوا ن  الحس السيد   -
ن بمجلس الجهة. للمنتخب
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املادة الثانية
الهيئات  إلحداث  التحض  ي  اللجنة  هذه  مهام  تحدد 

االستشارية بمجلس جهة الشرق:
شح لعضوية الهيئة ومعاي االنتقاء؛ - تحديد شروط ال

شح  - توضيح شكليات إشهار طلب عروض إبداء االهتمام ل ل
لعضوية الهيئات؛

ن وفق الضوابط ال  ن املرشح - انتقاء الئحة األعضاء من ب
ا اللجنة. أقر

املادة الثالثة
ى رئيس مجلس من  ية نتائج أشغالها ع تعرض اللجنة التحض

أجل واعتمادها.
املادة الرابعة

ذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. يسري العمل 
ي 10يناير 2022 وحرر بوجدة 
اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الشرق، عبد الن بعوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
بتاريخ   2021/35 عدد  الشرق  جهة  مجلس  لرئيس  قرار 
ي لجنة اإلشراف واملراقبة  ن  03 دجن 2021 يتعلق بالتعي

للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق
رئيس مجلس جهة الشرق،

بالجهات  املتعلق   111.14 رقم  التنظيم  القانون  ى  ع بناء 
ي  الصادر   1.15.83 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 
20 من رمضان 1436 (7 يوليو2015)، وخاصة املادة 132 منھ. 
ي دورتھ املنعقدة  ى املقرر رقم 14 ملجلس جهة الشرق  وبناء ع
ن  بتاريخ 25 نون 2021 بمقر الجهة والذي تم من خاللھ تعي
للوكالة  واملراقبة  اإلشراف  لجنة  ي  املعارضة  فرق  من  عضو 

الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق.
ي: قرر ما ي

الفصل األول
املعارضة  فرق  عضو  ا  بصف مراس،  ابتسام  السيدة  ن  تع
اإلشراف  لجنة  ي  املجلس  ا  عي ال  الشرق  جهة  بمجلس 

واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق.
الفصل الثاني

ذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.  يسري العمل 
الفصل الثالث

 يبلغ هذا القرار للجهات املختصة وينشر بالجريدة الرسمية 
ابية ويعلق بمقر الجهة. للجماعات ال

ي03  دجن 2021 وحرر بوجدة 
اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الشرق، عبد الن بعوي

بتاريخ   2021/36 عدد  الشرق  جهة  مجلس  لرئيس  قرار 
ي لجنة اإلشراف واملراقبة  ن  03 دجن 2021 يتعلق بالتعي

للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق
رئيس مجلس جهة الشرق،

بالجهات  املتعلق   111.14 رقم  التنظيم  القانون  ى  ع بناء 
من   20 ي   1.15.83 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، وخاصة املادة 132 منھ. 
ى محضر اجتماع مجلس جهة الشرق املنعقد بتاريخ  وبناء ع
18 شتن 2021 بمقر الجهة من أجل انتخاب رئيس املجلس 

ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ.
ي: يقرر ما ي

الفصل األول
مجلس  مكتب  عضو  بصفتھ  بوعرورو،  محمد  السيد  ن  يع
ي لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ  جهة الشرق 

املشاريع لجهة الشرق.
الفصل الثاني

ذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. يسري العمل 
الفصل الثالث

الرسمية  بالجريدة  وينشر  املختصة  للجهات  القرار  هذا  يبلغ 
ابية ويعلق بمقر الجهة. للجماعات ال

ي 03 دجن 2021  وحرر بوجدة 
اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الشرق، عبد الن بعوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
بتاريخ   2021/37 عدد  الشرق  جهة  مجلس  لرئيس  قرار 
ي لجنة اإلشراف واملراقبة  ن  03 دجن 2021 يتعلق بالتعي

للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق
رئيس مجلس جهة الشرق،

بالجهات  املتعلق   111.14 رقم  التنظيم  القانون  ى  ع بناء 
من   20 ي   1.15.83 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 (7 يوليو2015)، وخاصة املادة 132 منھ. 
ي دورتھ املنعقدة  ى املقرر رقم 14 ملجلس جهة الشرق  وبناء ع
ن  بتاريخ 25 نون 2021 بمقر الجهة والذي تم من خاللھ تعي
للوكالة  واملراقبة  اإلشراف  لجنة  ي  املعارضة  فرق  من  عضو 

الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق.
ي: قرر ما ي

الفصل األول
ن السيد عالء الدين بركاوي، بصفتھ عضو مكتب مجلس  يع
ي لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ  جهة الشرق 

املشاريع لجهة الشرق.
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الفصل الثاني
ذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.  يسري العمل 

الفصل الثالث
 يبلغ هذا القرار للجهات املختصة وينشر بالجريدة الرسمية 

ابية ويعلق بمقر الجهة. للجماعات ال
ي03  دجن 2021 وحرر بوجدة 
اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الشرق، عبد الن بعوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
بتاريخ   2021/38 رقم  الشرق  جهة  مجلس  لرئيس  قرار 
واملراقبة  اإلشراف  لجنة  بتكوين  يتعلق   2021 دجن   03

للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق
رئيس مجلس جهة الشرق، 

بالجهات  املتعلق   111.14 رقم  التنظيم  القانون  ى  ع بناء 
من   20 ي   1.15.83 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، وخاصة املادة 132 منھ.
املنعقد  الشرق  جهة  مجلس  اجتماع  محضر  ى  ع وبناء 
شتن 2021 بمقر الجهة من أجل انتخاب رئيس   18 بتاريخ 

املجلس ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ.
ى محضر اجتماع مجلس جهة الشرق املنعقد بتاريخ  وبناء ع
14 أكتوبر 2021 بمقر الجهة من أجل تكوين اللجن املجلس 

م. وانتخاب رؤساء اللجن ونوا
ي دورتھ املنعقدة  ى املقرر رقم 14 ملجلس جهة الشرق  وبناء ع
ن  بتاريخ 25 نون 2021 بمقر الجهة والذي تم من خاللھ تعي
للوكالة  واملراقبة  اإلشراف  لجنة  ي  املعارضة  فرق  من  عضو 

الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق.
بتاريخ   2021/36 رقم  الجهة  مجلس  رئيس  قرار  ى  ع وبناء 
ن السيد محمد بوعرورو، بصفتھ عضو  03 دجن 2021 بتعي
ي لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة  مكتب مجلس جهة الشرق 

الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق.
بتاريخ   2021/37 رقم  الجهة  مجلس  رئيس  قرار  ى  ع وبناء 
ن السيد عالء الدين بركاوي، بصفتھ  دجن 2021 بتعي  03
ي لجنة اإلشراف واملراقبة  عضو مكتب مجلس جهة الشرق 

للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة الشرق.
ي:  قرر ما ي

الفصل األول
لتنفيذ  الجهوية  للوكالة  واملراقبة  اإلشراف  لجنة  تتكون   
املشاريع لجهة الشرق تحت رئاسة رئيس مجلس جهة الشرق 

م:  ن مهامهم اآلتية بيانا من األعضاء املزاول

- السيد محمد بوعرورو، بصفتھ عضو مكتب مجلس جهة 
الشرق الذي عينھ رئيس املجلس. 

- السيد عالء الدين بركاوي، بصفتھ عضو مكتب مجلس جهة 
الشرق الذي عينھ رئيس املجلس. 

ا عضو فرق املعارضة بمجلس  - السيدة ابتسام مراس، بصف
ا املجلس.  جهة الشرق ال عي

انية  امل لجنة  رئيسة  ا  بصف الصابري،  رشيدة  السيدة   -
مجة بمجلس جهة الشرق.  والشؤون املالية وال

التنمية  لجنة  رئيسة  ا  بصف الدويري،  خديجة  السيدة   -
جهة  بمجلس  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

الشرق. 
إعداد  للجنة  رئيسا  بصفتھ  الطيب،  بن  بوحفص  السيد   -

اب بمجلس جهة الشرق. ال
الفصل الثاني

ذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.  يسري العمل 
الفصل الثالث

الرسمية  بالجريدة  وينشر  املختصة  للجهات  القرار  هذا  يبلغ 
ابية ويعلق بمقر الجهة. للجماعات ال

ي 03 دجن 2021 وحرر بوجدة 
اإلمضاء: رئيس مجلس جهة الشرق، عبد الن بعوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

قرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ي املهام التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 202 بتاريخ
ي مهام التسي اإلداري   27 شتن 2021 يق بالتفويض 

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
 113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

ن 104 و105 منھ؛  املتعلق بالجماعات وخصوصا الفصل
ي:  قرر ما ي

الفصل األول
ى  ى السيد عبد القادر أطويل متصرف من الدرجة األو يسند إ
ي  الطبقة الفريدة، مدير املصالح لجماعة ب درار، التفويض 
ي مجال التسي اإلداري، والتوقيع  اإلمضاء نيابة عن الرئيس 
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ن  املوظف بتدب  املتعلقة  واملالية  اإلدارية  الوثائق  جميع  ى  ع
مسارهم  طيلة  بالجماعة  ن  العامل ن  والعرضي ن  الرسمي
بالقيام  املتعلقة  واألوامر  املهام  ى  ع التعويضات  وكذا  امل 
ن والرئيس وأعضاء  باملأموريات داخل اململكة بالنسبة للموظف
واألعوان  ن  باملوظف املتعلقة  االعتمادات  وتحويل  املكتب 

ن.  العرضي
الفصل الثاني

املحاسباتية  الوثائق  جميع  ى  ع التوقيع  أيضا  لھ  ويفوض 
املتعلقة باملداخيل وكذلك الشواهد اإلدارية ضمن املصلحة 

(وكالة املداخيل). 
الفصل الثالث

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ ويبلغ 
ى علم العموم بكل الوسائل القانونية املتاحة. إ

الفصل الرابع
ي  ن لذلك كل  ى األشخاص املؤهل يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

دائرة اختصاصھ. 
ي 27 شتن 2021. وحرر بب درار، 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 210 بتاريخ
ي مهام التعم   28 شتن 2021 يق بالتفويض 

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
(7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق 

ن 101 و103 منھ؛ بالجماعات وخصوصا الفصل
ي: قرر ماي

الفصل األول
للرئيس  األول  النائب  القادر  بنعبد  الواس  للسيد  يفوض 
ى جميع الوثائق املتعلقة  ي التوقيع ع ليقوم مقامي وينوب ع 

. بميدان التعم
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ ويبلغ 
ى علم العموم بكل الوسائل القانونية املتاحة. إ

الفصل الثالث
ي  ن لذلك كل  ى األشخاص املؤهل يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

دائرة اختصاصھ. 
ي 28 شتن 2021. وحرر بب درار، 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال

 قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 216 بتاريخ 
ي مهام التعم  01 أكتوبر 2021 يق بالتفويض 

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
(7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات وخصوصا الفصل 104 منھ؛
ي: قرر ماي

الفصل األول
ي السيد حميد مومن، إطار تق من   يفوض للموظف الجما

ى، مهام التوقيع: الدرجة األو
ى املراسالت املتعلقة بطلبات رخص البناء، التجزئات •  ع

والقسمة.
 •. االستدعاءات املتعلقة بمجال التعم
ى التصاميم املرخصة املطابقة لألصل. •  املصادقة ع

الفصل الثاني
 يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ ويبلغ 

ى علم العموم بكل الوسائل القانونية املتاحة. إ
الفصل الثالث

ي  ن لذلك كل  ى األشخاص املؤهل  يعهد بتنفيذ هذا القرار إ
دائرة اختصاصھ.

ي 01 أكتوبر 2021. وحرر بب درار، 

يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ي مجال الحالة املدنية التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 205 بتاريخ
ي مهام الحالة املدنية  28 شتن 2021 يق بالتفويض 

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

ى منھ؛  بالجماعات وخصوصا الفصل 102 الفقرة األو
ي:  قرر ما ي

فصل فريد
ي ضابطا للحالة  ى السيد: مصطفى قي موظف جما يعهد إ
املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية لجماعة ب درار الذي 
ي.  ذه املهمة مقامي وباملشاركة م يقع مقره بالجماعة ليقوم 
ي 28 شتن 2021. وحرر بب درار، 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال
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قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 213 بتاريخ
ي مهام الحالة املدنية  28 شتن 2021 يق بالتفويض 

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

ى منھ؛  بالجماعات وخصوصا الفصل 102 الفقرة األو
ي:  قرر ما ي

الفصل األول
ى السيد املصطفى مباركي النائب الثاني للرئيس ضابطا  يعهد إ
لجماعة  املدنية  الحالة  بمكتب  بالتفويض  املدنية  للحالة 
ذه املهمة مقامي  ب درار الذي يقع مقره بالجماعة ليقوم 

ي.  وباملشاركة م
الفصل الثالث

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ ويبلغ 
ى علم العموم بكل الوسائل القانونية املتاحة. إ

الفصل الرابع
ي  ن لذلك كل  ى األشخاص املؤهل يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

دائرة اختصاصھ. 
ي 28 شتن 2021. وحرر بب درار، 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 215 بتاريخ 
ي مهام الحالة املدنية 28 شتن 2021 يق بالتفويض 

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
 113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)
ى منھ؛  املتعلق بالجماعات وخصوصا الفصل 102 الفقرة األو

ي:  قرر ما ي
الفصل األول

للرئيس  الرابع  األصهب النائب  الرشيد  عبد  السيد  ى  إ يعهد 
املدنية  الحالة  بمكتب  بالتفويض  املدنية  للحالة  ضابطا 
ذه املهمة  لجماعة ب درار الذي يقع مقره بالجماعة ليقوم 

ي.  مقامي وباملشاركة م
الفصل الثالث

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ ويبلغ 
ى علم العموم بكل الوسائل القانونية املتاحة. إ

الفصل الرابع
ي  ن لذلك كل  ى األشخاص املؤهل يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

دائرة اختصاصھ. 
ي 28 شتن 2021. وحرر بب درار، 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 222 بتاريخ

ي مجال الحالة املدنية 11 أكتوبر 2021 يق بإلغاء التفويض 
رئيس املجلس البلدي لب درار،

ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
 113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

املتعلق بالجماعات وخصوصا الفصل 102 منھ؛ 
والقا   2021/09/27 بتاريخ   205 رقم  القرار  ى  ع وبناء 
ي مهام ضابط الحالة املدنية لفائدة السيد  بمنح التفويض 

مصطفى قي موظف بالجماعة. 
ي:  قرر ما ي

فصل فريد
ى القرار رقم 205 بتاريخ 27 شتن 2021 والقا بمنح  يل
ي مهام ضابط الحالة املدنية لفائدة السيد مصطفى  التفويض 

قي موظف بالجماعة. 
ي 11 أكتوبر 2021. وحرر بب درار 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التفويض 

النسخ ألصولها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 203 بتاريخ
ى صحة   27 شتن 2021 يق بتفويض مهام اإلشهاد ع

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
رئيس املجلس البلدي لب درار،

ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

بالجماعات وخصوصا الفصل 102 الفقرة الثانية منھ؛ 
ي:  قرر ما ي

فصل فريد
ي بإمضاء جميع الوثائق  ى السيد عمروعزة موظف جما يعهد إ
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها  املتعلقة باإلشهاد ع



العدد الخامس واألربعون 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022)17

ى جميع الشواهد الشواهد اإلدارية ليقوم مقامي  وبالتوقيع ع
ي.  واملشاركة م

ي 27 شتن 2021. وحرر بب درار، 

يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 204 بتاريخ
ى صحة   27 شتن 2021 يق بتفويض مهام اإلشهاد ع

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
رئيس املجلس البلدي لب درار،

ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

بالجماعات وخصوصا الفصل 102 الفقرة الثانية منھ؛ 
ي:  قرر ما ي

فصل فريد
ى  ع باإلشهاد  ي  جما موظف  تيداغ  محمد  السيد  ى  إ يعهد 
ى جميع  صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها وبالتوقيع ع

ي.  الشواهد اإلدارية ليقوم مقامي واملشاركة م
ي 27 شتن 2021. وحرر بب درار، 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم211 بتاريخ

ى صحة   28 شتن 2021 يق بتفويض مهام اإلشهاد ع
اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

بالجماعات وخصوصا الفصل 102 الفقرة الثانية منھ؛ 
ي:  قرر ما ي

الفصل األول
للرئيس  األول  النائب  القادر  بنعبد  الواس  السيد  ى  إ يعهد 
ى صحة اإلمضاء  بإمضاء جميع الوثائق املتعلقة باإلشهاد ع
الشواهد  جميع  ى  ع وبالتوقيع  ألصولها  النسخ  ومطابقة 

ي.  اإلدارية ليقوم مقامي واملشاركة م
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ ويبلغ 
ى علم العموم بكل الوسائل القانونية املتاحة. إ

الفصل الثالث
ي  ن لذلك كل  ى األشخاص املؤهل يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

دائرة اختصاصھ. 
ي 28 شتن 2021. وحرر بب درار، 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 212 بتاريخ

ى صحة   28 شتن 2021 يق بتفويض مهام اإلشهاد ع
اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

بالجماعات وخصوصا الفصل 102 الفقرة الثانية منھ؛ 
ي:  قرر ما ي

الفصل األول
ى السيد املصطفى مباركي النائب الثاني للرئيس باإلشهاد  يعهد إ
ى  ع وبالتوقيع  ألصولها  النسخ  ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع

ي.  جميع الشواهد اإلدارية ليقوم مقامي واملشاركة م
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ ويبلغ 
ى علم العموم بكل الوسائل القانونية املتاحة. إ

الفصل الثالث
ي  ن لذلك كل  ى األشخاص املؤهل يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

دائرة اختصاصھ. 
ي 28 شتن 2021. وحرر بب درار، 
يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس املجلس البلدي لب درار رقم 214 بتاريخ

ى صحة   28 شتن 2021 يق بتفويض مهام اإلشهاد ع
اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

رئيس املجلس البلدي لب درار،
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
املتعلق   113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليوز   7)

بالجماعات وخصوصا الفصل 102 الفقرة الثانية منھ؛ 
ي:  قرر ما ي

الفصل األول
للرئيس  الرابع  النائب  األصهب  الرشيد  عبد  السيد  ى  إ يعهد 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها وبالتوقيع  باإلشهاد ع

ي. ى جميع الشواهد اإلدارية ليقوم مقامي واملشاركة م ع
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الفصل الثاني
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ ويبلغ 

ى علم العموم بكل الوسائل القانونية املتاحة. إ
الفصل الثالث

ي  ن لذلك كل  ى األشخاص املؤهل يعهد بتنفيذ هذا القرار إ
دائرة اختصاصھ. 

ي 28 شتن 2021. وحرر بب درار، 

يد بنعربية. اإلمضاء: رئيس املجلس البلدي لب درار ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة فاس - مكناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ي املهام قرارات التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/01 بتاريخ
ي املهام   18 أكتوبر 2021 يقت بالتفويض 

رئيس مجلس جماعة فاس
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛
ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
النائبة  اضرضور  أمل  للسيدة  يفوض  تاريخھ  من  ابتداء 
ي،  العاشرة للرئيس االختصاص فيما يتعلق بتدب امللك الجما

باستثناء التسي اإلداري واألمر بالصرف.
املادة الثانية

تمارس السيدة أمل اضرضور هذا التفويض طبقا للمقتضيات 
ا  الجاري  واألنظمة  ن  القوان ي  ا  عل املنصوص  والشروط 

ي هذا القطاع. العمل 
املادة الثالثة

مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا

املادة الرابعة
ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 

ي 18 أكتوبر 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/02 بتاريخ 

ي املهام  18 أكتوبر 2021 يقت بالتفويض 
رئيس مجلس جماعة فاس

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛ 
ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
ي النائب  ابتداء من تاريخھ يفوض للسيد عبد الواحد العوا
ى  ع باإلشراف  يتعلق  فيما  االختصاص  للرئيس  السادس 
املحطة الطرقية وسوق الجملة للسمك وسوق التمر، باستثناء 

التسي اإلداري واألمر بالصرف.
املادة الثانية

طبقا  التفويض  هذا  ي  العوا الواحد  عبد  السيد  يمارس 
ن واألنظمة  ي القوان ا  للمقتضيات والشروط املنصوص عل

ي هذا القطاع. ا العمل  الجاري 
املادة الثالثة

مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا
املادة الرابعة

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 18 أكتوبر 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/03 بتاريخ

ي املهام   18 أكتوبر 2021 يقت بالتفويض 
رئيس مجلس جماعة فاس

ي 20 من  ى الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر  بناء ع
التنظيم  القانون  بتنفيذ   (2015 يوليو   7)  1436 رمضان 
 103 الفصل  والسيما  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم 

منھ؛
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ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
ابتداء من تاريخھ يفوض للسيد عبد محمد مغيوش النائب 
الصحية  بالتداب  يتعلق  فيما  االختصاص  للرئيس  الرابع 

وحماية البيئة، باستثناء التسي اإلداري واألمر بالصرف.
املادة الثانية

يمارس السيد محمد مغيوش هذا التفويض طبقا للمقتضيات 
ا  الجاري  واألنظمة  ن  القوان ي  ا  عل املنصوص  والشروط 

ي هذا القطاع. العمل 
املادة الثالثة

مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا
املادة الرابعة

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 18 أكتوبر 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/04 بتاريخ

ي املهام   18 أكتوبر 2021 يقت بالتفويض 
رئيس مجلس جماعة فاس

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛
ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
النائبة  الحطري  حكيمة  للسيدة  يفوض  تاريخھ  من  ابتداء 
التاسعة للرئيس االختصاص فيما يتعلق بالشؤون الثقافية 
واألمر  اإلداري  التسي  باستثناء  والرياضية،  واالجتماعية 

بالصرف.
املادة الثانية

طبقا  التفويض  هذا  الحطري  حكيمة  السيدة  تمارس 
ن واألنظمة  ي القوان ا  للمقتضيات والشروط املنصوص عل

