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 الفهرس
 

 الحسيمة-تطوان-طنجةجهة 
الجماعات  املقررات والقرارات الصادرة عن مجالس

 ورؤسائها
 اتالجماع مجالس  تسيير تنظيم و 
 ة وتحديد اختصاصاتهاالجماعتنظيم إدارة 

 
-04بتاريخ  04عدد  ي ملجاعرةجلس الجماعاملمقرر 

وتحديد  جماعة ملجاعرةيقض ي بتنظيم إدارة  10-2016
 .إختصاصاتها

 التفويضقرارات 
 التفويض في املهام واإلمضاء

يقض ي 226رقم لزومي الجماعي املجلس لرئيـسقــــرار 
  بتفويض االمضاء في مهام قطاع التعمير داخل الجماعة.

يقض ي  228رقم زوميقرار لرئيس املجلس الجماعي ل
 .بتفويض االمضاء في مهام تدبير قطاع االشغال الجماعية

  212رقم :  لزومي الجماعي املجلس لرئيـسقــــرار 
فين وتعويضات  يقض ي بتفويض توقيع حواالت اجور املوظ

 .2017ستشارين لشهر غشت الرئيس وذوي الحق من امل
 11ين بيضاء رقم  عقرار لرئيس املجلس الجماعي ل

م التوقيع على رخص املاء اتفويض مهيقض ي ب 2016/
 .والكهرباء

  رقم  بيضاء    ينعل   الجماعي املجلس لرئيس  قرار
صالح تفويض مهام التوقيع إلى مدير ماملتعلق ب 03/2017

 .ن الرئيسجماعة عين بيضاء  نيابة ع
 بيضاء رقملعين قرار لرئيس املجلس الجماعي 

تفويض مهام التوقيع إلى مدير مصالح املتعلق ب 2018/1
 .الجماعة نيابة عن الرئيس

 التفويض في الحالة املدنية
املتعلق  209 رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 .دنيةبتفويض مهام ضابط الحالة امل
ملتعلق ا 210 رقم زوميقرار لرئيس املجلس الجماعي ل

 .بتفويض التوقيع في مهام ضابط الحالة املدنية
 يقض ي 214رقم  زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 املدنية. الحالة ضابط مهام بتفويض
  يقض ي 216 رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 املدنية. الحالة ضابط مهام بتفويض
املتعلق  109رقم  زوميار لرئيس املجلس الجماعي لر ق

 بإلغاء تفويض التوقيع في  مهام ضابط الحالة املدنية
املتعلق  110رقم  زوميقرار لرئيس املجلس الجماعي ل

 الحالة املدنية بتفويض التوقيع في مهام ضابط
 يقض ي 159 رقم زومياملجلس الجماعي لرئيس لقرار 

 .املدنية الحالة وثائق في االمضاء بتفويض
 يقض ي 160 رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 .املدنية الحالة وثائق في االمضاء بتفويض
 يقض ي 161 رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 .املدنية الحالة وثائق في االمضاء بتفويض

 يقض ي 162 رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 
 .املدنية الحالة وثائق في االمضاء بتفويض

تعلق امل 495 رقم زوميقرار لرئيس املجلس الجماعي ل
 بتفويض التوقيع في  مهام ضابط الحالة املدنية

 نسخ ألصولهاالاإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة 
  2015/02رقم ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق
تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء متعلق ب

  .بقة نسخ الوثائق ألصولهاومطا
  2015/07رقم ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق
تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء متعلق ب

  .ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 2015/09 رقم ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق
تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء  متعلق ب

  .ابقة نسخ الوثائق ألصولهاومط
  2015/11رقم ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق
تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء  متعلق ب

  .ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 01/2017رقم  ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق
تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء يتعلق ب

 .طابقة نسخ الوثائق ألصولهاوم
 01/2017 رقم ابريكشة مجلس جماعة لرئيس قـرار

 اإلمضاءات تصحيح على التوقيع  مهام في يتعلق بالتفويض 
 .اإلدارية الشواهد ألصولها وعلى النسخ ومطابقة
 