ي هذا القطاع. ا العمل  الجاري 

املادة الثالثة
مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا

املادة الرابعة
ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 

ي 18 أكتوبر 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/05 بتاريخ

ي املهام   26 أكتوبر 2021 يقت بالتفويض 
رئيس مجلس جماعة فاس

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛
ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
ي النائب  ابتداء من تاريخھ يفوض للسيد عبد القادر البوص
الجماعية،  االشغال  مجال  ي  االختصاص  للرئيس  الثالث 

باستثناء التسي اإلداري واألمر بالصرف.
املادة الثانية

داخل  التفويض  هذا  ي؛  البوص القادر  عبد  السيد  يمارس 
ابية ملقاطعة اكدال  ابية ملقاطعة زواغة والدائرة ال الدائرة ال
ابية ملقاطعة  ابية ملقاطعة جنان الورد والدائرة ال والدائرة ال

ن. املريني
املادة الثالثة

طبقا  التفويض  هذا  ي  البوص القادر  عبد  السيد  يمارس 
ن واألنظمة  ي القوان ا  للمقتضيات والشروط املنصوص عل

ي هذا القطاع  ا العمل  الجاري 
املادة الرابعة

مھ األمر تنفيذ هذا القرار ى كل من  يسند ا
املادة الخامسة

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 26 أكتوبر 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
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قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/06 بتاريخ
ي املهام   26 أكتوبر 2021 يقت بالتفويض 

رئيس مجلس جماعة فاس
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛
ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
ابتداء من تاريخھ يفوض للسيدة مريم مبطول النائبة السابعة 
باستثناء  الجماعية،  األشغال  مجال  ي  االختصاص  للرئيس 

التسي اإلداري واألمر بالصرف.
املادة الثانية

الدائرة  داخل  التفويض  هذا  مبطول  مريم  السيدة  تمارس 
ابية ملقاطعة فاس املدينة. ابية ملقاطعة سايس والدائرة ال ال

املادة الثالثة
تمارس السيدة مريم مبطول هذا التفويض طبقا للمقتضيات 
ا  الجاري  واألنظمة  ن  القوان ي  ا  عل املنصوص  والشروط 

ي هذا القطاع. العمل 
املادة الرابعة

مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا
املادة الخامسة

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 26 أكتوبر 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/07 بتاريخ

ي املهام   28 أكتوبر 2021 يقت بالتفويض 
رئيس مجلس جماعة فاس

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛
ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
اإلدري  منادي  محسن  للسيد  يفوض  تاريخھ  من  ابتداء 
، باستثناء  ي قطاع التعم النائب األول للرئيس االختصاص 

منح رخص التجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية.
املادة الثانية

يمارس السيد محسن منادي اإلدري هذا التفويض داخل 
ابية ملقاطعة  ابية ملقاطعة جنان الورد والدائرة ال الدائرة ال

ابية ملقاطعة أكدال. سايس والدائرة ال
املادة الثالثة

يمارس السيد محسن منادي اإلدري هذا التفويض طبقا 
ن واألنظمة  ي القوان ا  للمقتضيات والشروط املنصوص عل

ي هذا القطاع. ا العمل  الجاري 
املادة الرابعة

مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا
املادة الخامسة

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 28 أكتوبر 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/08 بتاريخ 

ي املهام  29 أكتوبر 2021 يقت بالتفويض 
رئيس مجلس جماعة فاس

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛
ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
ابتداء من تاريخھ يفوض للسيد مراد بوزيدي ادري النائب 
ى سوق  الخامس للرئيس االختصاص فيما يتعلق باإلشراف ع
الجلد،  وسوق  الجماعية  واملجازر  والفواكھ  للخضر  الجملة 

باستثناء التسي اإلداري واألمر بالصرف.
املادة الثانية

طبقا  التفويض  هذا  ادري  بوزيدي  مراد  السيد  يمارس 
ن واألنظمة  ي القوان ا  للمقتضيات والشروط املنصوص عل

ي هذا القطاع. ا العمل  الجاري 
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املادة الثالثة
مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا

املادة الرابعة
ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 

ي 29 أكتوبر 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/09 بتاريخ

ي املهام   01 نون 2021 يقت بالتفويض 
رئيس مجلس جماعة فاس

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛
ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ. ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
الثاني  النائب  اللبار،  عزيز  للسيد  يفوض  تاريخھ  من  ابتداء 
ي واالستثمار،  للرئيس، االختصاص فيما يتعلق بالتعاون الدو

باستثناء التسي اإلداري واألمر بالصرف.
املادة الثانية

للمقتضيات  طبقا  التفويض  هذا  اللبار  عزيز  السيد  يمارس 
ا  الجاري  واألنظمة  ن  القوان ي  ا  عل املنصوص  والشروط 

ي هذا القطاع. العمل 
املادة الثالثة

مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا
املادة الرابعة

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 01 نون 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة فاس عدد 2021/10 بتاريخ 

ي املهام 01 نون 2021 يق بالتفويض 
رئيس مجلس جماعة فاس،

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات والسيما الفصل 103 منھ؛

ى دورية وزير الداخلية عدد 15145 د ق.م.م بتاريخ 24  وع
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  شتن 2021 

ى نوابھ؛ ي إ املجلس الجما
ي: قرر ما ي

ى املادة األو
ابتداء من تاريخھ يفوض للسيد محمد الخطاب النائب األول 
رخص  منح  باستثناء   ، التعم قطاع  ي  للرئيس االختصاص 

التجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية.
املادة الثانية

الدائرة  داخل  التفويض  هذا  الخطاب  محمد  السيد  يمارس 
الزواغة  ملقاطعة  ابية  ال والدائرة  ن  املريني ملقاطعة  ابية  ال

ابية ملقاطعة فاس املدينة. والدائرة ال
املادة الثالثة

يمارس السيد محمد الخطاب هذا التفويض طبقا للمقتضيات 
ا  الجاري  واألنظمة  ن  القوان ي  ا  عل املنصوص  والشروط 

ي هذا القطاع.  العمل 
املادة الرابعة

مھ األمر تنفيذ هذا القرار. ى كل من  يسند ا
املادة الخامسة

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 01 نون 2021 وحرر بفاس 
ي اإلمضاء: رئيس جماعة فاس، عبد السالم البقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
ي اليت سغروشن رقم 60 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما

ي املهام 22 نون 2021 يق بالتفويض 
ي اليت سغروشن، رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظهيـر الشريف رقـم 1.15.85 الصادر  بناء ع
1426 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات، وخاصة املادة رقم 102 منھ؛ 
ي 03 ذو الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  بناء ع
املتعلق  رقم 36.21  القانون  بتنفيذ  1442 (14يوليوز2021) 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 06 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء 

لجماعة آيت سغروشن بتاريخ 17 شتن 2021، 
ي: قـــــــــرر ما ي

الفصل األول
املجلس  لرئيس  األول  النائب  بوراس  الحسن  السيد  ن  يع
املدنية  للحالة  ضابطا  سغروشن  آيت  لجماعة  ي  الجما
بالتفويض بمكتب الحالة املدنية آليت سغروشن الذي يقع 



العدد الخامس واألربعون 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022)22

هذه  ي  ي  م وباملشاركة  مقامي  ليقوم  بوزمالن،  بمركز  مقره 
املهمة.

الفصل الثاني
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

وحرر بايت سغروشن بتاريخ 22 نون 2021
ن ي، أحمد هيشم اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
ي اليت سغروشن رقم 62 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما

ي املهام 22 نون 2021 يق بالتفويض 
ي اليت سغروشن، رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظهيـر الشريف رقـم 1.15.85 الصادر  بناء ع
1426 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات، وخاصة املادة رقم 102 منھ؛ 
ي 03 ذو الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  بناء ع
املتعلق  رقم 36.21  القانون  بتنفيذ  1442 (14يوليوز2021) 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 06 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء 

لجماعة آيت سغروشن بتاريخ 17 شتن 2021، 
ي: قـــــــــرر ما ي

الفصل األول
لرئيس  الثاني  النائب  الخلفوني  الرحمان  عبد  للسيد  يفوض 
توقيع  أجل  من  اإلمضاء  سغروشن،  آيت  جماعة  مجلس 

. الوثائق املتعلقة بقطاع التعم
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
وحرر بايت سغروشن بتاريخ 22 نون 2021
ن ي، أحمد هيشم اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
ي مهام الحالة املدنية التفويض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قــــــرار لرئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح رقم 2021/46 بتاريخ 
ي مهام الحالة املدنية 23 شتن 2021 يق بالتفويض 

إن رئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح،
بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20 من 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛ 
ي 3 ذي الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية؛ 

ق.م.م   D5225 رقم  الداخلية  وزير  السيد  دورية  ى  ع وبناء 
ى السادة والة الجهــات وعمال  بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة إ
العماالت واألقاليم وعمال املقاطعات حول اإلجراءات الخاصة 

ى نوابھ؛ ي إ بتفويض مهام رئيس املجلس الجما
رئيس  بانتخاب  املتعلقة  الجلسة  أشغال  محضر  ى  ع وبناء 
مجلس جماعة ب افتح ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ املنعقدة 

بتاريخ 17 شتن 2021.
ومن أجل ضمان حسن استمرارية س املرافق الجماعية.

يقــــــــــــــرر مــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــي 
الفصل األول

ن السيد: عالل الهواري  يع
 صفتھ: النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة ب افتح

ب  املدنية  الحالة  بمكتب  بالتفويض  املدنية  للحالة  ضابطا 
ذه املهمة مقامي  افتح الذي يقع مقره بجماعة ب افتح ليقوم 

ي. وباملشاركة م
الفصل الثاني

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

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 23 شتن 2021 وحرر بب افتح 
ي اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة ب افتح، رشيد الهيسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قــــــرار لرئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح رقم 2021/48 بتاريخ 
ي مهام الحالة املدنية 23 شتن 2021 يق بالتفويض 

إن رئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح، 
بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20 من 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛ 
ي 3 ذي الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية؛ 
ق.م.م   D5225 رقم  الداخلية  وزير  السيد  دورية  ى  ع وبناء 
ى السادة والة الجهــات وعمال  بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة إ
العماالت واألقاليم وعمال املقاطعات حول اإلجراءات الخاصة 

ى نوابھ؛ ي إ بتفويض مهام رئيس املجلس الجما
رئيس  بانتخاب  املتعلقة  الجلسة  أشغال  محضر  ى  ع وبناء 
مجلس جماعة ب افتح ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ املنعقدة 

بتاريخ 17 شتن 2021.
ومن أجل ضمان حسن استمرارية س املرافق الجماعية.
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يقــــــــــــــرر مــــــــــــا يلـــــي: 
الفصل األول

ن السيد: عمار بكطوش  يع
رتبتھ اإلدارية: مساعد إداري من الدرجة الثانية.

املرسم والعامل بمصالح هذه الجماعة 
ب  املدنية  الحالة  بمكتب  بالتفويض  املدنية  للحالة  ضابطا 
ذه املهمة مقامي  افتح الذي يقع مقره بجماعة ب افتح ليقوم 

ي. وباملشاركة م
الفصل الثاني

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

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 23 شتن 2021 وحرر بب افتح 
ي اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة ب افتح، رشيد الهيسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قــــــرار لرئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح رقم 2021/49 بتاريخ 
ي مهام الحالة املدنية 23 شتن 2021 يق بالتفويض 

إن رئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح، 
بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20 من 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛ 
ي 3 ذي الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية؛ 
ق.م.م   D5225 رقم  الداخلية  وزير  السيد  دورية  ى  ع وبناء 
ى السادة والة الجهــات وعمال  بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة إ
العماالت واألقاليم وعمال املقاطعات حول اإلجراءات الخاصة 

ى نوابھ؛ ي إ بتفويض مهام رئيس املجلس الجما
رئيس  بانتخاب  املتعلقة  الجلسة  أشغال  محضر  ى  ع وبناء 
مجلس جماعة ب افتح ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ املنعقدة 

بتاريخ 17 شتن 2021.
ومن أجل ضمان حسن استمرارية س املرافق الجماعية.

يقــــــــــــــرر مــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــي: 
الفصل األول

ن السيد: الحسن ورغات  يع
رتبتھ اإلدارية: متصرف ممتاز لوزارة الداخلية.

املرسم والعامل بمصالح هذه الجماعة 

ب  املدنية  الحالة  بمكتب  بالتفويض  املدنية  للحالة  ضابطا 
ذه املهمة مقامي  افتح الذي يقع مقره بجماعة ب افتح ليقوم 

ي. وباملشاركة م
الفصل الثاني

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

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 23 شتن 2021 وحرر بب افتح 
ي اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة ب افتح، رشيد الهيسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قــــــرار لرئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح رقم 2021/52 بتاريخ 
ي مهام الحالة املدنية 23 شتن 2021 يق بالتفويض 

إن رئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح، 
بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20 من 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛ 
ي 3 ذي الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية؛ 
ق.م.م   D5225 رقم  الداخلية  وزير  السيد  دورية  ى  ع وبناء 
ى السادة والة الجهــات وعمال  بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة إ
العماالت واألقاليم وعمال املقاطعات حول اإلجراءات الخاصة 

ى نوابھ؛ ي إ بتفويض مهام رئيس املجلس الجما
رئيس  بانتخاب  املتعلقة  الجلسة  أشغال  محضر  ى  ع وبناء 
مجلس جماعة ب افتح ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ املنعقدة 

بتاريخ 17 شتن 2021.
ومن أجل ضمان حسن استمرارية س املرافق الجماعية.

يقــــــــــــــرر مــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــي 
الفصل األول

ن السيد: رشيد الزايري  يع
صفتھ: النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة ب افتح.

ب  املدنية  الحالة  بمكتب  بالتفويض  املدنية  للحالة  ضابطا 
املهمة،  ذه  ليقوم  افتح  ب  بجماعة  مقره  يقع  الذي  افتح 

ي. مقامي وباملشاركة م
الفصل الثاني

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

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 23 شتن 2021 وحرر بب افتح 
ي اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة ب افتح، رشيد الهيسو
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ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التفويض 
النسخ ألصولها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قــــــرار لرئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح رقم 2021/47 بتاريخ 
ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  بالتفويض  يق   2021 شتن   23

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
رئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح، 

بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20 من 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 3 ذي الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية؛ 
ق.م.م   D5225 رقم  الداخلية  وزير  السيد  دورية  ى  ع وبناء 
ى السادة والة الجهــات وعمال  بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة إ
العماالت واألقاليم وعمال املقاطعات حول اإلجراءات الخاصة 

ى نوابھ؛ ي إ بتفويض مهام رئيس املجلس الجما
رئيس  بانتخاب  املتعلقة  الجلسة  أشغال  محضر  ى  ع وبناء 
مجلس جماعة ب افتح ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ املنعقدة 

بتاريخ 17 شتن 2021.
ومن أجل ضمان حسن استمرارية س املرافق الجماعية.

قــــــــــــــرر مــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــي: 
الفصل األول

يفوض للسيد: عالل الهواري 
بصفتھ: النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة ب افتح،
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها. لإلشهاد ع

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

الفصل الثالث
ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 

ي 23 شتن 2021 وحرر بب افتح 
ي  اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة ب افتح، رشيد الهيسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قــــــرار لرئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح رقم 2021/50 بتاريخ 
ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  بالتفويض  يق   2021 شتن   23

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
رئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح، 

بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20 من 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛ 

ي 3 ذي الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية؛ 
ق.م.م   D5225 رقم  الداخلية  وزير  السيد  دورية  ى  ع وبناء 
ى السادة والة الجهــات وعمال  بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة إ
العماالت واألقاليم وعمال املقاطعات حول اإلجراءات الخاصة 

ى نوابھ؛ ي إ بتفويض مهام رئيس املجلس الجما
رئيس  بانتخاب  املتعلقة  الجلسة  أشغال  محضر  ى  ع وبناء 
مجلس جماعة ب افتح ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ املنعقدة 

بتاريخ 17 شتن 2021.
ومن أجل ضمان حسن استمرارية س املرافق الجماعية.

قــــــــــــــرر مــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــي: 
الفصل األول

 يفوض للسيد: حميد لشقر 
بصفتھ: النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة ب افتح،

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها. لإلشهاد ع
الفصل الثاني

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

ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 
ي 23 شتن 2021 وحرر بب افتح 
ي اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة ب افتح، رشيد الهيسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قــــــرار لرئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح رقم 2021/51 بتاريخ 
ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  بالتفويض  يق   2021 شتن   23

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
رئيس مجلس جماعـــــة ب افتـــــح، 

بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20 من 
رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛ 
ي 3 ذي الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية؛ 
ق.م.م   D5225 رقم  الداخلية  وزير  السيد  دورية  ى  ع وبناء 
ى السادة والة الجهــات وعمال  بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة إ
العماالت واألقاليم وعمال املقاطعات حول اإلجراءات الخاصة 

ى نوابھ؛ ي إ بتفويض مهام رئيس املجلس الجما



العدد الخامس واألربعون 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022)25

رئيس  بانتخاب  املتعلقة  الجلسة  أشغال  محضر  ى  ع وبناء 
مجلس جماعة ب افتح ونوابھ وكاتب املجلس ونائبھ املنعقدة 

بتاريخ 17 شتن 2021.
ومن أجل ضمان حسن استمرارية س املرافق الجماعية.

يقــــــــــــــرر مــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــي: 
الفصل األول

يفوض للسيد: محمد حمو 
بصفتھ: النائب األول لرئيس مجلس جماعة ب افتح،
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها. لإلشهاد ع

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

الفصل الثالث
ابية. ي الجريدة الرسمية للجماعات ال ينشر هذا القرار 

ي 23 شتن 2021 وحرر بب افتح 
ي اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة ب افتح، رشيد الهيسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
ي اليت سغروشن رقم 61 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ى صحة  ي مهام اإلشهاد ع 22 نون 2021 يق بالتفويض 

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
ي اليت سغروشن، رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  ى الظهيـر الشريف رقـم 1.15.85 الصادر  بناء ع
1426 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات، وخاصة املادة رقم 102 منھ؛ 
ي 03 ذو الحجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 الصادر  بناء ع
املتعلق  رقم 36.21  القانون  بتنفيذ  1442 (14يوليوز2021) 

بالحالة املدنية وخاصة املادة 06 منھ؛
ي  الجما املجلس  مكتب  أعضاء  انتخاب  محضر  ى  ع بناء 

لجماعة آيت سغروشن بتاريخ 17 شتن 2021، 
ي: قـــــــــرر ما ي

الفصل األول
املجلس  لرئيس  األول  النائب  بوراس  الحسن  للسيد  يفوض 
ى  ي لجماعة آيت سغروشن، مهام التوقيع لإلشهاد  ع الجما

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
وحرر بايت سغروشن بتاريخ 22 نون 2021
ن ي، أحمد هيشم اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الرباط- سال – القنيطرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس العماالت واألقاليم 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

تنظيم وتسي العماالت واألقاليم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ا تنظيم إدارة العمالة واإلقليم وتحديد اختصاصا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس مجلس عمالة الرباط رقم 1 بتاريخ
اير 2022 يتعلق بتنظيم إدارة مجلس عمالة الرباط  01 ف

ا وتحديد اختصاصا
إن رئيس مجلس عمالة الرباط،

ي 4 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 صادر  بناء ع
اير 1958) بمثابة النظام األسا العام للوظيفة  1377 (24 ف

ه وتتميمھ؛ العمومية، حسبما وقع تغي
ي 20 رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.84 صادر  وبناء ع
1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 112.14 
 ،109  ،97  ،95 املواد  والسيما  واألقاليم  بالعماالت  املتعلق 

117، 119 و120 منھ؛
ى منشور السيد وزير الداخلية عدد 32 بتاريخ 22 يونيو  وبناء ع

2016 حول تنظيم إدارات العماالت واألقاليم؛
ى منشور السيد وزير الداخلية عدد D4790 بتاريخ  وبناء ع
بإدارات  العليا  املناصب  ي  ن  التعي حول   2018 يوليوز   31
ا ونظام التعويضات عن املسؤولية؛ ابية وهيئا الجماعات ال

ي 22 من  ى أحكام املرسوم رقم 2.21.579 الصادر  وبناء ع
ي املناصب  ن  محرم 1443 (31 غشت 2021) واملتعلق بالتعي
والتعويضات  واألجور  واألقاليم  العماالت  بإدارات  العليا 

ا؛ املرتبطة 
ي 21 من  ى قرار وزير الداخلية رقم 2521.21 صادر  وبناء ع
ربيع األول 1443 (28 أكتوبر 2021) بتحديد شروط وكيفيات 
ي بعض املناصب العليا بإدارات العماالت واألقاليم؛ ن  التعي

ى مقرر املجلس عدد 02 املتخذ خالل دورتھ العادية  وبناء ع
لشهر يناير 2022 املنعقدة بتاريخ 10 يناير 2022.

ي: يقرر ما ي
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الباب األول
الهيكلة التنظيمية ملجلس عمالة الرباط

املادة 1
وتحديد  الرباط  عمالة  ملجلس  التنظيمية  الهيكلة  تحدد 

ي: ا كما ي اختصاصا
رئاسة املجلس

وتضم:
* الكتابة الخاصة بالسيد الرئيس؛

ي: ى ما ي ى الكتابة الخاصة لرئيس املجلس العمل ع تتو
* مسك اجندة الرئيس.

ى الرئيس. * تلقي املكاملات الهاتفية الواردة ع
* تنظيم مواعيد زيارات وإجتماعات الرئيس.

ا. * إعداد امللفات الخاضعة لتوقيع الرئيس ووضع طابعھ عل
* مسك دالئل االتصال مع املصالح واملكاتب التابعة للمجلس.

* مسك دالئل االتصال مع رؤساء املصالح الخارجية.
ي؛ * خلية التدقيق واالفتحاص الداخ

ي: ي ما ي ى خلية التدقيق واإلفتحاص الداخ يعهد إ

ي. * إعداد ميثاق لإلفتحاص الداخ
* إعداد وتقييم خريطة املخاطر الداخلية والخارجية لتوجيھ 

ى مكامن الضعف والخلل. أنظار اإلدارة إ
* وضع املساطر املناسبة للمراقبة الداخلية.

* إعداد برنامج العمل السنوي.
ي إطار أجرأة برنامج العمل السنوي. * إجراء تدقيقات دورية 

حات  املق وتقديم  مهمة  بكل  الخاصة  التقارير  إعداد   *
. ن األداء والتدب والتوصيات الكفيلة بتحس

اح املقاربة العامة للتدب واستمرارية نشاط املصالح. * اق
ى املالحظات املثارة  ى إعداد األجوبة ع * مساعدة املصالح ع

من طرف الهيئات الوطنية والجهوية للمراقبة.
- مديرية شؤون الرئاسة واملجلس؛

ن بمهمة. * مكلف
- املديرية العامة للمصالح؛

* مكتب الضبط؛
* مكتب اإلعالم والتواصل

* أربعة (4) مصالح؛

الباب الثاني
ا تنظيم إدارة مجلس العمالة وتحديد اختصاصا

املادة 2
مديرية شؤون الرئاسة واملجلس

ى الجوانب  ى مديرية شؤون الرئاسة واملجلس مهام السهر ع تتو
ن وس أعمال املجلس ولجانھ. اإلدارية املرتبطة باملنتخب

ن. ن اإلدارة واملنتخب كما تقوم بعملية التنسيق ب

وتضم هذه املديرية:
املادة 3

ن بمهمة مكلف
ما من قبل رئيس مجلس العمالة ويشتغالن تحت  يتم تعيي

إشراف مدير شؤون الرئاسة واملجلس.
املادة 4

ن: كما تضم مكتب
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 مكتب أشغال املجلس
يعهد إليھ ب:

ومكتب  املجلس  لجن  وأعمال  الدورات  أعمال  جدول  ت   *
املجلس.

الدورات  أعمال  جدول  ي  املدرجة  النقط  ملفات  ت   *
واجتماعات اللجن.

* إعداد وتدوين وحفظ محاضر الدورات واجتماعات اللجن 
ومكتب املجلس.

* إعداد وتوجيھ االستدعاءات ألعضاء املجلس ولجن املجلس 
وتتبع أعمالها. 

بكل  املديرية  موافاة  أجل  من  املجلس  مصالح  مراسلة   *
ي جدول أعمال الدورات. ح إدراجها  املواضيع ال تق

* تزويد مصالح املجلس بنسخ من مقررات املجلس لتنفيذها.
بلوحة  دوراتھ  خالل  املجلس  يصدرها  ال  املقررات  نشر   *

ا العموم. اإلعالنات ليطلع عل
ي اختصاص املجلس. * مباشرة كل عمل يدخل بطبيعتھ 

* إعداد التقارير حول نشاط املديرية.
ونية الخاصة باملجالس. * تدب البوابة االلك
مكتب التوثيق واألرشفة

ذه املديرية مهمة جمع وتوثيق وحيازة نسخ من كل  كما تناط 
ي  ن واملراجع القانونية املتعلقة بتدب الشأن العام املح القوان
وتسجيلها ووضعها رهن إشارة  وتنظيمها  ا  ترتي وذلك قصد 
ن للمجلس لالستناد  ن التابع رؤساء املصالح واملكاتب واملوظف
ي هذا اإلطار  ي عملهم اليومي كمرجعية قانونية لهم، و ا  إل

ي: يقوم بما ي
القانونية  املراجع  وحيازة  بجمع  الكفيلة  االعمال  كل   -
املجاالت  وبجميع  خاصة  بالجماعات  املتعلقة  والتنظيمية 

بصفة عامة.
األرشيف  وحفظ  وتوثيق  بمسك  املتعلقة  األعمال  كل   -

املتعلق بـ:
1) القرارات التنظيمية للمجلس.
مة مع املجلس. 2) االتفاقيات امل

3) دفاتر التحمالت.
4) التصاميم والخرائط املتعلقة باملجلس.

5) مقررات املجلس.
6) جمع النصوص واملراجع القانونية والتنظيمية والدوريات 

ي النظم املعلوماتية. ا  واملناش واملذكرات ونسخها وبرمج
7) إحداث وتنظيم خزانة خاصة باملراجع القانونية ووضعها 

تحت تصرف موظفي املجلس.

املادة 5
املديرية العامة للمصالح

ي  املجلس  رئيس  مساعدة  للمصالح  العامة  املديرية  ى  تتو
ملصالحها  اإلداري  العمل  تنسيق  وكذلك  صالحياتھ  ممارسة 

ها. وحسن س
مكتب الضبط

تناط بمكتب الضبط املهام التالية:
: - تلقي املراسالت الواردة والصادرة وتسجيلها وذلك ع

ى املجلس. يد الصادر والوارد من وإ - استقبال ال
ن، أحدها للواردات واآلخر  ن متباين ي سجل يد  - تسجيل ال
للصادرات مع ضبط وترقيم وتأريخ اإلرسال واملراسل واملرسل 

تيب واملصلحة املعنية. إليھ وموضوع الرسالة ورقم ال
ا. - توزيع املراسالت ومتابع

- ربط الصلة بمختلف مكاتب الضبط الفرعية.
العام  واملدير  الرئيس  إطالع  بعد  العمليات  هذه  وتجري   -

ى هذه الوثائق. للمصالح ع
مكتب اإلعالم والتواصل 

محيطھ  مع  للمجلس  التواصلية  النافذة  املكتب  هذا  يعت 
تم ب: ولذلك 

مجلس  أنشطة  حول  الصحفية  والبالغات  التقارير  إعداد   -
العمالة والرئيس واملكتب.

- التواصل مع وسائل اإلعالم السمعية والبصرية حول منجزات 
مجلس العمالة ومختلف أنشطتھ.

ن مصالح مجلس العمالة. - جمع وترتيب املعلومات ونشرها ب
- إخبار الساكنة حول التظاهرات واألنشطة املتعلقة باملجلس 

ويج لها إعالميا. وال
ي  والخار ي  الداخ التواصل  اتيجية  اس يل  وت اح  اق  -

للمجلس.
ونية الخاصة باملجلس والعمل  ى البوابة اإللك - اإلشراف ع

ا. ا وبيانا ن معطيا ى تحي ع
املادة 6

ى أربعة (4) مصالح. تشتمل املديرية العامة للمصالح ع
. - مصلحة الشؤون التقنية والقانونية والتجه

- مصلحة املالية والصفقات واللوجستيك.
- مصلحة املوارد البشرية وتنمية الكفاءات.

- مصلحة الشؤون االجتماعية والتعاون والشراكة.
املادة 7

مصلحة الشؤون التقنية والقانونية والتجه
ي: تضم املصلحة ثالثة مكاتب و
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مجة والدراسات وتتبع املشاريع مكتب ال
يقوم هذا املكتب باملهام التالية:

ا * تتبع انجاز املشاريع ال تتم املصادقة عل
ا  * إعداد التقارير عن مراحل انجاز املشاريع وتحديد حاجيا

مجة. لألشغال امل
ي ميادين التنمية االجتماعية. * إعداد الدراسات 

* إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة باألشغال والدراسات العامة 
والتقنية.

* إعداد سندات الطلب.
* إبرام عقود الدراسات املعمارية.

* التنسيق مع مكاتب الدراسات الهندسية ومكاتب املراقبة.
ات والب التحتية. * تحديد الحاجيات للتجه

مجة مع املصالح  امات املضمنة باالتفاقيات امل * تتبع االل
املعنية.

* مراجعة التصاميم املقدمة من طرف جميع مكاتب الدراسات.
للوفاء  الضرورية  املالية  االعتمادات  مجة  ل ملف  إعداد   *

امات. باالل
* حضور أشغال فتح األظرفة.

* تتبع أشغال االوراش ابتداء من إعطاء األمر بالخدمة.
* انجاز تقرير افتتاح الورش.

* انجاز تقارير دورية لتقدم نسبة االشغال.
* انجاز أوراق االرتباط الخاصة باألشغال املنجزة.

ائي. * انجاز محاضر التسليم املؤقت وال
واألمر  األشغال  بتوقيف  واألمر  بالخدمة  األمر  تسجيل   *

باستئناف األشغال.
* إعداد وثائق التصفية املالية للمشاريع (البيانات الكشفية 

.(Décomptes لألشغال
.(Attachements) مراقبة الكشوفات التفصيلية *

مكتب مرآب املجلس
 يعهد إليھ بمهمة:

واآلليات  السيارات  بجميع  الخاصة  باملهمة  األمر  انجاز   *
والشاحنات والدراجات النارية.

ن السيارات والشاحنات واآلليات والدراجات النارية.  * تأم
والدراجات  واآلليات  والشاحنات  السيارات  حركية  ضبط   *

النارية ووضع برنامج استغاللها.
ى السيارات  ويد وتوزيع الوقود ع * ضبط وتوزيع عمليات ال

والشاحنات، اآلليات والدراجات النارية.
ة السيارات والشاحنات  * ضبط السجالت الخاصة بتدب حظ

واآلليات والدراجات النارية واملحروقات.

الخاصة  للنفقات  الشيات  طريق  عن  املستحقات  أداء   *
باملحروقات والزيوت وإصالح العربات والسيارات وقطع الغيار 

الك املاء والكهرباء واملواصالت الالسلكية. واس
* تدب مخزن املرآب.

مكتب املمتلكات واملنازعات 
ى تتبع امللفات التالية: يشرف ع

* مسك سجل املمتلكات العامة والخاصة ملجلس العمالة.
ا القانونية. ن سجل املمتلكات وتسوية وضعي * مسك وتحي

ا. ا وتثمي * تدب املمتلكات واملحافظة عل
* مراقبة رخص استغالل ممتلكات مجلس العمالة. 

ة. * ضبط أشغال الخ
* إعداد وتتبع كناش الشروط والتحمالت الخاصة بمختلف املرافق.

* تدب ملفات مساطر االقتناء ونزع امللكية وقبول الهبات.
* استخراج الرسوم العقارية وتقييدها وتحفيظها.

ام تنفيذ عقود األكرية. ى اح * السهر ع
* تنفيذ قرارات الرئيس ومقررات املجلس املتعلقة باملعامالت 

العقارية.
الصلة  ذات  املصالح  مع  بالتنسيق  الدفاع  ملفات  إعداد   *

ومحامي املجلس.
ا  القضائية سنويا وإحال إعداد جدول مختلف املنازعات   *

ى املصالح املختصة. ع
* إعداد ملفات القضايا املحكومة وال بلغت مرحلة التنفيذ 

ى املصلحة املختصة للغاية املرجوة. ا ع ائي وإحال ال
* إحالة كل امللفات واإلستدعاءات لحضور الجلسات بمختلف 
الضرورية  الوثائق  يئة  بعد  املجلس  محامي  ى  ع املحاكم 

لتعزيز موقف اإلدارة وضمان حقوقها.
اعات ال يكون  * إعداد التقارير الدورية املتعلقة بقضايا ال

ا. املجلس طرفا ف
* مسك قاعدة بيانات متعلقة بقضايا العمالة.

املادة 8
مصلحة املالية والصفقات واللوجستيك

ي: تضم هذه املصلحة أربعة مكاتب و
انية مكتب املالية وامل

ى املهام التالية: يتو
انية املجلس وإعداد القوائم املحاسباتية  * إعداد مشروع م

ا قانونا. املنصوص عل
مجة الثالثية السنوات وتنفيذها وتتبعها؛ * إعداد ال

انية  امل داخل  االعتمادات  بتحويل  املتعلقة  امللفات  ت   *
ى حسن تطبيقها. ا والسهر ع وإعداد القرارات املتعلقة 
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ن القوائم املحاسباتية  ى تحي انية والحرص ع * تتبع تنفيذ امل
الشهرية.

املحاسباتية  السجالت  ي  النفقات  عمليات  وتتبع  تسجيل   *
املعدة لهذا الغرض.

ى مستوى نظام التدب املندمج  * تطبيق جميع العمليات ع
.(GID) للنفقات

انية وإعداد القوائم املحاسباتية. * حصر امل
انية وبرمجة  اخيص والقرارات املتعلقة بحصر امل * إعداد ال

ا. الفائض الناتج ع
ن برامج الحسابات الخصوصية. * إعداد وتحي

وإعادة  االعتمادات  بتحويل  تتعلق  ال  امللفات  إعداد   *
التخصيص.

انيات امللحقة. * فتح الحسابات الخصوصية وامل
انية وتدب النفقات. * تنفيذ امل

* تدب مسطرة إبرام وتنفيذ العقود املتعلقة بالقروض.
انية املجلس وإعداد القوائم  ي إعداد مشروع م * املساهمة 
ي الشق املتعلق باملصاريف. ا قانونا  املحاسباتية املنصوص عل
االعتمادات  حدود  ي  بالنفقات  امات  االل وإعداد  مراقبة   *

انية. املفتوحة بامل
ى املستندات وإعداد  انية بعد االطالع ع * تنفيذ نفقات امل

ا. ي شأ الحواالت الصادرة 
املحاسباتية  السجالت  ي  النفقات  عمليات  وتتبع  تسجيل   *

املعدة لهذا الغرض.
انية. * ترتيب مستندات النفقات حسب تبويب امل

ى مستوى نظام التدب  * تطبيق جميع العمليات املحاسباتية ع
.(GID) املندمج للنفقات

ن  * إعداد الرواتب والتعويضات األساسية الشهرية للموظف
ي اآلجال القانونية.

ن املتعلقة  ى تسوية الوضعيات املالية للموظف * الحرص ع
ي اآلجال القانونية. ي الدرجة  ي الرتبة أو  قية  بال

ى إعداد وتتبع االقتطاعات الخاصة باملساهمات  * الحرص ع
ي الصناديق االجتماعية.

اتجاه  ن  للموظف اإلدارية  الوضعية  تسوية  ى  ع الحرص   *
الصندوق املغربي للتقاعد. 

ا قانونا. * مسك السجالت املحاسباتية املنصوص عل
* مسك وحفظ وتدب محفوظات املصلحة.

مكتب الصفقات
ويختص بالعمليات التالية:

* القيام بمختلف اإلجراءات املتعلقة بإبرام الصفقات الخاصة 
باألشغال والتوريدات والخدمات.

ي السنوي للصفقات. نامج التوق * إعداد ونشر ال
* إعداد تقارير ودراسات وإحصائيات للصفقات.

* تحض ملفات طلب العروض.
ية لفتح األظرفة. * القيام باألعمال التحض

* تحض الصفقات من أجل املصادقة.
ا. * تدب الصفقات بعد املصادقة عل

البوابة  وكذا  الجرائد  ي  العروض  طلب  إعالنات  إشهار   *
الرسمية للصفقات العمومية بتنسيق مع املصلحة املختصة.
* إعداد ملفات االستشارة لألعمال الخاصة بسندات الطلب.

مكتب الجبايات
ي: ى ما ي يسهر ع

* اإلحصاء املنتظم للمادة الضريبية.
* إعداد إشعارات األداء.

. * تبليغ اإلشعار باملبالغ املستحقة بالوعاء الضري
. ى تطبيق الجزاءات املتعلقة بالوعاء الضري * السهر ع

ي الحمالت الخاصة بالتحصيل. * املشاركة 
* مسك محاسبة الصندوق.

ا قانونا. * مسك السجالت املحاسباتية املنصوص عل
ال  للمداخيل  التحصيل  معطيات  جميع  ى  ع اإلشراف   *
مصالح  أو  املداخيل  شسيع  من  كل  طريق  عن  تستخلص 

الخزينة ومديرية الضرائب.
الخاصة  والسنوية  والدورية  الشهرية  البيانات  حصر   *

باملداخيل.
ى  ا من أجل ت التقارير واإلجابة ع * معالجة املعطيات وتحيي

ي آجالها. ى املصلحة  جميع املراسالت الواردة ع
ي استخالصھ. * تتبع وتدب البا

ى  ع منتظمة  بصورة  اإلطالع  من  بالصرف  اآلمر  ن  تمك  *
املداخيل  ووضعية  الضريبية  باملادة  املتعلقة  اإلحصائيات 
ي  البا حول  دورية  تقارير  وإعداد  رسم  كل  طبيعة  حسب 

استخالصھ.
مكتب اللوجستيك

ى تدب وتتبع طرق الصرف املختلفة (سندات الطلب،  يعمل ع
الصفقات والعقود) واملتعلقة ب:

*اقتناء أدوات ولوازم ومعدات املكتب واملطبوعات.
*تدب استقبال وإطعام مختلف الشخصيات.

*إقامة مختلف الشخصيات.
ي. *شراء عرض ألجل التنشيط الف والثقا

*اقتناء الهدايا والتحف الفنية.
*كراء معدات الحفالت.
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. *شراء لوازم العتاد التق
*شراء املعدات التقنية واملعلوماتية.

*اقتناء الصحف والجرائد.
*تدب منتوجات الطبع والنشر.

ن. *اقتناء لباس االعوان واملوظف
*اقتناء مواد التعقيم.

ات املكتبية. *إصالح جميع املعدات والتجه
* اقتناء عتاد وأثاث املكتب.

* اقتناء مواد غذائية ألهداف انسانية.
وكذا جميع التوريدات.

* توف الدعم اللوجستيكي للجمعيات النشيطة.
والدينية  الوطنية  املناسبات  وإحياء  تنظيم  ي  املساهمة   *
واأليام الدراسية واللقاءات التواصلية، ومختلف التظاهرات 

والفعاليات واملهرجانات املسطرة من قبل مجلس العمالة.
ي ملجلس عمالة الرباط. يئة املقر املركزي والفر * صيانة و

لدفاتر  ا  مطابق مدى  من  والتحقق  يات  املش استقبال   *
التحمالت.

باملعدات  للمجلس  التابعة  واملكاتب  املصالح  جميع  تزويد   *
ولوازم املكتب واملطبوعات.

ات واملعدات واألثاث وتسجيلها وتتبعها. * جرد التجه
* تدب مخزن املكتب ومسك سجالتھ.

* تداول وحفظ املستندات الخاصة باملكتب.
* إعداد وثائق ومحاضر املتالشيات.
املادة 9

مصلحة املوارد البشرية وتنمية الكفاءات
ن وهما: تضم هذه املصلحة مكتب

مكتب املوارد البشرية
يعهد إليھ القيام باملهام التالية:

ي الشق املتعلق  انية املجلس  ي إعداد مشروع م * املساهمة 
ن. باملوظف

ى إعداد جدول أطر وموظفي املجلس، وتحيينھ وفقا  * العمل ع
ات الطارئة عليھ. للتغ

ي الدرجة عن طريق االختيار. قية  * إعداد جداول ال
ي الرتبة. قية  * إعداد جداول ال

املتساوية  اإلدارية  اللجنة  اجتماعات  إعداد  ى  ع الحرص   *
األعضاء.

قية عن طريق امتحان الكفاءة املهنية. * إعداد قرارات ال
قيات بواسطة النظام املعلوماتي اندماج. * تدب وضعية ال

مختلف  إشارة  رهن  ن  املوضوع ن  املوظف وضعيات  تتبع   *
اإلدارات.

ى إعداد وتتبع وتنفيذ اإلجراءات واملساط املتعلقة  * العمل ع
بالتوظيف واإللحاق واالنتقال والوضع رهن اإلشارة واإلدماج.

* إعداد وتتبع الرخص السنوية والرخص االستثنائية.
غ  الغيابات  وتسجيل  ن  املوظف حضور  تتبع  ى  ع السهر   *
هذا  ي  العمل  ا  الجاري  القانونية  املساطر  وتفعيل  رة  امل

الشأن.
بالوضعيات  املتعلقة  القرارات  مختلف  إعداد  ى  ع السهر   *

ن. اإلدارية للموظف
آجالها  ي  املصلحة  ى  ع الواردة  املراسالت  جميع  معالجة   *

القانونية.
ى املجلس. * دراسة الشكايات أو الطلبات الواردة ع

* مباشرة اإلجراءات املتعلقة بالتأديبات.
ي للموارد البشرية. * التدب التوق

* تدب مختلف الشواهد اإلدارية الخاصة بموظفي املجلس.
* ضبط اإلحصاء السنوي ملوظفي املجلس.

مكتب التكوين وتنمية الكفاءات
ي: ى ما ي ى اإلشراف ع يتو

* إعداد وتنفيذ تتبع برامج التكوين والتكوين املستمر ملوظفي 
املجلس.

ي الدورات التكوينية.  ى التأط أو املشاركة  * السهر ع
* تبادل االستشارات القانونية واملعلوماتية مع الجهات ذات 

الصلة.
ي مجال تسي املوارد البشرية  * تقاسم املستجدات القانونية 

للجماعات املحلية.
* تنظيم امتحانات الكفاءة املهنية السنوية.

* تنظيم مباريات التوظيف.
املادة 10

مصلحة الشؤون االجتماعية والتعاون والشراكة
الجماعات  ن  ب التعاضد  مبدأ  بتفعيل  املصلحة  هذه  تقوم 
وذلك بالقيام بأعمال توف الخدمات وإنجاز املشاريع املتعلقة 
ي مختلف  بالتنمية االجتماعية ومحاربة اإلقصاء والهشاشة 

القطاعات االجتماعية. 
ي: وتضم أربعة مكاتب و

مكتب العالقات مع املجتمع املدني وتدب الشراكات وبرنامج 
التنمية 

يقوم هذا املكتب باملهام التالية:
* إعداد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص.
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ي  ا  ومشارك العمالة  انخراط  أجل  من  افع  وال اإلعداد   *
أنشطة املنظمات املهتمة بالشؤون املحلية.

ي بلورة برنامج تنمية مجلس العمالة. * املساهمة 
* ت وتتبع وتنفيذ اإلتفاقيات املتعلقة بممارسة اختصاصات 

املجلس.
* ت وتتبع اتفاقيات الشراكة من أجل انجاز املشاريع التنموية 

املختلفة.
الجماعات  مجموعات  إحداث  اتفاقيات  مشاريع  إعداد   *

ا. ابية أو االنضمام إل ال
ا تنمية الشراكات. اح املشاريع ال من شأ * اق

* تتبع تنفيذ برنامج تنمية العمالة بتنسيق مع مختلف املصالح 
الخارجية والشركاء. 