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  الشرق  جهة

و   الجماعاتمجالس  الصادرة عناملقررات و القرارات 
 ئهارؤسا

 املستدامة و  املندمجة التنمية و  العمل برنامج
 29بتاريخ  11عددر الكبداني رئيس جماعة داقرار ل

 متعلق بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة. 2017مايو 
 الشرطة  اإلدارية

 ميدان السير و الجوالن
 تنظيم السير و الجوالن

بتاريــــــخ 69 قـــــــــرار لرئيس مجلس جماعة تويسيت عــدد 
 .يتعلق بتنظيم السير والجوالن داخل املدينة 2018ماي  14

 اتالجماع مجالس  تسيير و  تنظيم
 املهام وإسناد التسيير 

 07رقم لدار الكبداني جماعيلرئيس املجلس القرار 
القاض ي بتعيين أعضاء اللجنة املكلفة  2017فبراير  20بتاريخ 

بإحصاء االشخاص الخاضعين لرسمي املفروض على شغل 
االمالك الجماعية العامة مؤقتا  ألغراض تجارية أو صناعية 

نية وبمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو مه
 أو صناعية أو مهنية.
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 النوع ومقاربة الفرص افؤ وتك املساواة هيئة
 10قرار لرئيس مجلس جماعة دار الكبداني رقم 

 .2017مايو  29بتاريخ 
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكناس-فاس جهة
 مجالس الجماعات و رؤسائها املقررات و القرارات الصادرة عن

 الشرطة االدارية
 السير و الجوالنميدان 

 النقل سيارات و  حافالتلا وقوف محطات تنظيم
 01رقم   املهاية جماعة مجلس ئيسلر قرار  تنظيمي 

في شأن تحديد ووضع عالمات خاصة  2016ماي   12بتاريخ
بأماكن وقوف سيارات نقل أموال املؤسسات البنكية داخل 

 .املدار الحضري ملركز جماعة املهاية
 التفويض

 التفويض في الحالة املدنية
 27بتاريخ 52اعة املهاية رقمقرار لرئيس مجلس جم

للسهر على عملية  متنقلةفي شأن تكوين فرقة  2017دجنبر 
 .تعميم الحالة املدنية

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 القنيطرة-سال-جهة الرباط
 املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها

 التفويضقرارات 
 التفويض في املهام و اإلمضاء

 01/2017قرار لرئيس املجلس الجماعي للنويرات رقم 
اإلمضاء على الشواهد   يقض ي بتفويض 15/08/2017بتاريخ 

 .اإلدارية للسيد الغليمي عزيز
 التفويض في الحالة املدنية

 07/2017 رئيس املجلس الجماعي، املكرن،عددل قرار 
مهام ضابط الحالة  بتفويض   يقض ي 2017شتنبر  25 بتاريخ
  .املدنية

 2017/09عدد رئيس املجلس الجماعي املكرن،ل قرار
مهام ضابط الحالة  بتفويض   يقض ي 2017شتنبر  25 بتاريخ
  .املدنية

رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي قــرار ل
مهام  تفويـــــــضيقض ي ب 2018يناير  02بتاريخ  13/2018عدد 

 .التوقيع على الشواهد اإلدارية للحالة املدنية
رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي قـرار ل

تفويـــــــض مهام يقض ي ب 2018اير ين 02بتاريخ  14/2018عدد 
  .املدنية باملكتب الفرعي للحالة املدنيةضابط الحالة 
 رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبيقـرار ل

يقض ي بتفويـــــــض مهام  2017نونبر  07بتاريخ  12/2017عدد 
  .التوقيع على الشواهد اإلدارية للحالة املدنية

 28بتاريخ  03 اعي للمنزه رقمقرار لرئيس املجلس الجم
 .في شأن تفويض مهام ضابط الحالة املدنية 2015شتنبر

 28بتاريخ  5قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم 
 .في شأن تفويض مهام ضابط الحالة املدنية   2015رشتنب

 28بتاريخ  7قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم 
 .ضابط الحالة املدنيةفي شأن تفويض مهام    2015شتنبر

 1002رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه
بشأن  تفويض مهمة ضابط الحالة  2017يونيو 28بتاريخ