املدني  املجتمع  وهيئات  الجمعيات  مع  العالقات  تدب   *
بالعمالة.

* التعاون والتنسيق مع الهيئة االستشارية املختصة بتفعيل 
مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

مكتب العالقات العامة والتعاون
ى: يسهر هذا املكتب ع

واملنظمات  الالمركزي  ي  الدو التعاون  برامج  وتتبع  إعداد   *
الدولية.

ي  ا  ومشارك العمالة  انخراط  أجل  من  افع  وال اإلعداد   *
أنشطة املنظمات الدولية.

ي الالمركزي. * إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدو
مكتب الشؤون الثقافية واإلجتماعية والرياضية 

ي: ويعهد إليھ بما ي
ي األنشطة الثقافية والرياضية املحلية واإلقليمية  * املساهمة 

والوطنية.
املجال  م  وتشخيصات  ببحوث  القيام  ي  املساهمة   *

ي. االجتما
ي. ي املجال اإلجتما * مواكبة وتكوين الجمعيات املختصة 

ينظمها  ال  التضامنية  امج  وال الحمالت  وتتبع  تنسيق   *
مجلس العمالة.

األموات  نقل  سيارات  من  االستفادة  طلبات  ي  البث   *
والحافالت.

* إعداد تقارير دورية حول نشاط املصلحة.
مكتب مواكبة املراكز االجتماعية

يختص هذا املكتب ب:
ي  املا الدعم  برامج  تنفيذ  ي  اإلجتماعية  املراكز  مواكبة   *

السنوي للمجلس (حساب النفقات من املخصصات).

ا. ي ممارسة املهام املنوطة  * تقديم الدعم للمراكز 
املادة 11

ومدير  للمصالح  املدير العام  ى كل من  القرار إ بتنفيذ هذا  يعهد 
ي حدود اختصاصھ بعد التأش عليھ. شؤون الرئاسة واملجلس كل 
اير 2022 ي 1ف وحرر بالرباط 
اإلمضاء: رئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويش
ي جهة الرباط –سال-القنيطرة  ة وا تأش
اإلمضاء: السيد عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي
ى مقرر املجلس عدد 02 بتاريخ 10 يناير 2022  تم التأش ع
ي 20 يناير 2022  ي شأن هذا القرار بالرباط  املتخذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي املهام واإلمضاء التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

زع  يح  سيدي  لجماعة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي املهام  رقم 34 بتاريخ 15 دجن 2021 يقـ بالتفويـض 

واإلمضاء
 ، ي لجماعة سيدي يح زع إن رئيس املجلس الجما

ى املادة 103 من القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق  بناء ع
 1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات 

ي 20 رمضان 1436 املوافق ل 07 يوليوز 2015.  الصادر 
ى دورية السيد وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24  وبناء ع
شتن 2021 املتعلقة باإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو 

صالحيات رئيس مجلس الجماعة.
ي: يقرر ما ي

الفصل األول
ي النائب الرابع للرئيس مهام تدب  يفوض للسيد نبيل صد
ي  املا التدب  باستثناء  ي  الجما واملستودع  النظافة  قطاع 

ذا القطاع. املتعلق 
الفصل الثاني

ي هذا القرار جميع القرارات السابقة  يل
الفصل الثالث

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من 15 دجن 2021
ي 15 دجن 2021 ي زع  وحرر بسيدي ي
ي،عبد هللا الحماري اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
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ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التفويض 
النسخ ألصولها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ي للرماني رقم 08 بتاريخ قرار لرئيس املجلس الجما

ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  بالتفويض  يق  أكتوبر 2021   11
صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

ي للرماني، إن رئيس املجلس الجما
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف رقم85 - 15-1 صادر 
(07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 14 .113املتعلق 

بالجماعات، والسيما املادة 102 منھ،
ي: يقرر ما ي

الفصل األول
ن موظف مرسم بمصالح جماعة  يفوض للسيد: إبراهيم بلحن
ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  بمهام  الرماني، ليقوم 
النسخ ألصولها، بمكتب اإلمضاءات الذي يقع مقره بجماعة 

ي.  ذه املهمة مقامي وباملشاركة م الرماني، ويقوم 
الفصل الثاني

ويعهد  توقيعھ،  تاريخ  من  ابتداء  القرار  هذا  مفعول  يسري 
ى املع باألمر. بتنفيذه إ

الفصل الثالث
الرسمية  الجريدة  ي  وينشر  الجماعة  بمقر  القرار  هذا  يعلق 
ابية طبقا للمادة 277 من القانون رقم 113.14  للجماعات ال

املتعلق بالجماعات.
ي 11 أكتوبر 2021 وحرر بالرماني 
اإلمضاء: رئيس جماعة الرماني، أحمد الهيلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة ب مالل - خنيفرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجلس الجهة ورئيسها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس مجلس جهة ب مالل – خنيفرة رقم 2021/20 بتاريخ 
31 دجن 2021 يتعلق بإعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية

إن رئيس مجلس جهة ب مالل – خنيفرة،
ى من املادة 83 من القانون  ى مقتضيات الفقرة األو بناء ع
التنظيم رقم 111.14 املتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظه 
ي 20 رمضان 1436 (07 يوليوز  الشريف رقم 1.15.83 صادر 

2015)؛

املرسوم  من  املادة 4  من  ى  األو الفقرة  مقتضيات  ى  ع وبناء 
رقم 2.16.299 املتعلق بتحديد مسطرة اعداد برنامج التنمية 

الجهوية وتتبعھ وتحيينھ وتقييمھ وآليات الحوار والتشاور؛
وتبعا ألشغال االجتماع االخباري والتشاوري املنعقد بتاريخ 24 

دجن 2021 بمقر الجهة؛
ي:  يقر ما ي

ى املادة األو
يتم اعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية ملجلس جهة ب 
املادة  ملقتضيات  - 2027وفقا   2022 ة  للف مالل-خنيفرة 
83 من القانون التنظيم رقم 111.14 املتعلق بالجهات وفق 

ذا القرار. الجدولة الزمنية املحددة 
املادة الثانية

ن  املواطن حات  مق الستقبال  خلية  الجهة  لدى  تحدث 
واملواطنات وجمعيات املجتمع املدني املتعلقة بإعداد برنامج 
ى  ة املمتدة من 18 يناير وإ التنمية الجهوية وذلك خالل الف

اير 2022. غاية 25 ف
املادة الثالثة

يحضرها  الجهة  أقاليم  مستوى  ى  ع تشاورية  لقاءات  تنظم 
مجلس  أعضاء  والسادة  والسيدات  األقاليم،  عمال  السادة 
ابية باألقاليم، والسادة  الجهة. والسادة رؤساء الجماعات ال
رؤساء الغرف املهنية ومديرو املصالح الالممركزة. وفق الجدولة

الزميتة التالية:
1 - اقليم خريبكة بتاريخ 15 مارس 2022
2 - اقليم خنيفرة بتاريخ 17 مارس 2022
3 - اقليم ازيالل بتاريخ 22 مارس 2022

4 - اقليم الفقيھ بن صالح بتاريخ 25 مارس 2022
5 - اقليم ب مالل بتاريخ 28 مارس 2022

املادة الرابعة
ى  يتم خالل مختلف اللقاءات التشاورية استعراض املحاور الك
ملشروع برنامج التنمية الجهوية املتعلق باإلقليم. كما يتم تلقي 

احات والتوصيات حول مشروع برنامج التنمية الجهوية. االق
املادة الخامسة

ى اعداد تقرير مفصل حول كل لقاء  يعمل مكتب الدراسات ع
ى السيد رئيس املجلس الجهوي الذي يحيلھ  إقليم يرفعھ ا

ي الجهة قصد اإلخبار. ى انظار السيد وا بدوره ع
املادة السادسة

يحيل رئيس املجلس الجهوي مشروع برنامج التنمية الجهوية 
ى الهيئات االستشارية التابعة ملجلس الجهة من أجل دراستھ  ع
ى  ة املمتدة من 12 وإ حسب اختصاص كل هيئة خالل الف

غاية 14 ابريل 2022.
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املادة السابعة
تضع الهيئات االستشارية تقاريرها لدى رئاسة املجلس الجهوي 
ي اجل اقصاه 10 أيام من تاريخ إحالة مشروع برنامج التنمية 

ا. الجهوية عل
املادة الثامنة

ى انظار  يحيل رئيس مجلس الجهة تقارير الهيئات االستشارية ع
مكتب الدراسات.

املادة التاسعة
الجهوية  التنمية  برنامج  مشروع  ي  الدراسات  مكتب  يدرج 
اللقاءات  خالل  تجميعها  تم  ال  والتوصيات  حات  املق
ن  حات الجمعيات واملواطن التشاورية اإلقليمية. وكذلك مق
ائية  ي الصيغة ال حات الهيئات االستشارية  واملواطنات. ومق

ملشروع برنامج التنمية الجهوية.
املادة العاشرة

ي  الجهوية  التنمية  برنامج  مشروع  الدراسات  مكتب  يضع 
ائية لدى رئيس مجلس الجهة. صيغتھ ال
املادة الحادية عشر

التنمية  برنامج  مشروع  بإحالة  الجهة  مجلس  رئيس  يقوم 
ى انظار اللجان الدائمة من أجل  ائية ع ي صيغتھ ال الجهوية 
ة املمتدة  دراستھ حسب اختصاص كل لجنة وذلك خالل الف
ى  ى غاية 20 يوليوز 2022. كما يحيل نسخة منھ ع من 11 وإ

ي الجهة قصد االخبار. انظار السيد وا
املادة الثانية عشر

يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية 
واتخاذ  عليھ  املصادقة  اجل  من  الجهوي  املجلس  انظار  ى  ع

مقرر بشأنھ وذلك خالل الدورة العادية لشهر اكتوبر . 2022
املادة الثالثة عشر

يتم تعليق هذا القرار مدة 15 يوما بمقر الجهة وذلك خالل 
ى  ى 17 يناير 2022 كما يبلغ ا ة املمتدة من 03 يناير 2022 ا الف
ابية. ي الجهة. وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات ال السيد وا
وحرر بب مالل بتاريخ: 31 دجن 2021
كات اإلمضاء: رئيس املجلس الجهوي، عادل ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
رقم 2021/21  مالل-خنيفرة  ب  جهة  مجلس  لرئيس  قرار 
استقبال  خلية  بإحداث  يتعلق   2021 دجن   31 بتاريخ 
املدني  املجتمع  وجمعيات  ن  واملواطن املواطنات  حات  مق

املتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية
إن رئيس مجلس جهة ب مالل-خنيفرة،

من  ى  األو الفقرة  ي  الواردة  الدستور  مقتضيات  ى  ع بناء 
الفصل األول منھ. والفقرة الثالثة من الفصل 12 منھ. والفقرة 

ى من الفصل 139منھ. الصادر بتنفيذه الظه الشريف  األو
ي 27 شعبان (2 يوليوز 2011)؛ رقم 1.11.91 الصادر 

رقم  التنظيم  القانون  من  املادة 116  مقتضيات  ى  ع وبناء 
111.14 املتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 

ي 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) ؛ 1.15.83 الصادر 
ى من املادة 58 من النظام  ى مقتضيات الفقرة األو وبناء ع
ي ملجلس جهة ب مالل-خنيفرة املصادق عليھ خالل  الداخ
املنعقدة  ى)  األو (الجلسة  الجهة  ملجلس  االستثنائية  الدورة 

بتاريخ 28 شتن 2021
ي: يقرر ما ي

ى املادة األو
ن  املواطن حات  مق استقبال  خلية  الجهة  بمجلس  تحدث 
واملواطنات وجمعيات املجتمع املدني املتعلقة بإعداد برنامج 

التنمية الجهوية.
املادة الثانية

م: تتألف الخلية من السيدات والسادة اآلتي ذكر أسما
 -عبد الرحيم شط بصفتھ عضوا باملكتب رئيسا للخلية.
 -نور الدين زوبيدي بصفتھ عضوا باملكتب عضوا بالخلية.

 -السيدة نادية نعرك رئيسة قسم التنمية الجهوية والتسويق 
ابي سكريتارية الخلية. ال

ى  اب واملحافظة ع  -السيد محمد بوملان رئيس قسم اعداد ال
اث عضوا بالخلية. البيئة وال

ي والتنمية   -السيد حميد خليل رئيس قسم االقتصاد االجتما
القروية عضوا بالخلية.

 -السيد عبد الرحيم خروبي رئيس مصلحة الشؤون االجتماعية 
والرياضية عضوا بالخلية.

املادة الثالثة
ى الخلية املهام التالية: تتو

ن واملواطنات وجمعيات املجتمع  حات املواطن  -استقبال مق
لإلعالن  تبعا  الجهوية  التنمية  برنامج  بإعداد  املتعلقة  املدني 

الخاص بذلك.
حات ال تم استقبالها ووضعھ   -اعداد تقرير مفصل حول املق

رهن اشارة رئيس مجلس الجهة.
املادة الرابعة

واملواطنات  ن  املواطن حات  مق باستقبال  الخلية  تقوم 
يناير  من 18  املمتدة  ة  الف خالل  املدني  املجتمع  وجمعيات 
ا بسجل مرقم ومؤشر  اير 2022 وتضمي ى غاية 25 ف 2022 وا

عليھ.
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املادة الخامسة
ى السيد رئيس مجلس الجهة  ى رفع تقريرها ا تعمل الخلية ع
رئيس  ى  ويتو  ،2022 مارس  شهر  من  الثاني  االسبوع  خالل 
املكلف  الدراسات  مكتب  ى  ا التقرير  هذا  رفع  الجهة  مجلس 
حات ال تم  بإعداد برنامج التنمية الجهوية قصد ادراج املق

ا ضمن برنامج التنمية الجهوية. التوصل 
املادة السادسة

الرسمية  بالجريدة  ينشر  كما  الجهة  بمقر  القرار  هذا  يعلق   
ابية وبكل وسائل النشر املتاحة. للجماعات ال

وحرر بب مالل بتاريخ: 31 دجن 2021
كات اإلمضاء: رئيس املجلس الجهوي، عادل ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الدار البيضاء-سطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

الشرطة اإلدارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

اب الوط التعم واعداد ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

رقم 2021/1  سطات  ملدينة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 23 نون 2021 يتعلق بإحداث فرقة املراقبة للشرطة 

اإلدارية.
ي ملدينة سطات،  إن رئيس املجلس الجما

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات،  بناء ع
الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ  20من 

رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛
الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  ى  ع وبناء 
ابية، الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ  ال
ه  تغي تم  كما  نون 2007)   30) القعدة 1428  ذي   19من 

وتتميمھ؛
ى القانون رقم 15.97 املتعلق بمدونة تحصيل الديون  وبناء ع
 1.00.175 رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر  العمومية، 

بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)؛ 
ى القانون رقم 66.12 املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات  وبناء ع
ي مجال التعم والبناء الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 
أغسطس   25)  1437 القعدة  ذي  من   21 بتاريخ   1.16.124
بالتعم  املتعلق   12.90 رقم  للقانون  واملتمم  املغ   ،(2016

الصادر بتنفيذ الظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي 
الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛ 

والقانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات 
السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛
ى القانون رقم 57.19 املتعلق بنظام األمالك العقارية   وبناء ع

ابية؛ للجماعات ال
ى القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني اآليلة للسقوط  وبناء ع
الظه  بتنفيذه  الصادر  الحضري  التجديد  عمليات  وتنظيم 
الشريف رقم 1.16.48 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 

2016)؛
ي 3 من شوال 1332 (25  ى الظه الشريف الصادر  وبناء ع
غشت 1914) الصادر بشأن تنظيم املحالت املضرة بالصحة 
من  ي 22  املؤرخ  الشريف  بالظه  املغ  املخطرة،  واملحالت 
الظهائر  وكذلك   ،(1933 أكتوبر   13)  1352 الثانية  جمادى 

ه وتتميمھ؛ الشريفة الصادرة بتغي
ي 8 دجن 1915 املتعلق  الظه الشريف املؤرخ  ى  وبناء ع
واملتمم  باملدن  الصحة  لحماية  الالزمة  الصحية  بالتداب 
ي 8 يوليوز1938 املتعلق بنظافة املدن  بالظه الشريف املؤرخ 

واملراكز الحضرية؛
ي 12 من  ى الظه الشريف رقم 1.58.401 الصادر  وبناء ع
تب  1958) املتعلق باإلنذار امل جمادى الثانية 1378 (24 دجن
للنظم  املخالفات  بعض  مرتك  ملعاقبة  غرامة  أداء  عليھ 
ى الصحة وحماية األغراس، كما  البلدية املتعلقة باملحافظة ع
ه وتتميمھ بالقانون رقم 14.88 الصادر بتنفيذه الظه  تم تغي
ى 1413  ي 13 من جمادى األو الشريف رقم 1.90.91 الصادر 

(19 نون 1992)؛
ذي  ي 23  الصادر  رقم 1.69.89  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
ى الطرق  القعدة 1391 (31 يناير 1970 ) بشأن املحافظة ع

العمومية ومراقبة الس والجوالن 
ى القانون رقم 9.96 الصادر بتنفيذه الظه الشريف  وبناء ع
رقم 1.97.03 بتاريخ 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997) 
ي 24 من صفر 1337  القا بتتميم الظه الشريف الصادر 

ي شان االحتالل املؤقت لألمالك العامة؛ (30 نون 1918) 
ى املرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 من رجب 1400  وبناء ع
ا تلقائيا التداب  (26 ماي 1980) بتحديد الشروط ال تنفذ 
والصحة  املرور  سالمة  وضمان  األمن  استتباب  ى  إ الرامية 

ى الصحة العمومية؛ واملحافظة ع
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ي  الغش  عن  بالزجر  املتعلق  رقم 83.13  القانون  ى  ع وبناء 
البضائع الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 
ه بالقانون رقم 31.08 الصادر  9 من محرم 1405 كما تم تغي
بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع األول 

اير 2011)؛ 1432 (18 ف
الصحية  بالسالمة  املتعلق   28.07 رقم  القانون  ى  ع وبناء 
رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر  الغذائية  للمنتجات 

اير 2010)؛  1.10.08بتاريخ 26 من صفر 1431 (10 ف
ي املستمر العمل بھ كما تم  ى القرار الجبائي الجما وبناء ع

تعديلھ وتتميمھ،
ي: يقرر ما ي

اإلحداث والتأليف والصالحيات:
-اإلحداث:

ن تابعة ملكتب الشرطة اإلدارية  ن املحلف تحدث فرقة املراقب
ي  الجما املجلس  رئيس  قرارات  وتفعيل  التتبع  بمهام  للقيام 
ي ميدان الشرطة اإلدارية الجماعية  املخولة لھ بحكم القانون 
مراقبة  مجاالت  وتشمل  سطات،  لجماعة  ابي  ال بالنفوذ 
املحالت واملؤسسات التجارية والحرفية والصناعية، والوقاية 
الصحية والنظافة والسكينة العمومية وحماية البيئة، وسالمة 
ن واألنظمة الجاري  املرور والتعم والبناء وذلك طبقا للقوان
ي مهام  ن  ن محلف ن جماعي ا العمل، ويعت أفرادها مراقب
ضبط املخالفات وتحرير املحاضر وإعداد التقارير وال يمارسون 
أي اختصاص من اختصاصات قوات األمن العمومي أو األجهزة 
ن  ي مجاالت الشرطة اإلدارية طبقا للقوان الحكومية األخرى 

ا. واملساطر املعمول 
-التأليف:

ن  ن ومراقب ن محلف ن مرسم ن جماع تتألف الفرقة من موظف
ي ميادين الشرطة  م مهام املراقبة وضبط املخالفات  تناط 

اإلدارية الجماعية.
-الصالحيات:

ي القيام بالبحث،  ن  ن املحلف تحدد صالحيات فرقة املراقب
طبقا  محاضر  بواسطة  املخالفات  وإثبات  املعاينة  املراقبة، 
الشرطة  ميادين  ي  العمل  ا  الجاري  والتداب  لإلجراءات 
اإلدارية  املصالح  مختلف  مع  والتنسيق  الجماعية  اإلدارية 
ن  م اليم األخرى عند االقتضاء. ويخضع أفراد الفرقة بعد أدا
م  املنوط  املجاالت  ي  للتكوين  ا  املعمول  للمسطرة  طبقا 
ي ميدان الشرطة اإلدارية، كما تحدد كيفية اشتغال عناصر 
الفرقة وأماكن انتشارها وكذا مواقيت العمل واملداومة بقرار 

ي. من رئيس املجلس الجما

مجاالت التدخل: 
-التحديد:

ن  الجماعي ن  املحلف ن  املراقب فرقة  تدخل  مجاالت  تحدد 
الصحية  والوقاية  املصنفة  واملؤسسات  املحالت  مراقبة  ي 
والنظافة والسكينة العمومية والبيئة والتعم والبناء والس 
ي وفق النصوص التشريعية  والجوالن واستغالل امللك الجما
ي مجاالت الشرطة اإلدارية الجماعية. ا  والتنظيمية املعمول 
-مجال مراقبة املحالت واملؤسسات املصنفة وغ املصنفة: 

والحرفية  التجارية  باملحالت  األنشطة  جميع  املراقبة  تشمل 
ي: ي كالتا والصناعية املتواجدة بنفوذ تراب الجماعة وال 

- األنشطة التجارية والحرفية والصناعية غ املنظمة ال من 
ا أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة والسكينة  شأن مزاول

العمومية وسالمة املرور أو تضر بالبيئة؛
ة ال تدخل  - استغالل املؤسسات املضرة أو املزعجة أو الخط

ي؛ ي اختصاصات رئيس املجلس الجما
- محالت بيع العقاق والبقالة ومحالت الحالقة وبيع العطور، 
وبصورة عامة كل األماكن ال يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع 

ة. ا مواد خط ف
مجال الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية 

وحماية البيئة:
تشمل املراقبة مجاالت الوقاية الصحية والنظافة والسكينة 
والصناعية  والحرفية  التجارية  املحالت  بجميع  العمومية 
بھ  الجاري  ي  الجما ي  الص للقرار  طبقا  العمومية  واملحالت 

م: العمل والنصوص التشريعية والتنظيمية األخرى و
املطاعم  خاصة  للعموم  املفتوحة  املحالت  ونظافة  سالمة   -
ي وقاعة األلعاب واملشاهد واملسارح وأماكن السباحة  واملقا

وكل األماكن األخرى املفتوحة للعموم؛
واملشروبات  الغذائية  املواد  جودة  مراقبة  ي  املساهمة   -

الك العمومي؛ والتوابل املعروضة للبيع أو لالس
والحدائق  هات  واملن والغابات  البيئة  حماية  ي  املساهمة   -

العمومية؛
ي مراقبة نظافة املساكن والطرق؛ - املساهمة 

اآليلة  أو  املهجورة  أو  املهملة  البنايات  مراقبة  ي  املساهمة   -
للسقوط؛

ي  اث التاري ى املواقع الطبيعية وال ي الحفاظ ع - املساهمة 
ا العمل. ن واألنظمة الجاري  ا طبقا للقوان ي وحماي والثقا

مجال التعم والبناء:
ي ضبط األفعال  ي ميدان التعم والبناء  يحدد مجال املراقبة 
العقارية  بالتجزئات  املتعلق  القانون 25.90  ألحكام  املخالفة 
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واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والقانون رقم 90.12 
. املتعلق بالتعم والضوابط العامة أو الجماعية للبناء والتعم
وطبقا للقانون رقم 66.12 املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات 
ي مجال التعم والبناء وال سيما املادة 66 منھ، يقتصر دور 
إبالغ  ى  ع ن  الجماعي ن  املحلف ن  املراقب فرقة  عناصر  افراد 
بطلب  يتقدم  ا  بشأ ال  باملخالفة  ي  الجما املجلس  رئيس 
ى ضباط الشرطة القضائية أو مراق التعم  القيام باملراقبة إ
ي أو للعامل أو اإلدارة املخولة لهم صفة ضابط  ن للوا التابع

الشرطة القضائية.
مجال الس والجوالن وسالمة املرور:

تشمل املراقبة مجاالت التشوير والس والجوالن داخل املدينة 
ا العمل  ومدى تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية الجاري 

م: وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية األخرى، و
ورفع  ا،  وإنار ا  ونظاف العمومية  الطريق  ي  املرور  سالمة   -

ا؛ معرقالت الس ع
ي مراقبة وتنظيم الس والجوالن والوقوف بالطرق  - املساهمة 

العمومية؛
- مراقبة أماكن وقوف السيارات والعربات والشاحنات؛

- مراقبة محطات وقوف سيارات األجرة وعربات نقل البضائع؛
ي داخل تراب الجماعة؛ ام عالمات التشوير الطر - تتبع اح

ا بجنبات  ى ع - مراقبة السيارات والعربات والشاحنات املتخ
الطرق والساحات واألماكن العمومية.

مجال استغالل امللك العمومي:
ي طبقا  خيص باستغالل امللك الجما  تشمل املراقبة مجال ال

م:  للنصوص التشريعية والتنظيمية األخرى و
ى حماية املمتلكات الجماعية و التأثيث الحضري  - السهر ع

ات األساسية اململوكة للجماعة؛ واألغراس والتجه
ي العام مؤقتا ألغراض  خيص بشغل امللك الجما - مراقبة ال

تجارية أو صناعية أو حرفية؛
ي العام مؤقتا ألغراض  خيص بشغل امللك الجما - مراقبة ال

البناء؛
ي العام مؤقتا بمنقوالت  خيص بشغل امللك الجما - مراقبة ال

أو عقارات ترتبط بأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية؛
ي غ املرخص. ي مراقبة احتالل امللك الجما - املساهمة 

طبيعة وكيفية القيام باملهام: 
املهام  إلنجاز  ن،  املحلف لفرقة  ابي  ال االختصاص  يحدد   -
م بمجموع نفوذ جماعة سطات وفق برنامج عمل  املوكولة إل

ي؛ دوري منتظم يحدد بقرار رئيس املجلس الجما

تمت  ال  املخالفات  محاضر  ن  املحلف فرقة  أفراد  يحرر   -
ا أثناء القيام بمهامهم وفق نموذج محدد تضمن فيھ  معاين
وقائع املخالفة وتصريحات املخالف أو من ينوب عنھ وتوثق 
حسب  املتاحة  القانونية  الوسائل  بكافة  االقتضاء  عند 
محاضر  ى  ع بناء  التقارير  تنجز  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان

ي؛ ى رئيس املجلس الجما ن وترفع إ األعوان املحلف
ا  ى بطاقة مهنية يحملو - يجب أن يتوفر املوظفون املحلفون ع
بشكل ظاهر أثناء مزاولة مهامهم تسلمها لهم اإلدارة الجماعية، 
ي هذا  ا  ن وفق اإلجراءات املعمول  م اليم وذلك بعد أدا

الشأن؛
اهة  م ب ي إطار املهام املعهودة إل م املراقبون املحلفون  - يل

؛ واستقاللية وحياد وموضوعية وكتمان السر امل
ن أثناء مزاولة مهامهم بذلة  ن املحلف - يرتدي أفراد فرقة املراقب
هم من أفراد القوات العمومية  هم عن غ رسمية خاصة تم
املسؤولة  الجهة  طرف  من  البذلة  ونوع  مواصفات  وستحدد 

بالجماعة؛
- يدخل هذا القرار ح التنفيذ ابتداء من تاريخھ.

ي 23 نون 2021 وحرر بسطات 
ي لسطات، املصطفى الثانوي اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرارات التفويض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ي مهام اإلمضاء التفويض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 195 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الـــــدار البيضاء :
ملحق تكميل للقرار رقم 148 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
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ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
ي رقم 2018/01 الصادر بتاريخ فاتح  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما

ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع
للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛

واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
الوثائق الالزمة مللفات طلبات الرخص املقررة بموجب النصوص 
واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية 

السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
مقاطعـــة  مجلس  رئيس  مرشد  الصادق  عبد  للسيد  يفوض 
املعاريف منح رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف 
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واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان
ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  املرخص باستغاللها 

الفصل الثاني
ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

 يبقى قرار التفويض رقم 148 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
ابية، كما   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ال

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 196 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء :
ي للقرار رقم 149 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛

ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف  والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع

للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
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بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
الوثائق الالزمة مللفات طلبات الرخص املقررة بموجب النصوص 
واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية 

السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
مرس  مقاطعـــة  مجلس  رئيس  بودريقة  محمد  للسيد  يفوض 
السلطان منح رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف 
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان
ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  املرخص باستغاللها 

الفصل الثاني
ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.

الفصل الثالث
 يبقى قرار التفويض رقم 149 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 

املفعول.
الفصل الرابع

ابية، كما   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ال
يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.

ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 197 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 150 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
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ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
ي رقم 2018/01 الصادر بتاريخ فاتح  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف  والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع

للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛

البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
الوط  اب  ال إعداد  ووزيرة  الداخلية  لوزير  ك  املش القرار 
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
ي  يفوض للسيد الطاهر اليوسفي رئيس مجلس مقاطعـــة ال
الحس منح رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف 
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
الخاضعة  باألحياء  القائمة  البنايات  أو  العمل،  ا  الجاري 
البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة  امج  ل
للجماعة  اململوكة  واملهنية  والتجارية  السكنية  واملحالت 
طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان وفق  واملستغلة، 
االحتالل  إطار  ي  باستغاللها  املرخص  واألكشاك  الخواص، 

املؤقت للملك العمومي. 
الفصل الثاني

ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ
داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 150 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.
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الفصل الرابع
كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 198 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 151 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى:  إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
اآلخر  ربيع  من   27 ي  الصادر   2.92.833 رقم  واملرسوم 
 25.90 رقم  القانون  لتطبيق   (1993 أكتوبر   12)  1414
وتقسيم  السكنية  واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق 

العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 

السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 
وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛

واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع

للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
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ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل
عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛

اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي 25  وسياســـــة املدينـــــــة ووزير الداخلية رقم 337.20 الصــــــادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ الوثائق  من جمادى األو
النصوص  بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة 
التشريعية املتعلقة بالتعم والتجزئات العقارية واملجموعات 

السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
ي رئيسة مجلس مقاطعـــة  ة الشراي البوها يفوض للسيدة ك
والكهرباء  املاء  بشبكات  الربط  رخص  منح  بليوط  سيدي 
ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص والصرف 
باألحياء  القائمة  البنايات  أو  العمل،  ا  الجاري  واألنظمة 
 ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة  لبـــرامج  الخاضعة 
اململوكة  واملهنية  والتجارية  السكنية  واملحالت  البنايات  أو 
ا العمـــل، من طرف  ن الجاري  للجماعة واملستغلة، وفق القوان
االحتالل  إطار  ي  باستغاللها  املرخص  واألكشاك  الخواص، 

املؤقت للملك العمومي. 
الفصل الثاني

ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ
داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 151 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
ابية، كما   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ال

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 199 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء:
ي للقرار رقم 152 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
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ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
ي رقم 2018/01 الصادر بتاريخ فاتح  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع

للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي 25  وسياســـــة املدينـــــــة ووزير الداخلية رقم 337.20 الصــــــادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ الوثائق  من جمادى األو
النصوص  بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة 
التشريعية املتعلقة بالتعم والتجزئات العقارية واملجموعات 

السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛

اب  ال إعداد  ووزيرة  الداخلية  لوزير  ك  املش والقرار 
الوط والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة 
 338.20 رقم  والرقم  األخضر  واالقتصـــــاد  والتجــــــارة 
ى 1441 (21 يناير 2020)،  ي 25 من جمادى األو الصادر 
املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر  تفعيل  كيفيات  يحدد 
وشواهد  السكن  ورخص  الرخص  طلبات  ودراسة  بإيداع 

وتسليمها؛ املطابقة 
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
يفوض للسيد محمد اجبيل رئيس مجلس مقاطعـــة موالي رشيد 
ي  الص والصرف  والكهرباء  املاء  بشبكات  الربط  رخص  منح 
ا  ن واألنظمة الجاري  ا طبقا للقوان للبنايات املرخص ببنا
إعادة  امج  ل الخاضعة  باألحياء  القائمة  البنايات  أو  العمل، 
، أو البنايات واملحالت السكنية  هيكلة األحياء ناقصة التجه
ن  والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق القوان
املرخص  واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري 

ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  باستغاللها 
الفصل الثاني

ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ
داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 152 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.
ي 11 نون 2021  وحرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 200 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء 
ي للقرار رقم 153 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
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رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛
والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف

انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 
جماعة الدار البيضاء؛

بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 
الصحية والنظافة وحماية البيئة؛

اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما
ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما

ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع
للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛

واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
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الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
 يفوض للسيد محمد حدادي رئيس مجلس مقاطعـــة سيدي 
والصرف  والكهرباء  املاء  بشبكات  الربط  رخص  منح  عثمان 
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان
ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  املرخص باستغاللها 

الفصل الثاني
ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 153 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 201 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 154 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي

ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة و زجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
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ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع
للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛

واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية   
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
الوثائق الالزمة مللفات طلبات الرخص املقررة بموجب النصوص 
واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية 

السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
 يفوض للسيد محمد كليوين رئــــيس مجـــــلس مقــــــاطعـــة الفـــــداء 
ي  الص والصرف  والكهرباء  املاء  بشبكات  الربط  رخص  منح 

ا  ن واألنظمة الجاري  ا طبقا للقوان للبنايات املرخص ببنا
إعادة  امج  ل الخاضعة  باألحياء  القائمة  البنايات  أو  العمل، 
، أو البنايات واملحالت السكنية  هيكلة األحياء ناقصة التجه
ن  والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق القوان
املرخص  واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري 

ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  باستغاللها 
الفصل الثاني

ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ
داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 154 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
ابية، كما   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ال

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 202 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 155 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
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ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  املرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع

للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛

بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
مقاطعـــة  مجلس  رئيس  اوطاس  الرحيم  عبد  للسيد  يفوض 
سيدي مومن منح رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف 
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان
ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  املرخص باستغاللها 
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الفصل الثاني
ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 155 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
ابية، كما   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ال

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 203 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 156 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 

أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 
العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر ي 8 شوال 1438(3يونيو2017) 
وكيفية  بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد 

إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
ى عقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح  وع

للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
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البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
مقاطعـــة سيدي  يفوض للسيد سعيد صابري رئيس مجلس 
نو منح رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف  ال
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان
ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  املرخص باستغاللها 

الفصل الثاني
ى رئاسة مجلس الجماعة   يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

 يبقى قرار التفويض رقم 156 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
ابية، كما   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ال

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 204 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء:
ي للقرار رقم 157 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وبناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 
املتعلق   12.90 رقم  القانون  لتطبيق   (1993 أكتوبر   14)

؛ بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
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السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 
وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛

ي 8 شوال 1438 (3 يونيو  واملرسوم رقم 2.17.307 الصادر 
بالجماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد   (2017

وكيفية إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
ي رقم 2018/01 الصادر بتاريخ فاتح  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
الصالح  واملاء  الكهرباء  لقطاعات  املفوض  التدب  وعقود 

للشرب والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف

ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل
عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛

اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
الخاصة  اإلجراءات  حول  الداخلية  وزير  السيد  ودورية 
بتفويض إمضاء أو صالحيات رئيس مجلس الجماعة املؤرخة 

ي 24 شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
ي  يفوض للسيد يوسف الرخيص رئيس مجلس مقاطعـــة ال
املحمدي منح رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف 
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان
ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  املرخص باستغاللها 

الفصل الثاني
ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 157 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي
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قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 205 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 158 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وبناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100 و101 و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
 1438 شوال   8 ي  الصادر   2.17.307 رقم  واملرسوم 
املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد  (3يونيو2017) 

بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛

ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف  والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
وعقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح للشرب 

والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية   
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
الوثائق الالزمة مللفات طلبات الرخص املقررة بموجب النصوص 
واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية 

السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
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اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
ودورية السيد وزير الداخلية حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 
 24 ي  املؤرخة  الجماعة  مجلس  رئيس  صالحيات  أو  إمضاء 

شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
الصخور  مقاطعـــة  مجلس  رئيس  كمال  رشيد  للسيد  يفوض 
السوداء منح رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف 
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان
ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  املرخص باستغاللها 

الفصل الثاني
ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 158 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 206 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء:
ي للقرار رقم 159 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى:  إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وبناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
 1438 شوال   8 ي  الصادر   2.17.307 رقم  واملرسوم 
املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد  (3يونيو2017) 

بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
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انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 
جماعة الدار البيضاء؛

بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 
الصحية والنظافة وحماية البيئة؛

اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف  والقرار الجما
ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما

وعقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح للشرب 
والتطه السائل واإلنارة العمومية؛

 واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية   
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛

ودورية السيد وزير الداخلية حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 
 24 ي  املؤرخة  الجماعة  مجلس  رئيس  صالحيات  أو  إمضاء 

شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
يفوض للسيد محمــــد شبـــــاك رئيس مجـــــلس مقاطعـــة أنـــــــفـــــا منح 
ي للبنايات  رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف الص
ا العمل، أو  ن واألنظمة الجاري  ا طبقا للقوان املرخص ببنا
امج إعادة هيكلة األحياء  البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل
والتجارية  السكنية  واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة 
ا  ن الجاري  واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق القوان
ي  العمل، من طرف الخواص، واألكشاك املرخص باستغاللها 

إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي. 
الفصل الثاني

ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ
داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

 يبقى قرار التفويض رقم 159 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 207 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 160 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وبناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
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ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
 1438 شوال   8 ي  الصادر   2.17.307 رقم  واملرسوم 
املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد  (3يونيو2017) 

بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
ي رقم 2018/01 الصادر بتاريخ فاتح  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف  والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما

وعقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح للشرب 
والتطه السائل واإلنارة العمومية؛

 واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
ودورية السيد وزير الداخلية حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 
 24 ي  املؤرخة  الجماعة  مجلس  رئيس  صالحيات  أو  إمضاء 

شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ
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الفصل األول
يفوض للسيد تـــوفيق كمـــــال رئيس مجلس مقاطعـــة اسبـــــاتــــــة 
ي  الص والصرف  والكهرباء  املاء  بشبكات  الربط  رخص  منح 
ا  ن واألنظمة الجاري  ا طبقا للقوان للبنايات املرخص ببنا
إعادة  امج  ل الخاضعة  باألحياء  القائمة  البنايات  أو  العمل، 
، أو البنايات واملحالت السكنية  هيكلة األحياء ناقصة التجه
ن  والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة وفق القوان
املرخص  واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل  ا  الجاري 

ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  باستغاللها 
الفصل الثاني

ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ
داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 160 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 208 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 161 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وبناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛

ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
 1438 شوال   8 ي  الصادر   2.17.307 رقم  واملرسوم 
املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد  (3يونيو2017) 

بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
وعقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح للشرب 

والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
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مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
ودورية السيد وزير الداخلية حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 
 24 ي  املؤرخة  الجماعة  مجلس  رئيس  صالحيات  أو  إمضاء 

شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
يفوض للسيد محمد جــــودار  رئيس مجلس مقــــاطعـــة ابن مسيك 
ي  الص والصرف  والكهرباء  املاء  بشبكات  الربط  رخص  منح 
ا  ن واألنظمة الجاري  ا طبقا للقوان للبنايات املرخص ببنا
إعادة  امج  ل الخاضعة  باألحياء  القائمة  البنايات  أو  العمل، 
، أو البنايات واملحالت السكنية  هيكلة األحياء ناقصة التجه

ن  والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق القوان
املرخص  واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري 

ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  باستغاللها 
الفصل الثاني

ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ
داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث

يبقى قرار التفويض رقم 161 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 209 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 162 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وبناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
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ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 
؛ أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم

ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
 1438 شوال   8 ي  الصادر   2.17.307 رقم  واملرسوم 
املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد  (3يونيو2017) 

بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينھ؛
ي 19 من محرم 1439 (10  واملرسوم رقم 2.17.586 الصادر 
باملباني  املتعلق   94.12 رقم  القانون  بتطبيق   (2017 أكتوبر 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
ي رقم 2018/01 الصادر بتاريخ فاتح  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف  والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
وعقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح للشرب 

والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 

ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية   
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 
ى 1441 (21 يناير 2020)، يحدد كيفيات تفعيل  جمادى األو
طلبات  ودراسة  بإيداع  املتعلقة  الالمادي  التدب  مساطر 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة وتسليمها؛
ودورية السيد وزير الداخلية حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 
 24 ي  املؤرخة  الجماعة  مجلس  رئيس  صالحيات  أو  إمضاء 

شتن 2021؛
ي: تــــقـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
ان رئيس مجلـس مقاطعـــة  يفوض للسيد محمد شفيق ابن ك
عيـــن الشـق منح رخص الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف 
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  للبنايات  ي  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  طرف  من  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان

ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي. املرخص باستغاللها 
الفصل الثاني

ى رئاسة مجلس الجماعة  يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ
داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
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الفصل الثالث
يبقى قرار التفويض رقم 162 بتاريخ 18 أكتوبر 2021 ساري 

املفعول.
الفصل الرابع

كما  ابية،  ال للجماعات  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 
يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 

ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيسة مجـلس جماعــة الدار البيضاء رقــــــم 210 بتاريخ 
11 نون 2021 يقــ بـــتـــــفـويض بعض صــــالحيـــــــات رئـــــيسة 

مجــــلس جماعــــــة الدار البيضاء: 
ي للقرار رقم 163 بتاريخ 14 أكتوبر 2021  ملحق تكمي

ى: إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بناء ع
وخاصة  بالجماعات  املتعلق  رقم 113.14  التنظيم  القانون 
املواد 100و101و236 منھ، الصادر بتنفيذه الظه الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

والظه الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
املتعلق   12  .90 القانون  بتنفيذ  الصادر   (1992 يونيو   17)

ه وتتميمھ؛ بالتعم كما تم تغي
والظه الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

ه وتتميمھ؛ كما تم تغي
ي 15 من محرم 1427  والظه الشريف رقم 1.06.15 الصادر 
اير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدب  (14 ف

املفوض للمرافق العامة؛
ي 19 من رجب 1437  والظه الشريف رقم 1.16.48 الصادر 
(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 21 من ذي القعدة  والظه الشريف رقم 1.16.124 الصادر 
1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 املتعلق 

ي مجال التعم والبناء؛ بمراقبة وزجر املخالفات 
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (14  واملرسوم رقم 2.92.832 الصادر 

؛ أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعم
ي 27 من ربيع اآلخر 1414 (12  واملرسوم رقم 2.92.833 الصادر 
أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.577 الصادر 
ى ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط  2019) باملوافقة ع
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة 

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
 1438 شوال   8 ي  الصادر   2.17.307 رقم  واملرسوم 
املتعلق  العنونة  نظام  مضمون  بتحديد  (3يونيو2017) 

بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينھ؛
 1439 محرم  من   19 ي  الصادر   2.17.586 رقم  واملرسوم 
(10 أكتوبر 2017) بتطبيق القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني 

اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
ي 8 شوال 1440 (12 يونيو  واملرسوم رقم 2.18.475 الصادر 
2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح 

والتسوية والهدم؛
والقرار البلدي املستمر بتاريخ 02 يناير 1952 املنظم للطرق 

والبناء؛
الصادر بتاريخ فاتح  ي رقم 2018/01  الجما الجبائي  والقرار 
اير 2018 كما تم تعديلھ وتتميمھ، املحدد لنسب الرسوم  ف
انية  م لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  واإلتاوات 

جماعة الدار البيضاء؛
بالوقاية  املتعلق   2018/19 رقم  ي  الجما التنظيم  والقرار 

الصحية والنظافة وحماية البيئة؛
اير 2014 املحدد لشروط  ي رقم 01 بتاريخ 03 ف والقرار الجما