 املدنية 
بتاريخ  142املجلس الجماعي للمنزه رقم قرار لرئيس

يقض ي بسحب  التفويض في مهمة ضابط  2018فبراير 06
 ..الحالة املدنية

ي لسيدي محمد لحمر قــرار لرئيس املجلس الجماع
علق بالتفويض تامل 2018فبراير  27بتاريخ  2018 /71عدد 

 .في مجال الحالة املدنية
 2017 /02   املكرن عددقرار لرئيس املجلس الجماعي 

يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة  2017غشت  01 بتاريخ
  .املدنية

يقض ي  4قرار لرئيس املجلس الجماعي لصباح رقم 
  .دنيةهام  ضابط للحالة املبالتفويض في م

يقض ي   03قرار لرئيس املجلس الجماعي لصباح رقم  
 .بالتفويض في مهام  ضابط للحالة املدنية

رقم يس املجلس الجماعي لجماعة باب تيوكا رئقرار ل
تفويض مهام ضابط الحالة املدنية إلى ب يتعلق  04/2018

 .موظــــف مرســــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 خنيفرة-جهة بني مالل
درة عن مجالس الجماعات و املقررات و القرارات الصا

 ائهارؤس
 التفويضقرارات 

 التفويض في املهام و اإلمضاء
  04قرار لرئيس املجلس البلدي ملدينة وادي زم عدد 

 .يقض ي بتفويض مهام التدبير اإلداري  2016أبريل   08بتاريخ 
 05عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
إلى نائب اإلدارية تفويض في مجال الشواهد يقض ي بال

 .الرئيس
 06عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لار ر ق

إلى نائب  تفويض في مجال الشواهد اإلداريةيقض ي بال
  .الرئيس

 07عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
إلى نائب  تفويض في مجال الشواهد االداريةيقض ي بال

 .الرئيس
 08عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لر قرا
إلى نائب اإلدارية تفويض في مجال الشواهد اليقض ي ب
 .الرئيس

 12عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
تفويض مهام قطاع التعمير والبناء للنائب األول يقض ي ب
 .الرئيس

 13عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
إلى موظف  تفويض في مجال الشواهد االداريةمكرر يقض ي بال

 .سممر 
 /08عدد   والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

ملدير  مجال التدبير اإلداري  فيتفويض يقض ي بال 2016
       .الجماعة
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بتاريخ   61رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
يتعلق بتفويض اإلمضاء في مجال التدبير  2017أبريل  20

 .اإلداري 
 06بتاريخ  08ـالة رقم  قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبـ

يقض ي بتفويض  مهام التوقيع على الشواهد  2015أكتوبر 
 اإلدارية إلى نائب الرئيس.

 06يخ بتار  09قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم 
يقض ي بتفويض  مهام التوقيع على الشواهد   2015أكتوبر 

 اإلدارية إلى نائب الرئيس.
 06بتاريخ  10ة أغبــالة رقم  قرار لرئيــس مجلــس جماعــ

يقض ي بتفويض  مهام التوقيع على الشواهد  2015أكتوبر 
 اإلدارية إلى نائب الرئيس

 06بتاريخ  11قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  
يقض ي بتفويض  مهام التوقيع على الشواهد  2015أكتوبر 

 .اإلدارية إلى نائب الرئيس
/  04لبوتفردة رقم   يماعالجرئيس املجلس لقرار 

 يقض ي بالتفويض في املهام. 2015
/  06لبوتفردة رقم  رقم  الجماعيرئيس املجلس لقرار 

 يقض ي بالتفويض في املهام. 2015
/  08لبوتفردة رقم   الجماعيرئيس املجلس لقرار 

 يقض ي بالتفويض في املهام. 2015
/  10لبوتفردة رقم   الجماعيرئيس املجلس لقرار 

 يقض ي بالتفويض في املهام. 2015
 التفويض في الحالة املدنية

بتاريخ  15لمعادنة عــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 
يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة   2015أكتوبر  07

 .املدنية
بتاريخ  16لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 

يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة   2015أكتوبر  07
 .ملدنيةا