ي؛ وضوابط االستغالل املؤقت للملك العام الجما
وعقود التدب املفوض لقطاعات الكهرباء واملاء الصالح للشرب 

والتطه السائل واإلنارة العمومية؛
واتفاقية انتداب شركة التنمية املحلية الدار البيضاء للخدمات 
مقرر  ى  ع بناء  الجماعية،  اإلدارية  الشرطة  بإرساء  املتعلقة 
مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 2017/189 خالل الدورة 
ي  ة السيد وا العادية لشهر أكتوبر 2017، والذي يحمل تأش
جهة الدار البيضاء سطات عامــــــل عمالة الــــــدار البيضاء بتاريخ 

21 يناير 2018؛
بيئة  البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
املتعلقة بممارسة مهام مواكبة وتتبع التدب املفوض ملصالح 
ــــــا مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء  ي شأ النظافة املتخذ 
اير 2019،  تحت عدد 2019/27 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الــــــدار البيضاء سطات عامـــــل  ا من طرف وا املؤشر عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 10 مايو 2019؛
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البيضاء  الدار  املحلية  التنمية  شركة  انتداب  واتفاقية 
والقوارض  الحيوانات  محاربة  مهام  بممارسة  املتعلقة  بيئة 
ي شأنــــها مقـــــرر ملجلس جماعة الدار البيضاء  والحشرات املتخذ 
اير 2019، واملؤشر  تحت عدد 31 خالل الدورة العادية لشهر ف
ي جهة الدار البيضــــــاء سطات عامل  ا من طرف السيــــــد وا عل

عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2019؛
اب الوط والتعم واإلسكان  ك لوزيرة إعداد ال والقرار املش
ي  الصــــــادر   337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينـــــــة  وسياســـــة 
ى 1441 (21 يناير 2020)، تحدد بموجبھ  25 من جمادى األو
بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 
العقارية  والتجزئات  بالتعم  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

لتطبيقها؛
اب الوط  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد ال والقرار املش
والتعم واإلسكـــان وسياسة املدينة ووزير الصناعة والتجــــــارة 
ي 25 من  واالقتصـــــاد األخضر والرقم رقم 338.20 الصادر 

ى 1441 (21 يناير 2020)،  جمادى األو
يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدب الالمادي املتعلقة بإيداع 
املطابقة  وشواهد  السكن  ورخص  الرخص  طلبات  ودراسة 

وتسليمها؛
ودورية السيد وزير الداخلية حول اإلجراءات الخاصة بتفويض 
 24 ي  املؤرخة  الجماعة  مجلس  رئيس  صالحيات  أو  إمضاء 

شتن 2021؛
ي: قـــــرر ما يـــــ

الفصل األول
ن   يفوض للسيد يوسف لحسينية رئيس مجلس مقاطعـــة ع
والصرف  والكهرباء  املاء  بشبكات  الربط  رخص  منح  السبع 
واألنظمة  ن  للقوان طبقا  ا  ببنا املرخص  ي للبنايات  الص
امج  ا العمل، أو البنايات القائمة باألحياء الخاضعة ل الجاري 
واملحالت  البنايات  أو   ، التجه ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة 
السكنية والتجارية واملهنية اململوكة للجماعة واملستغلة، وفق 
واألكشاك  الخواص،  من طرف  العمل،  ا  الجاري  ن  القوان
ي إطار االحتالل املؤقت للملك العمومي.  املرخص باستغاللها 

الفصل الثاني
ى رئاسة مجلس الجماعة   يتم إرسال نسخ من رخص الربط إ

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجازها.
الفصل الثالث 

 يبقى قرار التفويض رقم 163 بتاريخ 18 أكتوبر 2021 ساري 
املفعول.

الفصل الرابع
ابية، كما   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ال

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. 
ي 11 نون 2021  وحـــــرر بالـــــدار البيضاء 
ي  اإلمضاء: رئــــيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة أرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
ي لجماعة سيدي عابد قرار لرئيس املجلس الجما

ي   رقم 2021/60 بتاريخ 18 أكتوبر 2021 يق بالتفويض 
املهام واإلمضاء

ي لجماعة سيدي عابد، إن رئيس املجلس الجما
ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 (07 يوليو 2015) ميالدية بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات،
ي: قرر ماي

الفصل األول
ن السيد: عبد الكريم مرني - يع

من  املستخرجة  غ  اإلدارية  الشواهد  ى  ع التوقيع  مهام  ي 
سجالت الحالة املدنية املتعلقة بمكتب الحالة املدنية ليقوم 

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م
الفصل الثاني

ى علم العموم بكل الوسائل وينشر بالجريدة  يبلغ هذا القرار إ
ابية. الرسمية للجماعات ال

ي 18 أكتوبر 2021  وحرر بسيدي عابد 
ي، محمد سفاري اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
رقم  عابد  سيدي  لجماعة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي  بالتفويض  يق   2021 أكتوبر   18 بتاريخ   2021/63

واإلمضاء املهام 
ي لجماعة سيدي عابد، إن رئيس املجلس الجما

ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 (07 يوليو 2015) ميالدية بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات،
ي: قرر ماي

الفصل األول
ن السيد: املصطفى متقي - يع

من  املستخرجة  غ  اإلدارية  الشواهد  ى  ع التوقيع  مهام  ي 
سجالت الحالة املدنية املتعلقة بمكتب الحالة املدنية ليقوم 

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م
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الفصل الثاني
ى علم العموم بكل الوسائل وينشر بالجريدة  يبلغ هذا القرار إ

ابية. الرسمية للجماعات ال
ي 18 أكتوبر 2021 وحرر بسيدي عابد 
ي، محمد سفاري اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
ي مهام الحالة املدنية التفويض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
رقم  عابد  سيدي  لجماعة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مهام  2021/58 بتاريخ 18 أكتوبر  2021 يق بالتفويض 

الحالة املدنية
ي لجماعة سيدي عابد، إن رئيس املجلس الجما

ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
1436 (07 يوليو 2015) ميالدية بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ،
ي 3 ذي حجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 صادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة السادسة منھ،
ي: قرر ماي

الفصل األول
ن السيد: عبد الكريم مرني - يع

ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية الذي 
مقامي  املهمة  ذه  ليقوم  عابد  سيدي  بجماعة  مقره  يقع 

ي. وباملشاركة م
الفصل الثاني

ى علم العموم بكل الوسائل وينشر بالجريدة  يبلغ هذا القرار إ
ابية. الرسمية للجماعات ال

ي 18 أكتوبر 2021  وحرر بسيدي عابد 
ي، محمد سفاري اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
رقم  عابد  سيدي  لجماعة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي  2021/61 بتاريخ 18 أكتوبر  2021  يق بالتفويض 

مهام الحالة املدنية
ي لجماعة سيدي عابد، إن رئيس املجلس الجما

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

املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ،
ي 3 ذي حجة  ى الظه الشريف رقم 1.21.81 صادر  وبناء ع
1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق 

بالحالة املدنية وخاصة املادة السادسة منھ،

ي: قرر ماي
الفصل األول

ن السيد: املصطفى متقي - يع
ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية الذي 
مقامي  املهمة  ذه  ليقوم  عابد  سيدي  بجماعة  مقره  يقع 

ي. وباملشاركة م
الفصل الثاني

ى علم العموم بكل الوسائل وينشر بالجريدة  يبلغ هذا القرار إ
ابية. الرسمية للجماعات ال

ي 18 أكتوبر 2021  وحرر بسيدي عابد 
ي، محمد سفاري اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التفويض 

النسخ ألصولها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

رقم  عابد  سيدي  لجماعة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مهام  2021/59 بتاريخ 18 أكتوبر  2021  يق بالتفويض 

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها اإلشهاد ع
ي لجماعة سيدي عابد، إن رئيس املجلس الجما

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

املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ،
ي: قرر ماي

الفصل األول
ن السيد: عبد الكريم مرني - يع

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها  ي مهام اإلشهاد ع
ذه  بمكتب تصحيح اإلمضاءات بجماعة سيدي عابد ليقوم 

ي. املهمة مقامي وباملشاركة م
الفصل الثاني

ى علم العموم بكل الوسائل وينشر بالجريدة  يبلغ هذا القرار إ
ابية. الرسمية للجماعات ال

ي 18 أكتوبر 2021  وحرر بسيدي عابد 
ي، محمد سفاري اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
رقم  عابد  سيدي  لجماعة  ي  الجما املجلس  لرئيس  قرار 
ي مهام  2021/62 بتاريخ 18 أكتوبر  2021  يق بالتفويض 

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها اإلشهاد ع
ي لجماعة سيدي عابد، إن رئيس املجلس الجما

ي 20 من رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 صادر 
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1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 
املتعلق بالجم اعات وخاصة املادة 102 منھ،

ي: قرر ما ي
الفصل األول

ن السيد: املصطفى متقي - يع
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها  ي مهام اإلشهاد ع
ذه  بمكتب تصحيح اإلمضاءات بجماعة سيدي عابد ليقوم 

ي. املهمة مقامي وباملشاركة م
الفصل الثاني

ى علم العموم بكل الوسائل وينشر بالجريدة  يبلغ هذا القرار إ
ابية. الرسمية للجماعات ال

ي 18 أكتوبر 2021  وحرر بسيدي عابد 
ي، محمد سفاري اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة مراكش – آسفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات املتواجدة 

بنفوذ جهة مراكش – آسفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي املهام واإلمضاء التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قــــرار لرئيـس جـماعـة اسفـي رقــم 198
ي املهام واإلمضاء   بتـاريــخ 21 شتن 2021 يقـ بالتفويـض 

إن رئيـس جـماعـة آسفـي،
من   20 ي  الصـادر   1-15-85 رقـم  الشريـف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، وخصوصا املادة 104 منھ.
يـقـــرر مـا يــلـــــي:

الفـصـل األول
- تفوض للسيـــد: سعيد النبيــكي

- الدرجـة االدارية: تقنـي مـــن الدرجـــة الثـالثــة.
املرســـم والعــامـل بمـصالـح جـمـاعـة اسـفــــي مهمـة التوقيع علــى 

قرارات نقـــل ووضع جثمان.
الفصل الثاني

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة معھ.

الفصل الثالث
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

الفصل الرابع
يـدخـل هذا القـرار حيـز التنفيذ ابتـداء من توقـيعـھ.

ي 21 شتن 2021 وحرر باسفـي 
اإلمـضــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 221 بتاريخ 22 شتن 2021 

ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 
إن رئيس جماعة آسفي، 

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436
ابية، وخاصة املادة 103 منھ، 113.14 املتعلق بالجماعات ال

ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع
يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء، 

يــقــــرر مــا يــلــي: 
الفصل األول

ى السيد: إليــاس البـــداوي يفوض إ
الصـفــة: النائب األول للرئيس

 ، التعم مصلحة  عـــن  الصادرة  الوثائق  جميع  ى  ع التوقيع 
الصغرى  املشاريع  املطابقة،  شواهد  السكن،  رخص 

واملجموعات السكنية ال ال تتجاوز 50 شقة.
الفصل الثاني

يشـــرع السيد إليــاس البـــداوي فـــي مــزاولـة هـــذه الـمهمــة ابتداء 
من 22 شتـنبــر 2021.

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 222 بتاريخ 22 شتن 2021 

ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 
إن رئيس جماعة آسفي، 

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436
ابية، وخاصة املادة 103 منھ، 113.14 املتعلق بالجماعات ال
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ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع
يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء، 

يــقــــرر مــا يــلــي:
الفصل األول
ى السيد: عثمــان الشقـــوري يفوض إ

الصــــفــــــة: النائب الثانــي للرئيس
الشــؤون  قـســم  عـــن  الصادرة  الوثائق  جميع  ى  ع التوقيع 

التقنيـــة والبيئية والتنمية املستدامة.
الفصل الثاني

يشـــرع السيد عـثمــان الشقـــوري فـــي مــزاولـة هـــذه الـمهمــة ابتداء 
من 22 شتـنبــر 2021.

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 223 بتاريخ 22 شتن 2021 

ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 
إن رئيس جماعة آسفي، 

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436
ابية، وخاصة املادة 103 منھ، 113.14 املتعلق بالجماعات ال

ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع
يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء، 

يــقــــرر مــا يــلــي: 
الفصل األول
ى السيد: نــور الديــن ملخـــودم يفوض إ

الصــــفــــــة: النائب الثــالــث للرئيس
ى جميع الوثائق الصادرة عـــن مصلحة املمتلكات ما  التوقيع ع

عدا التفويتات واإلقتناءات.
الفصل الثاني

الـمهمــة  هـــذه  مــزاولـة  فـــي  ملخـــودم  الديــن  نــور  السيد  يشـــرع 
ابتداء من 22 شتـنبــر 2021.

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.

الفصل الرابع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 224 بتاريخ 22 شتن 2021 

ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 
إن رئيس جماعة آسفي، 

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436
ابية، وخاصة املادة 103 منھ، 113.14 املتعلق بالجماعات ال

ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع
يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء، 

يــقــــرر مــا يــلــي: 
الفصل األول

ى السيد: عــادل السبـاعـــي يفوض إ
الصــــفــــــة: النائب الرابـــع للرئيس

الشــؤون  قـســم  عـــن  الصادرة  الوثائق  جميع  ى  ع التوقيع 
التقنيـــة والبيئية والتنمية املستدامة.
الفصل الثاني

يشـــرع السيد عــادل السبـاعـــي فـــي مــزاولـة هـــذه الـمهمــة ابتداء 
من 22 شتـنبــر 2021.

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 225 بتاريخ 22 شتن 2021 

ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 
إن رئيس جماعة آسفي، 

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436
ابية، وخاصة املادة 103 منھ، 113.14 املتعلق بالجماعات ال

ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع
يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء، 

يــقــــرر مــا يــلــي: 



العدد الخامس واألربعون 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022)63

الفصل األول
ى السيد: يــوســف اجــديــة يفوض إ
الصــــفــــــة: النائب الخــامـــس للرئيس

الشــؤون  قـســم  عـــن  الصادرة  الوثائق  جميع  ى  ع التوقيع 
التقنيـــة والبيئية والتنمية املستدامة.
الفصل الثاني

يشـــرع السيد يــوســف اجــديــة فـــي مــزاولـة هـــذه الـمهمــة ابتداء 
من 22 شتـنبــر 2021.

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة معھ.

الفصل الرابع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 226 بتاريخ 22 شتن 2021 

ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 
إن رئيس جماعة آسفي، 

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436
ابية، وخاصة املادة 103 منھ، 113.14 املتعلق بالجماعات ال

ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع
يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء، 

يــقــــرر مــا يــلــي: 
الفصل األول

ى السيد: أشـــرف دنـــدون يفوض إ
الصــــفــــــة: النائب السادس للرئيس

الشــؤون  قـســم  عـــن  الصادرة  الوثـــائق  جميع  ى  ع التوقيع 
اإلدارية والقانونية واالجتماعية.

الفصل الثاني
يشـــرع السيد أشـــرف دنـــدون فـــي مــزاولـة هـــذه الـمهمــة ابتداء 

من 22 شتـنبــر 2021.
الفصل الثالث

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 227 بتاريخ 22 شتن 2021 
ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 

إن رئيس جماعة آسفي، 
ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436
ابية، وخاصة املادة 103 منھ، 113.14 املتعلق بالجماعات ال

ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع
يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء، 

يــقــــرر مــا يــلــي: 
الفصل األول

ى السيد: ربيـع اجرارعـــي يفوض إ
الصــــفــــــة: النائب السابع للرئيس

الشــؤون  قـســم  عـــن  الصادرة  الوثائق  جميع  ى  ع التوقيع 
التقنيـــة والبيئية والتنمية املستدامة.
الفصل الثاني

يشـــرع السيد ربيـع اجرارعـــي فـــي مــزاولـة هـــذه الـمهمــة ابتداء من 
22 شتـنبــر 2021.

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 228 بتاريخ 22 شتن 2021 

ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 
إن رئيس جماعة آسفي، 

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 103 منھ،
ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع

يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء، 
يــقــــرر مــا يــلــي: 

الفصل األول
ى السيدة: غيثــة صبــرا السويطــي يفوض إ

الصــــفــــــة: النائبة الثامنة للرئيس
الشــؤون  قـســم  عـــن  الصادرة  الوثائق  جميع  ى  ع التوقيع 

التقنيـــة والبيئية والتنمية املستدامة.
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الفصل الثاني
تشـــرع السيدة غيثــة صبــرا السويطــي فـــي مــزاولـة هـــذه الـمهمــة 

ابتداء من 22 شتـنبــر 2021.
الفصل الثالث

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لــرئيس جــمــاعــة آســفـي رقـــــم 229 بتاريخ 22 شتن 2021 

ي املهام واإلمضاء يق بالتفويض 
إن رئيس جماعة آسفي،

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 1.15.85 الصادر 
رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ   ،(2015 يوليو   07)  1436

113.14 املتعلق بالجماعات، وخاصة املادة 103 منھ،
ى دورية السيد وزير الداخلية عدد D5225 بتاريخ 16  وبناء ع

يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض اإلمضاء،
يــقــــرر مــا يــلــي:

الفصل األول
ى السيد: رضــى فهـمــي يفوض إ

الصــــفــــــة: النائب التاسع للرئيس
الشــؤون  قـســم  عـــن  الصادرة  الوثائق  جميع  ى  ع التوقيع 

اإلدارية والقانونية واالجتماعية.
الفصل الثاني

يشـــرع السيد رضــى فهـمــي فـــي مــزاولـة هـــذه الـمهمــة ابتداء من 
22 شتـنبــر 2021.

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بآســفـي بتاريخ 22 شتن 2021
اإلمضاء: رئيس جماعة آسفي نــورالدين كمــوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ى صحة اإلمضاءات ومطابقة  ي مهام اإلشهاد ع التفويض 
النسخ ألصولها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/237 بتاريــخ 

مهام  تفويض  قرارات  بإلغاء  القا   2021 أكتـوبــر   15
ى صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها اإلشهاد ع

ان رئيس جماعة اسفي،
رمضان 1333  ي 12  الــمــــــــؤرخ  الشـــــريــــــف  الظهيـــــر  بمقتـ 
ه  (25 يوليوز 1915) املتعلق بتثبيت االمضاءات كما تم تغي

وتتميمھ. 
ي 20 رمضــان 1436  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
الـتنـظيـم رقـــم 113.14  (07 يوليــوز 2015) بتنفيذ القــانـون 

املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

فصــل فريد
/205/204/203/202/201/200/199 رقم   القرارات  ى  تل
/215/214/213/212/211/210/209/208/207/206
ي 21 شتن 2021 وال  217/216 /220/219/218 املؤرخة 

ى  كان يزاول بمقتضاها املوظفون املفوض لهم مهام اإلشهاد ع
صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها بجماعة أسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ  15أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/238 بتاريــخ 

ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  بالتفويض  يق  أكتـوبــر 2021   15
صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

ان رئيس جماعة اسفي،
رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: أحمـد طنـطـــون

- الصــفــــة: رئيـس مصلحة تصحيح اإلمضاء رقم 01.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بمصلحة تصحيح اإلمضاء رقم 01. 
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الفصــل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابـع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بأسفي بتاريــخ  15أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/239 بتاريــخ

ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  بالتفويض  يق  أكتـوبــر 2021   15
صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

ان رئيس جماعة اسفي،
 1333 رمضان   12 ي  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز   25)

وتتميمھ.  ه  تغي
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: كمــال فــــدواش

- الصــفــــة: رئيـس مصلحة تصحيح اإلمضاء رقم 02.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بمصلحة تصحيح اإلمضاء رقم 02. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/240 بتاريــخ 
ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  بالتفويض  يق  أكتـوبــر 2021   15

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها
ان رئيس جماعة اسفي،

رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: محمـد كـــواش

- الصــفــــة: رئيـس مصلحة تصحيح اإلمضاء رقم 03.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بمصلحة تصحيح اإلمضاء رقم 03. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/241 بتاريــخ

ى  ي مهام اإلشهاد ع  15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 
صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

ان رئيس جماعة اسفي،
 1333 رمضان   12 ي  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز   25)

وتتميمھ.  ه  تغي
ي 20  رمضــان 1436  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
الـتنـظيـم رقـــم 113.14  (07 يوليــوز 2015) بتنفيذ القــانـون 

املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد : إليــاس البـــداوي
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- الصــفــــة: النــائــب األول للـرئيــس.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/242 

ي مهام اإلشهاد  بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع

ان رئيس جماعة اسفي،
رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: عثـمـــان الشــقــوري
- الصــفــــة: النــائــب الثـانــي للـرئيــس.

ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  - مهمة اإلشهــاد ع
بجماعـة آسفــي. 

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

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابـع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قـرار لرئيس جماعة اسفي رقـم 2021/243 
ي مهام اإلشهاد  بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع
ان رئيس جماعة اسفي،

رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: نــورالـديـن ملـخــــودم
- الصــفــــة: النــائــب الثـــالـث للـرئيــس.

ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع
بجماعـة آسفــي. 

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

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابـع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/244 

ي مهام اإلشهاد  بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع

ان رئيس جماعة اسفي،
ي 12 رمضان 1333 (25 يوليوز  بمقتـ الظه الشـريف املـؤرخ 

ه وتتميمھ.  1915) املتعلق بتثبيت االمضاءات كما تم تغي
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: عـــــادل السبــاعـــي

- الصــفــــة : النــائــب الرابـــع للـرئيــس.
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ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع
بجماعـة آسفــي. 

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

الفصل الثالث
يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 

معھ.
الفصل الرابـع

يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.
وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/245

ي مهام اإلشهاد   بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع

ان رئيس جماعة اسفي،
رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: أشـــرف دنـــدون

- الصــفــــة: النــائــب الســـادس للـرئيــس.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم 2021/246 
ي مهام اإلشهاد  بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع
ان رئيس جماعة اسفي،

 1333 رمضان   12 ي  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز   25 )

وتتميمھ.  ه  تغي
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: ربيـع اجـرارعـــي

- الصــفــــة: النــائــب السابــع للـرئيــس.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/247

ي مهام اإلشهاد   بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع

ان رئيس جماعة اسفي،
 1333 رمضان   12 ي  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز   25 )

وتتميمھ.  ه  تغي
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: يــوسـف اجــديــة
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- الصــفــــة: النــائــب الخــامـــس للـرئيــس.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/248

ي مهام اإلشهاد   بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع

ان رئيس جماعة اسفي،
رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: رضـــى فهمــي.

- الصــفــــة: النــائــب التاســع للـرئيــس.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم 2021/250 
ي مهام اإلشهاد  بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع
ان رئيس جماعة اسفي،

رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
ي - يفوض للسيد: محمـد هــدا

- الصــفــــة: املديـــر العـــام للمصالــح.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 15 أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم2021/251

ي مهام اإلشهاد   بتاريــخ 18 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع

ان رئيس جماعة اسفي،
رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: يوســف بن بـوزيــد
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- الصــفــــة: رئيـس قـسم الشؤون اإلدارية والقانونية واالجتماعية
ى صحـة اإلمضــاءات ومطــابقـة النسـخ ألصولھ  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 18أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـرار لرئيس جماعة اسفي رقم 2021/252 

ي مهام اإلشهاد  بتاريــخ 18 أكتـوبر 2021 يق بالتفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع

ان رئيس جماعة اسفي،
ي 12 رمضان 1333 (25 يوليوز  بمقتـ الظه الشـريف املـؤرخ 

ه وتتميمھ.  1915) املتعلق بتثبيت االمضاءات كما تم تغي
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقــــــــــــــــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيد: محمد ايت لقتيب

- الصــفــــة: رئيـس مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية.
ى صحـة اإلمضــاءات ومطــابقـة النسـخ ألصولھ  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 18أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قـرار لرئيس جماعة اسفي رقـم 2021/253 
ي مهام اإلشهاد  بتاريــخ 18 أكتـوبــر 2021 يق بالتفويض 

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع
ان رئيس جماعة اسفي،

رمضان 1333 (25  ي 12  املـؤرخ  الشـريف  الظه  بمقتـ 
ه  تغي تم  كما  االمضاءات  بتثبيت  املتعلق   (1915 يوليوز 

وتتميمھ. 
ي 20رمضــان  وبمقــت الظه الشــريف رقم 1.15.85الصادر 
رقـــم  الـتنـظيـم  القــانـون  بتنفيذ   (2015 يوليــوز   07)  1436

113.14 املتعـلـــق بالجمــاعــات وخاصة املادة 102 منھ.
ي: يقـــرر ما ي

الفصل األول
- يفوض للسيدة: غـيثـة صبــرا السويطــي

- الصــفــــة: النــائــبـة الثامنة للـرئيــس.
ى صحـة اإلمضــاء ومطــابقـة النسـخ ألصولها  مهمة اإلشهــاد ع

بجماعـة آسفــي. 
الفصــل الثاني

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

يقوم املفوض إليھ بمزاولة هذه املهام مقام الرئيس وباملشاركة 
معھ.

الفصل الرابـع
يوضع حد ملزاولة هذه املهمة بقرار يتخذه رئيس جماعة آسفي.

وحرر بأسفي بتاريــخ 18أكتـوبــر 2021 
اإلمـضــــاء: رئـيس جـمـاعـة أسـفـي، نورالدين كموش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة درعة-تافياللت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابية القرارات الصادرة عن سلطات اإلدارة ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

تدب املرافق العمومية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي جهة درعة-تافياللت وعامل إقليم الرشيدية  ي لوا قــرار عام
ن وكيل املربع عد 32 بتاريخ 30 دجن 2021 يتعلق بتعي
 رقم 05 بسوق الجملة للخضر والفواكھ بمدينة الرشيدية

ي جهة درعة-تافياللت وعامل إقليم الرشيدية، إن وا
ى الظه الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 بتاريخ 25  بناء ع
اير 1977) كما تم تعديلھ وتتميمھ بالظه  صفر 1397 (15 ف
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باختصاصات  املتعلق   19 93 أكتوبر   06 ي  املؤرخ  الشريف 
السادة الوالة والعمال؛.

من   20 ي  الصادر  رقم 1.15.85  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات؛
ي  الصادر   1-62-008 رقم  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
بإسناد  املتعلق   (1962 اير  ف  07)  1381 رمضان   02
بالجماعات  والفواكھ  للخضر  الجملة  أسواق  وكالء  مهام 

الحضرية؛
ي 22 ماي 1962  ى قرار السيد وزير الداخلية املؤرخ  وبناء ع
للخضر  الجملة  أسواق  ونظام  الوكالء  الختصاصات  املنظم 

والفواكھ وأسواق السمك بالجماعات الحضرية؛
ي 05 أكتوبر 1963 املتعلق  ى قرار وزير الداخلية املؤرخ  وبناء ع
بتحديد نسبة العمولة املخولة لوكالء أسواق الجملة للخضر 

والفواكھ؛
ى محضر اجتماع اللجنة االستشارية املكلفة بدراسة  وبناء ع
والفواكھ  شيح ملهمة وكيل بسوق الجملة للخضر  ملفات ال
بمدينة الرشيدية، املنعقد بمقر والية جهة درعة-تافياللت يوم 

17جن 2021.
ي: يقرر ما ي

الفصل األول 
امي  ن السيدة فاطمة الزهراء حري، ابنة املقاوم املرحوم ال تع
والفواكھ  للخضر  الجملة  بسوق   05 رقم  باملربع  وكيال  حري 
ملدينة الرشيدية ملدة ثالث سنوات تبتدئ من تاريخ التوقيع 

ى هذا القرار. ع
الفصل الثاني 

ى السيد باشا مدينة الرشيدية والسيد رئيس املجلس   .يعهد إ
ي دائرة  ي للرشيدية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار كل  الجما

اختصاصھ
ي 30 دجن 2021 وحرر بالرشيدية 
ي جهة درعة-تافياللت وعامل إقليم الرشيدية اإلمضاء: وا
يحضيھ بوشعاب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجلس الجهة ورئيسها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

تكوين اللجان الجهوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس مجلس جهة درعة-تافياللت رقم 2021/1 
بتاريخ 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتأليف لجنة اإلشراف واملر 
اقبة ال تدير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بمجلس جهة 

درعة- تافياللت
إن رئيس مجلس جهة درعة-تافياللت

ى الظه الشريف رقم 1.15.83 الصادر بتاريخ 20 من  وبناء ع
رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم 
ن 131 و132  رقم 111.14 املتعلق بالجهات، وال سيما املادت

منھ؛
تافياللت،  درعة-  جهة  ملجلس  ي  الداخ النظام  ى  ع وبناء 

والسيما املادة 81 منھ؛
بتاريخ 31  عدد 52  الداخلية  وزير  السيد  منشور  ى  ع وبناء 

دجن 2015 حول إحداث وكاالت تنفيذ املشاريع بالجهات.
ي الدورة االستثنائية  ى مقرر املجلس عدد 04/2021  وبناء ع
ن  تعي خاللھ  تم  والذي   ،2021 أكتوبر   18 بتاريخ  املنعقدة 
ي لجنة اإلشراف  السيد محمد بلحسان، عضوا من املعارضة 
واملراقبة ال تدير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة درعة-

تافياللت.
ي: يقر ر ما ي

فصل فريد
الجهوية  الوكالة  تدير  ال  واملراقبة،  اإلشراف  لجنة  تتألف 
رئيس  رئاسة  تحت  درعة-تافياللت  بجهة  املشاريع  لتنفيذ 
ن مهامهم  مجلس الجهة السيد اهرو أبرو، من األعضاء املزاول

م: ي بيا التا
1. السيد حماد أيت باها، النائب األول للرئيس؛
2. السيد حس رشيدي، النائب الثاني للرئيس؛

عينھ  الذي  املعارضة  فرق  عضو  بلحسان،  محمد  السيد   .3
مجلس الجهة

انية والشؤون املالية  4. السيد أحمد شهيد، رئيس لجنة امل
مجة وال

االقتصادية  التنمية  لجنة  رئيسة  العلوي،  نادية  السيدة   .5
واالجتماعية والثقافية؛

اب والبيئة؛ 6. السيد حسن ازواوي، رئيس لجنة إعداد ال
ي 21أكتوبر 2021 وحرر بالرشيدية 
اإلمضاء: رئيس مجلس جهة درعة-تافياللت، أهرو أبرو
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة سوس ماسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

الشرطة اإلدارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

تنظيم املرافق العمومية
هللا  عبد  سيدي  جماعة  مجلس  لرئيس  تنظيمي  قرار 
تنظيم  م   2021 دجن   21 بتاريخ   11 عدد  البوشواري 
جماعة  اب  ب ن  املتواجدت ن  الجماعيت ن  املجزرت اشتغال 

سيدي عبد هللا البوشواري.
 إن رئيس مجلس جماعة سيدي عبد هللا البوشواري،

ى القانون التنظيم رقم 113.14 املتعلق بالجماعات،  بناء ع
الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من 
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) والسيما املواد 83، 94، 95، 

100، و277 منھ؛
شوال   24 ي  الصادر  رقم 1-75-291  الشريف  الظه  ى  وع
ي للحيوانات  1397 (08 اكتوبر 1977) املتعلق بالتفتيش الص

الحية واملواد الغذائية ذات األصل الحيواني؛
ي 26 صفر 1431  ى الظه الشريف رقم 08-10-1 الصادر  وع
اير 2010) املتعلق بالقانون 28.07 املتعلق بالسالمة  (11 ف

الصحية للمواد الغذائية؛
ى القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية،  وع
الصادر بتنفيذه الظه الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من 
ه وتتميمھ  ذي القعدة 1428 (30 نون 2007)، كما وقع تغي
رقم  الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر   07.20 رقم  بالقانون 

ى 1442 (31 دجن 2020)؛  1.20.91 بتاريخ 16 جمادى األو

يتعلق  فيما  انتقالية  أحكام  بسن  رقم 39.07  القانون  ى  وع
املستحقة  واألتاوى  واملساهمات  والحقوق  الرسوم  ببعض 
الشريف  الظه  بتنفيذه  الصادر  املحلية،  الجماعات  لفائدة 
رقم 1.07.209 بتاريخ 16 ذي الحجة 1428 (27 دجن 2007)؛
ي 4 ربيع األول 1439  ى املرسوم رقم 2.17.451 الصادر  وع
(23 نون 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 

ن الجماعات؛ ومؤسسات التعاون ب
ن وزير الداخلية ووزير الفالحة والتنمية  ك ب ى القرار املش وع
 03 بتاريخ  الصادر   2035-01 رقم  والغابات  واملياه  القروية 
شوال 1422 (19 دجن 2002) املتعلق بمهام االطباء البياطرة 

ن بالجماعات املحلية. العامل
ن وزير الفالحة والصيد البحري ووزير  ك ب ى القرار املش وع
املتعلق  غشت 2007  ي 09  الصادر  رقم 07-1601  الصحة 

ا بنقلها للمواد الغذائية؛ باألمراض ال يقوم املصابون 
وأسعار  لنسب  املحدد  ي،  الجما الجبائي  القرار  ى  ع وبناء 
لفائدة  املستحقة  والوجيبات  والحقوق  والرسوم  الضرائب 

الجماعة القروية لسيدي عبد هللا البوشواري؛
مداوالت  ى  ع بناء  املتخذ  الجماعة  مجلس  مقرر  ى  ع وبناء 
ي إطار الدورة االستثنائية لشهر نون  ي املجتمع  املجلس الجما

2021، املنعقدة بتاريخ 2021/11/09، 
ي: يقرر ما ي

ى املادة األو
املتواجدة  الجماعية  املجزرة  اشتغال  تنظيم  القرار  هذا  م 
بمركز سيدي عبد هللا البوشواري واملجزرة الجماعية املتواجدة 

. بخميس ايت مو
املادة الثانية

ى فتح  ابية سيدي عبد هللا البوشواري ع تعمل الجماعة ال
ن أمام ممار مهنة الجزارة ابتداء من  ن الجماعيت املجزرت
عشرة  الحادية  الساعة  غاية  ى  إ صباحا  السادسة  الساعة 

صباحا وذلك وفق الجدولة التالية.

املجزرة الجماعية لخميس ايت مواملجزرة الجماعية سيدي عبد هللا البوشوارياأليامالتوقيت
من الساعة السادسة 

ى الساعة  صباحا إ
الحادية عشر صباحا

ن مغلقمفتوحاالثن
مغلقمفتوحالثالثاء
مغلقمفتوحاألربعاء
مفتوحمغلقالخميس
مغلقمفتوحالجمعة
مغلقمغلقالسبت
مغلقمغلقاألحد
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املادة الثالثة
للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوط  املكتب  مصالح  تعمل   
ن  ن ب ن الجماعيت ى مراقبة اللحوم داخل املجزرت الغذائية ع
الساعة الثامنة صباحا والعاشرة صباحا، وال يمكن ملمار 
ة  مهنة الجزارة إخراج اللحوم من املجزرة إال بعد مرور الف
ا  املخصصة ملراقبة اللحوم من طرف مصالح املكتب املشار إل

أو بعد قيام مصالح املكتب املذكور بعملية املراقبة.
املادة الرابعة

م،  ى ممارسو مهنة الجزارة جمع مخلفات الذبائح الخاصة   يتو
م داخل املجزرة،  ي الحاويات املوضوعة رهن إشار وتوضع 
ى عون تابع للجماعة تنظيف املجزرة بعد الساعة الحادية  يتو

ي املادة الثانية أعاله. عشرة من كل يوم عمل املشار إليھ 
املادة الخامسة

ات املوضوعة  ى التجه م ممارسو مهنة الجزارة بالحفاظ ع يل
م إخراج اللحوم  م داخل املجزرة، كما يمنع عل رهن إشار

ا من طرف العون املكلف من طرف الجماعة. قبل وز
املادة السادسة

يتم فتح املجزرة حصريا من طرف العون املكلف من طرف 
الجماعة وال يمكن ملمار مهنة الجزارة ولوج املجزرة إال بعد 

حضور العون املكلف.
املادة السابعة

ي عليھ،  ذا القرار بعد مصادقة املجلس الجما يتم العمل 
ى  ي دائرة اختصاصھ وا ى مصالح الجماعة كل  ويعهد بتنفيذه إ
مصالح املكتب الوط للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

ي حدود االختصاصات املخولة لھ.
املادة الثامنة

 يتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية طبقا للمواد 95 و277 
من القانون التنظيم رقم 113.14.

ي 21 دجن 2021. وحرر بسيدي عبد هللا 
اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة سيدي عبد هللا البوشواري، 
محمد الروداني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
قرارات التفويض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ي املهام واإلمضاء التفويض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قـــــرار لرئيس مجلــس جماعـــة أولــــوز رقــم 9 بتاريخ 

ي مهام التسي اإلداري  2021/10/01 يق بالتفويض 
ن  وتدب شؤون املوظف

رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز،
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظهـ  ى  ع بناء 

رمضان 1436 (7يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 
113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 103 و104 منھ؛

ي 4 شعبان  ى الظهـ الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبنــاء ع
اير 1958) بمثابة النظام األسا العام للوظيفة  1377 (24 ف

العمومية كما تم تعديلھ وتتميمھ؛
ي 28 ذي الحجة 1432  ى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر  وبنــاء ع
ن رؤساء األقسام ورؤساء  ي شأن كيفيات تعي  (2011 (25 نون
املصالح باإلدارات العمومية، السيما، املادة الحادية عشر منھ؛ 

ى القرار رقــــم 13 بتاريخ 2019/04/17 بتعييـن السيــد  وبناء ع
ي منصب مدير املصالح بجماعة أولــوز؛ ادريــس بوهيــا 

ي:  قرر ماي
الفصل األول

ووظيفتھ  اإلدارية  رتبتھ  بوهيا،  إدريس  السيد  ى  إ يفوض 
متصرف ممتاز ومدير املصالح الجماعية مرسم وعامل بمصالح 
ى جميـع الوثائـق املتعلقـة بالتسييـر  جماعة أولـوز، التوقيــع ع

االداري وشؤون املوظفيـن.
الفصل الثاني

يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 
ي 01 أكتوبر 2021. وحرر بأولوز 
اإلمضاء: رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز، إبراهيم لركي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ي أوالد برحيل رقم 127 بتاريخ قرار لرئيس املجلس الجما
 24 شتن 2021يق بتفويض مهام قطاع التعم والبناء

ي أوالد برحيل، رئيس املجلس الجما
ي 20 رمضان 1436  بمقت الظه الشريف 1.15.85الصادر 
 113.14 رقم  التنظيم  القانون  بتنفيذ  يوليوز2015)   07)

املتعلق بالجماعات وخاصة الفقرة الثانية من املادة 103؛ 
ى دورية وزير الداخلية رقم 15145 بتاريخ 24 شتن  وبناء ع
2021 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صالحيات 

رئيس مجلس الجماعة؛
ي: قرر ماي

الفصل األول 
لرئيس  األول  النائب  وك،  بنب إبراهيم  السيد  ى  إ يفوض 
أوالد  بجماعة  والبناء  التعم  قطاع  مهام  ي،  الجما املجلس 

برحيل.
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي24 شتن 2021.  وحرر باوالد برحيل 
ي أوالد برحيل، عبد العزيز البهجة. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
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ي مجال الحالة املدنية التفويض 
قرار لرئيس مجلــس جماعـــة أولــــوز رقــم 6 بتاريخ

ي مهام الحالة املدنية  01 أكتوبر 2021 يق بالتفويض 
رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز،

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات؛ 
ي 4 شعبان  ى الظه الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبناء ع
اير1958) بمثابة النظام االسا العام للوظيفة  1377 (24 ف

العمومية كما تم تعديلھ وتتميمھ؛
ي: قرر ماي

الفصل األول
ى السيد سعيد جناني، رتبتھ اإلدارية ووظيفتھ مساعد  يفوض إ
إداري من الدرجة الثانية مرسم وعامل بمصالح جماعة أولـوز، 

ى جميـع الوثائـق املتعلقـة بالحالة املدنية. التوقيــع ع
الفصل الثاني

يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 01 أكتوبر 2021. وحرر بأولوز 
اإلمضاء: رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز، إبراهيم لركي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس مجلــس جماعـــة أولــــوز رقــم 7 

ي مهام الحالة  بتاريخ 01 أكتوبر 2021 يق بالتفويض 
املدنية

رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز،
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظهـ  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 103 و104 منھ؛ 
ي 4 شعبان  ى الظهـ الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبناء ع
اير1958) بمثابة النظام االسا العام للوظيفة  1377 (24 ف

العمومية كما تم تعديلھ وتتميمھ؛
ي 28 ذي الحجة  ى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر  وبنــاء ع
ن رؤساء األقسام  ي شأن كيفيات تعي  (2011 1432 (25 نون
ورؤساء املصالح باإلدارات العمومية، السيما، املادة الحادية 

عشر منھ؛ 
ى القرار رقم 13 بتاريخ 2019/04/17 بتعييـن السيــد  وبناء ع

ي منصب مدير املصالح بجماعة أولــوز؛ ادريــس بوهيــا 
ي: قرر ماي

الفصل األول
ووظيفتھ  اإلدارية  رتبتھ  بوهيــا،  إدريـس  السيد  ى  إ يفوض 
متصرف ممتاز ومدير املصالح الجماعية مرسم وعامل بمصالح 
بالحالة  املتعلقـة  الوثائـق  جميـع  ى  ع التوقيــع  أولـوز،  جماعة 

املدنية.
الفصل الثاني

يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 
ي 01 أكتوبر 2021. وحرر بأولوز 
اإلمضاء: رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز، إبراهيم لركي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ي لبونرار رقم 2021/02  قرار لرئيس املجلس الجما

بتاريخ 28 شتن 2021 يتعلق بتفويض مهام الحالة املدنية
إن رئيس املجلس ضابط الحالة املدنية لجماعة بونرار، 

رمضان   20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بمقت 
1436 (07 يوليوز2015) بتنفيذ القانون رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات والسيما املادة 102 منھ؛
ى قانون الحالة املدنية 36.21 خاصة املادة 06 منھ؛ وبناء ع

شتن   18 بتاريخ:  املجلس  رئيس  انتخاب  محضر  ى  ع وبناء 
2021؛

ي: يقرر ما ي
الفصــــل األول

ن السيد: خالد ايت الطالب، يع
رتبتھ اإلدارية: محرر من الدرجة الثالثة،

باملكتب  املدنية  للحالة  شواهد  ى  ع التوقيع  بمهام  القيام 
ده املهمة مقامي وباملشاركة  ي جماعة بونرار، ليقوم  االص

ي إمضاء شواهد الحالة املدنية. معــــي 
الفصــــل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 28 شتن 2021.  وحرر ببونرار 
ي، محمد بويزوران. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ي لبونرار رقم 2021/04 قرار لرئيس املجلس الجما

بتاريخ 28 شتن 2021 يتعلق بتفويض مهام الحالة املدنية
إن رئيس املجلس ضابط الحالة املدنية لجماعة بونرار،

رمضان   20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بمقت 
1436 (07 يوليوز2015) بتنفيذ القانون رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات والسيما املادة 102 منھ؛ 
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ى قانون الحالة املدنية 36.21 خاصة املادة 06 منھ؛ وبناء ع
ى محضر انتخاب رئيس املجلس بتاريخ: 18 شتن 2021؛ وبناء ع

ي: يقرر ما ي
الفصــــل األول

ي،  ن السيدة: فاطمة بال تع
محررة من الدرجة الثالثة، 

ي  ى شواهد للحالة املدنية باملكتب الفر للقيام بمهام التوقيع ع
ذه املهمة مقامي وباملشاركة معــــي  اورير جماعة بونرار، لتقوم 

ي إمضاء شواهد الحالة املدنية.
الفصــــل الثاني

 يبدأ سريان هذا مفعول القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 
ي 28 شتن 2021. وحرر ببونرار 
ي، محمد بويزوران. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ى صحة االمضاء ومطابقة  ي مهام االشهاد ع التفويض 

النسخ ألصولها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

قرار لرئيس مجلــس جماعـــة أولــــوز رقــم 5 بتاريخ
ي مهام االشهاد  01 أكتوبر 2021 يق بتفويض التوقيع 

ى صحة االمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ع
رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز،

من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظهـ  ى  ع بنــاء 
رمضان 1436 (07 يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات؛ 
ي 4شعبان  ى الظهـ الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبنــاء ع
اير1958) بمثابة النظام االسا العام للوظيفة  1377 (24 ف

العمومية كما تم تعديلھ وتتميمھ؛
ي: قرر ماي

الفصل األول
ي،  ى السيد: عبد الواحد در يفوض إ

رتبتھ اإلدارية ووظيفتھ: مساعد تق من الدرجة الثالثة مرسم 
وعامل بمصالح جماعة أولـوز، 

صحة  ى  ع باإلشهاد  املتعلقـة  الوثائـق  جميـع  ى  ع التوقيــع 
االمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.

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

ي 01 أكتوبر 2021. وحرر بأولوز 

اإلمضاء: رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز، إبراهيم لركي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قـــــرار لرئيس مجلــس جماعـــة أولــــوز 
ي  رقــم 8 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 يق بتفويض التوقيع 
ى صحة االمضاء ومطابقة النسخ ألصولها مهام اإلشهاد ع

رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز،
من   20 ي  الصادر   1.15.85 رقم  الشريف  الظهـ  ى  ع بنــاء 
رمضان 1436 (07 يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 103 و104 منھ؛
ي 4 شعبان  ى الظهـ الشريف رقم 1.58.008 الصادر  وبنــاء ع
العام  االسا  النظام  بمثابة   ( اير1958  ف  24)  1377

للوظيفة العمومية كما تم تعديلھ وتتميمھ؛
ي 28 ذي الحجة  ى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر  وبنــاء ع
ن رؤساء األقسام  ي شأن كيفيات تعي  (2011 1432 (25 نون
ورؤساء املصالح باإلدارات العمومية، السيما، املادة الحادية 

عشر منھ؛ 
ى القرار رقم 13 بتاريخ 17 أبريل 2019 بتعييـن السيــد  وبناء ع

ي منصب مدير املصالح بجماعة أولــوز؛ ادريــس بوهيــا 
ي: قرر ماي

الفصل األول
ووظيفتھ  اإلدارية  رتبتھ  بوهيــا،  إدريـس  السيد  ى  إ يفوض 
متصرف ممتاز ومدير املصالح الجماعية مرسم وعامل بمصالح 
ى جميـع الوثائـق املتعلقـة باإلشهاد  جماعة أولـوز، التوقيــع ع

ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها. ع
الفصل الثاني

يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 
ي 01 أكتوبر 2021. وحرر بأولوز 
اإلمضاء: رئيــس مجلــس جماعـــة أولوز، إبراهيم لركي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التفويض 

النسخ ألصولها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي لبونرار رقم 2021/03 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ى صحة  28 شتن 2021 يق بتفويض مهام اإلشهاد ع

اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها 
إن رئيس املجلس ضابط الحالة املدنية لجماعة بونرار، 

رمضان   20 بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظه  بمقت 
1436 (07 يوليوز2015) بتنفيذ القانون رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات والسيما املادة 102 منھ؛
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ى القانون رقم 36.21 املتعلق بالحالة املدنية خاصة  وبناء ع
املادة 06 منھ؛

شتن   18 بتاريخ:  املجلس  رئيس  انتخاب  محضر  ى  ع وبناء 
2021؛

ي: يقرر ما ي
الفصــــل األول

ي، موظف رسم تق من الدرجة  يكلف السيد: السعيد زيبو
ى مطابقة النسخ وصحة  ي مهام اإلشهاد ع الثالثة. السلم 09، 

اإلمضاء بمكتب جماعة بونرار.
الفصــــل الثاني

 يبدأ سريان هذا مفعول القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ. 
ي 28 شتن 2021. وحرر ببونرار 
ي، محمد بويزوران. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة كلميم - واد نون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرارات التفويض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي مهام الحالة املدنية التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي للزاك رقم 15 بتاريخ  قرار لرئيس املجلس الجما
ي مهام الحالة املدنية 08 أكتوبر 2021 يق بالتفويض 

ي لزاك وضابط الحالة املدنية لجماعة  إن رئيس املجلس الجما
الزاك،

ي 20 من رمضان  ى الظه الشريف رقم 1.15.85صادر  بناء ع
1436 (07 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيم رقم  13.14 1 

املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من رجب 1423  والظه الشريف رقم 1.02.239املؤرخ 
(3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منھ؛
ي 9 أكتوبر2002  واملرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 الصادر 
(02 شعبان 1423) املتعلق بتطبيق القانون رقم 37.99 املؤرخ 
ى  ي 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وخاصة املادة األو

منھ؛
ي 03 ذي الحجة 1442  والظه الشريف رقم 1.21.81 املؤرخ 
(14 يوليوز 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق بالحالة 

والثالثة من املادة السادسة  ى  الفقرتان األو املدنية وخاصة 
منھ؛

ي: يقرر ما ي
الفصل األول

وعامل  مرسم  اداري،  مساعد  بوتومیت،  ديدا  السيد:  ن  يع
املدنية  الحالة  ضابط  مهام  ي  الزاك،  جماعة  بمصالح 
مقره  يقع  الذي  ي  األص املدنية  الحالة  بمكتب  بالتفويض 

بجماعة الزاك.
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 08 أكتوبر 2021. وحرر بالزاك 
ي لزاك، مولود حميدة. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ي للزاك رقم 17 بتاريخ قرار لرئيس املجلس الجما

ي مهام الحالة املدنية  15 أكتوبر 2021 يق بالتفويض 
ي لزاك وضابط الحالة املدنية لجماعة  إن رئيس املجلس الجما

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

113.14 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 102 منھ؛
ي 25 من رجب  1423 والظه الشريف رقم 1.02.239 املؤرخ 

(3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 
املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منھ؛

ي 9 أكتوبر 2002  واملرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 الصادر 
(02 شعبان 1423) املتعلق بتطبيق القانون رقم 37.99 املؤرخ 
ى منھ؛ ي 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وخاصة املادة األو
ي 03 ذي الحجة 1442  والظه الشريف رقم 1.21.81 املؤرخ 
(14 يوليوز 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 املتعلق بالحالة 
ى والثالثة من املادة السادسة منھ املدنية وخاصة الفقرتان األو

ي: يقرر ما ي
الفصل األول

الدرجة  محررمن  اإلدارية  ا  رتب أكا،  النعمة  السيدة  ن  تع
ي مهام ضابط  الثانية، مرسمة وعاملة بمصالح جماعة الزاك، 
ي الذي  للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية األص

يقع مقره بجماعة الزاك.
الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 15 أكتوبر 2021. وحرر بالزاك 
ي لزاك، مولود حميدة. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
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قرار لرئيس مجلس جماعة امط 
يتعلق  أكتوبر 2021  بتاريخ 04  رقم 06/م.ش.ا.ق.م/2021 

بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
لجماعة  املدنية  الحالة  وضابط  الجماعة  مجلس  رئيس  إن 

، امط
ي:20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم85-15-1 الصادر 
1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 
ى من املادة 102 منھ؛ املتعلق بالجماعات، وخصوصا الفقرة األو
والقانون رقم 21-36 الصادر بتاريخ: 03 ذي الحجة 1442 (14 
ى من  يوليوز 2021) املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة األو

املادة السادسة منھ؛
ي: يقرر ما ي

الفصل األول 
مجلس  لرئيس  الثالثة  النائبة  متوكل،  سعدية  اآلنسة  ن  تع
بمكتب  بالتفويض  املدنية  للحالة  ضابطا   ، امط جماعة 
الحالة املدنية الذي يقع بمقر جماعة امط املركز لتقوم 

ي. ذه املهمة مقامي واملشاركة م
الفصل الثاني

يبدأ سريان تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 04 أكتوبر 2021. وحرر بأمط 
ي، عابد اكرام. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة امط 

رقم 07/م.ش.ا.ق.م/2021 بتاريخ 04 أكتوبر 2021 يتعلق 
بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية

لجماعة  املدنية  الحالة  وضابط  الجماعة  مجلس  رئيس  إن 
، امط

ي20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 85-15-1 الصادر 
1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 
ى من املادة 102 منھ؛ املتعلق بالجماعات، وخصوصا الفقرة األو
والقانون رقم 36.21 الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 
ى من  يوليوز 2021) املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة األو

املادة السادسة منھ؛
ي: يقرر ما ي

الفصل األول 
مجلس  لرئيس  الرابعة  النائبة  ادعدي  جليلة  اآلنسة  ن  تع
بمكتب  بالتفويض  املدنية  للحالة  ضابطا  امط  جماعة 
الحالة املدنية الذي يقع بمقر جماعة امط املركز لتقوم 

ي. ذه املهمة مقامي واملشاركة م

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

ي 04 أكتوبر 2021. وحرر بأمط 

ي، عابد اكرام. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التفويض 
النسخ ألصولها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس مجلس جماعة امط 

يق   2021 أكتوبر   04 بتاريخ  08/م.ش.ا.ق.م/2021  رقم 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ  بتفويض مهام اإلشهاد ع

ألصولها 
، ي المط إن رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 85-15-1 الصادر 
1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات، والسيما املادة 102 منھ؛
ي: يقرر ما ي

املادة 1
املجلس  لرئيس  الثالثة  النائبة  متوكل،  سعدية  اآلنسة  ن  تع
تصديق  بمهام  ي  م وباملشاركة  مقامي  للقيام  ي،  الجما
ى  ع ألصولها  الوثائق  نسخ  بمطابقة  واالشهاد  اإلمضاءات 

. ابية ألمط صعيد الجماعة ال
املادة 2

تصديق  مجال  ي  التفويض  قرارات  كافة  بموجبھ  تنسخ   
ى  ع ألصولها  الوثائق  نسخ  بمطابقة  واالشهاد  اإلمضاءات 

صعيد هذه الجماعة والصادرة قبل تاريخھ.
املادة 3

ى كافة املصالح ذات الصلة. ى املعنية باألمر وا  يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

ي 04 أكتوبر 2021. وحرر بأمط 

ي، عابد اكرام. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس مجلس جماعة امط 
رقم 09/م.ش.ا.ق.م/2021 بتاريخ 04 أكتوبر 2021 يق 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ  بتفويض مهام اإلشهاد ع

ألصولها 
، ي المط إن رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 85-15-1 الصادر 
1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيم رقم 113.14 

املتعلق بالجماعات، والسيما املادة 102 منھ
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ي: يقرر ما ي
املادة 1

املجلس  لرئيس  الرابعة  النائبة  ادعدي،  جليلة  اآلنسة  ن  تع
تصديق  بمهام  ي  م وباملشاركة  مقامي  للقيام  ي؛  الجما
ى  ع ألصولها  الوثائق  نسخ  بمطابقة  واالشهاد  اإلمضاءات 

. ابية ألمط صعيد الجماعة ال
املادة 2

تصديق  مجال  ي  التفويض  قرارات  كافة  بموجبھ  تنسخ   
ى  ع ألصولها  الوثائق  نسخ  بمطابقة  واالشهاد  اإلمضاءات 

صعيد هذه الجماعة والصادرة قبل تاريخھ.
املادة 3

ى كافة املصالح ذات الصلة. ى املعنية باألمر وا  يعهد بتنفيذ هذا القرار إ

ي 04 أكتوبر 2021. وحرر بأمط 

ي، عابد اكرام. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

جهة العيون الساقية - الحمراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 
ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرارات التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي املهام التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ي  قرار لرئيس جماعة العيون رقم 23 بتاريخ 20 شتن 2021 
ي مجال التسي املا

ي للعيون، إن رئيس املجلس الجما
ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 01.15.85 الصادر 
 113.14 القانون  بتنفيذ  الصادر   (2015 يوليو   07)  1436

املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل 105 منھ؛
ي: يقرر ما ي

الفصل األول
ممتاز  متصرف  ن،  العين ماء  عثمان  سيدي  للسيد:  يفوض 

ى: ي اإلمضاء ع الطبقة الفريدة، مهمة التفويض 
* التعويضات عن املهام و التمثيل الخاصة بأعضاء املجلس 

ي.   الجما
ن  ن الرسمي * الرواتب واألجور والتعويضات الخاصة باملوظف

ن٠  والعرضي
* املصاريف الخاصة بالنقل والتنقل والتدريب٠   

* مستحقات مركز معالجة األجور 
* مستحقات شركات الحراسة و النظافة التابعة للجماعة.

الفصل الثاني
ى الخازن اإلقليم واألعوان  يسند بتنفيذ محتويات هذا القرار إ

ي حدود اختصاصھ. ن لهذه الغاية كل  املؤهل
ي 20 شتن 2021. وحرر بالعيون 
اإلمضاء: رئيس جماعة العيون، موالي حمدي ولد رشيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس جماعة العيون رقم 24 بتاريخ 20 شتن 2021 

ي مجال التدب اإلداري يق بالتفويض 
ي للعيون، إن رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 01.15.85 الصادر 
 113.14 القانون  بتنفيذ  الصادر   (2015 يوليو   07)  1436

املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل 104 منھ؛
ي: يقرر ما ي

الفصل األول
ممتاز  متصرف  ن،  العين ماء  عثمان  سيدي  للسيد  يفوض 
ي مجال التدب  ي اإلمضاء  الطبقة الفريدة، مهمة التفويض 

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م اإلداري ليقوم 
الفصل الثاني 

ى املع بھ ورؤساء األقسام واملصالح  يسند بتنفيذ هذا القرار إ
التابعة للجماعة.

ي 20 شتن 2021. وحرر بالعيون 

اإلمضاء: رئيس جماعة العيون، موالي حمدي ولد رشيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرار لرئيس جماعة العيون رقم 25 بتاريخ 20شتن 2021 
ي مجال التدب اإلداري يق بالتفويض 

ي للعيون، إن رئيس املجلس الجما
 20 بتاريخ  الصادر   1.15.185 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
التنظيم  القانون  بتنفيذ  يوليو2015)   07)  1436 رمضان 
ى الخصوص املادة 105 منھ؛ رقم113.14 ملتعلق بالجماعات وع
ذي  ي 19  الصادر  رقم 1.7.195  الشريف  الظه  ى  ع وبناء 
2007) بتنفيذ القانون 47.06 املتعلق  القعدة 1428 (30 نون

بجبايات الجماعات املحلية؛
املعدل   2019 نون  15 بتاريخ   2071 رقم  القرار  ى  ع وبناء 
واملتمم للقرار رقم 1952 بتاريخ 14 يوليوز2019 املحدد ملبلغ 
انية جماعة العيون؛ الحقوق والواجبات املستحقة لفائدة م

ي: يقرر ما ي
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الفصل األول
ممتاز  متصرف  ن،  العين ماء  عثمان  سيدي  للسيد  يفوض 
ى الوثائق املتعلقة بقبض  الطبقة الفريدة، مهمة اإلمضاء ع

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م مداخيل الجماعة ليقوم 
الفصل الثاني

ى السيد املدير العام للمصالح ورئيس  يسند تنفيذ هذا القرار إ
ي حدود  ن ووكيل املداخيل والخازن اإلقليم كل  قسم املوظف

اختصاصھ.
ي 20 شتن 2021. وحرر بالعيون 
اإلمضاء: رئيس جماعة العيون، موالي حمدي ولد رشيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس جماعة العيون رقم 27 بتاريخ 20 شتن 2021 

ي مجال التدب اإلداري يق بالتفويض 
ي للعيون، إن رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 01.15.85 الصادر  
 113.14 القانون  بتنفيذ  الصادر   (2015 يوليو   07)  1436

املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل 104 منھ؛
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
يفوض للسيد عبد هللا زاها، متصرف ممتاز املرسم والعامل 
ى  ع اإلمضاء  ي  التفويض  مهمة  العيون،  جماعة  بمصالح 
والوثائق  ام،  االل بيان  العمل،  شواهد  اإلدارية،  املراسالت 
واإلجراءات  للجماعة  باالستخالص  األمر  بدفاتر  املتعلقة 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  ن وكذا اإلشهاد ع الخاصة باملوظف
ذه املهمة  التدب اإلداري، ليقوم  ي مجال  ألصولها  النسخ 

ي. مقامي وباملشاركة م
ي 20 شتن 2021. وحرر بالعيون 
اإلمضاء: رئيس جماعة العيون، موالي حمدي ولد رشيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس جماعة العيون رقم 28 بتاريخ 20شتن 2021 

ي مجال التدب اإلداري يق بالتفويض 
ي للعيون، إن رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 01.15.85 الصادر 
 113.14 القانون  بتنفيذ  الصادر   (2015 يوليو   07)  1436

املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل 104 منھ؛
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
مرسم  ممتاز  متصرف  الزين،  سيدي  املهدي  للسيد  يفوض 
ي اإلمضاء  وعامل بمصالح جماعة العيون، مهمة التفويض 

املراسالت  البناء،  برخص  الخاصة  الحساب  كشوفات  ى  ع
، الدفاتر الخاصة باألمر باالستخالص  الخاصة بقسم التعم

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م ليقوم 
ي 20 شتن 2021. وحرر بالعيون 
اإلمضاء: رئيس جماعة العيون، موالي حمدي ولد رشيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس جماعة العيون رقم 29 بتاريخ 20شتن 2021 

ي مجال التدب اإلداري يق بالتفويض 
ي للعيون، إن رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 01.15.85 الصادر 
 113.14 القانون  بتنفيذ  الصادر   (2015 يوليو   07)  1436

املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل 104 منھ؛
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
املرسم  ى  األو الدرجة  طبيب  ورحمان،  مراد  للسيد  يفوض 
مكتب  مدير  نائب  مهمة  العيون،  جماعة  بمصالح  وعامل 
ن  ن واملستخدم ى جميع املوظف حفظ الصحة مع اإلشراف ع
ى شواهد الوالدة والوفاة  ن لھ، وكذا مهمة التوقيع ع التابع

وتسليم رخص الدفن.
ي 20 شتن 2021. وحرر بالعيون 
اإلمضاء: رئيس جماعة العيون، موالي حمدي ولد رشيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس جماعة العيون رقم 30 بتاريخ 20شتن 2021 

ي مجال التدب اإلداري يق بالتفويض 
ي للعيون، إن رئيس املجلس الجما

ي 20 رمضان  بمقت الظه الشريف رقم 01.15.85 الصادر 
 113.14 القانون  بتنفيذ  الصادر   (2015 يوليو   07)  1436

املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل 104 منھ؛
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
ى املرسم وعامل  ي، طبيب الدرجة األو يفوض للسيد أنس جوا
الصحة  حفظ  مكتب  مدير  مهمة  العيون،  جماعة  بمصالح 
ن لھ،  ن التابع ن واملستخدم ى جميع املوظف مع اإلشراف ع
ى شواهد الوالدة والوفاة وتسليم رخص  وكذا مهمة التوقيع ع

الدفن.
ي 20شتن 2021. وحرر بالعيون 
اإلمضاء: رئيس جماعة العيون، موالي حمدي ولد رشيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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ى صحة اإلمضاءات ومطابقة  ي مهام اإلشهاد ع التفويض 
نسخ الوثائق ألصولها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قرار لرئيس جماعة العيون رقم 26 بتاريخ 20شتن 2021 
اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  بالتفويض  يق 

ومطابقة النسخ ألصولها
لجماعة  املدنية  الحالة  وضابط  العيون  جماعة  رئيس  إن 

العيون،
بتاريخ  الصادر   1.15.185 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
القانون  بتنفيذ  يوليوز2015)   07)  1436 رمضان   20
ى الخصوص  التنظيم رقم 14-113 املتعلق بالجماعات وع

املادة 102 منھ؛
ي: يقرر ما ي

فصل فريد
ممتاز  متصرف  ن،  العين ماء  عثمان  سيدي  للسيد  يفوض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة  الطبقة الفريدة، مهمة اإلشهاد ع

ي. ذه املهمة مقامي وباملشاركة م النسخ ألصولها ويقوم 
ي 20شتن 2021.  وحرر بالعيون 
اإلمضاء: رئيس جماعة العيون، موالي حمدي ولد رشيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الداخلة - وادي الذهب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجماعات 

ا ورؤسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

قرارات التفويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

ومطابقة  اإلمضاء  صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  ي  التفويض 
النسخ ألصولها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ابية الداخلة رقم 16  قرار لرئيس الجماعة ال

ي مهام اإلشهاد  بتاريخ 12 أكتوبر 2021 يق بالتفويض 
ى صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها  ع

رئيس جماعة الداخلة،
من   20 ي  الصادر   1-15-85 رقم  الشريف  الظه  ى  ع بناء 
رمضان 1436 (07 يوليوز2015) القا بتنفيذ القانون رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات؛
ي 25 من  ى الظه الشريف رقم 1.02.239 الصادر  وبناء ع
رقم 37.99  القانون  بتنفيذ  أكتوبر 2002)  رجب 1423 (03 

املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة 5 منھ؛

شعبان  من  ي 2  الصادر  رقم 2.99.665  املرسوم  ى  ع وبناء 
1423 (09 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 املتعلق 

ى منھ، بالحالة املدنية وال سيما املادة األو
ي: يقرر ما ي

الفصل األول
ن، مساعد تق من الدرجة   يفوض للسيد وناتي ماء العين
صحة  ى  ع اإلشهاد  مهام  الداخلة،  ابية  ال بالجماعة  ى  األو
اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها باملكتب املركزي بالجماعة 

ابية الداخلة. ال
الفصل الثاني

يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليھ.
ي 12 أكتوبر 2021. وحرر بالداخلة 
ي، حرمة هللا الراغب. اإلمضاء: رئيس املجلس الجما
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