بتاريخ  19لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 
 الحالة املدنية يقض ي بتفويض مهام ضابط  2015أكتوبر  20

بتاريخ  21لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 
 يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2015دجنبر  15

 01عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
  . تفويض مهام ضابط الحالة املدنية إلى نائب الرئيسيقض ي ب

 02عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
 .إلى نائب الرئيس تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةيقض ي ب

 03عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
 .لرئيسإلى نائب ا تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةيقض ي ب

 04عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
 .إلى نائب الرئيس تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةيقض ي ب

 09عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةإلى موظف مكرر يقض ي ب

 .مرسم
 10عدد   والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
إلى موظف  املدنيةتفويض مهام ضابط الحالة ب مكرر يقض ي

 .مرسم
بتاريخ  69رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 

 .يتعلق بتفويض مهمة  ضابط الحالة املدنية 2016غشت  25

بتاريخ  104رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
 .ةيتعلق بتفويض مهمة  ضابط الحالة املدني 2015شتنبر  28

بتاريخ  106رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
  .يتعلق بتفويض مهمة  ضابط الحالة املدنية 2015شتنبر  28

بتاريخ   109رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
يتعلق بتفويض مهمة  ضابط الحالة  2016دجنبر    26

   .املدنية
 06بتاريخ  12قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  

ضابط الحالة املدنية   يقض ي بتفويض  مهام 2015أكتوبر 
 .إلى نائب الرئيس

 06بتاريخ  13قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  
يقض ي بتفويض  مهام ضابط الحالة املدنية إلى  2015أكتوبر 

 نائب الرئيس.
 06بتاريخ  14س مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  قرار لرئيــ

ة املدنية إلى يقض ي بتفويض  مهام ضابط الحال 2015أكتوبر 
 نائب الرئيس.
 06بتاريخ  15لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم   قرار 

يقض ي بتفويض  مهام ضابط الحالة املدنية   2015أكتوبر 
 إلى نائب الرئيس.

 2015/  05لبوتفردة رقم  الجماعيرئيس املجلس لقرار 
 .ة املدنيةهام ضابط الحاليقض ي بتفويض  م

 2015/  07لبوتفردة رقم  الجماعيرئيس املجلس لقرار 
 يقض ي بتفويض  مهام ضابط الحالة املدنية.

 2015/  09لبوتفردة رقم  الجماعيرئيس املجلس لقرار 
  .يقض ي بتفويض  مهام ضابط الحالة املدنية

 2015/  11لبوتفردة رقم  الجماعيرئيس املجلس لقرار 
 .ض  مهام ضابط الحالة املدنيةبتفوييقض ي 

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها
 17لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 

يقض ي بتفويض مهام التوقيع   2015أكتوبر  07بتاريخ 
 .والنسخ املطابقة ألصولها اإلمضاءاتباألشهاد على صحة 

 18ة عـــدد ادنلمعل الجماعيقرار لرئيس املجلس 
يقض ي بتفويض مهام التوقيع   2015أكتوبر  07بتاريخ 

 .والنسخ املطابقة ألصولها باألشهاد على صحة اإلمضاءات
 20لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 

ويض مهام التوقيع يقض ي بتف  2015أكتوبر  23بتاريخ 
 .هاوالنسخ املطابقة ألصول باألشهاد على صحة اإلمضاءات

  02قرار لرئيس املجلس البلدي ملدينة وادي زم عدد 
يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على  2016مارس   22بتاريخ 

 .هاصحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصول
 01/2015 رقم كطايةلرئيس املجلس الجماعي لقرار 

على صحة اإلمضاء و مطابقة  املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد
 .اإلداريةواهد و الش النسخ ألصولها
 03/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 

على صحة اإلمضاء و مطابقة  املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد
 .و الشواهد اإلدارية النسخ ألصولها
 05/2015اية رقم كطلرئيس املجلس الجماعي لقرار 

على صحة اإلمضاء و مطابقة  املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد
 .و الشواهد اإلدارية هاالنسخ ألصول
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 07/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 
على صحة اإلمضاء و مطابقة  املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد

 .و الشواهد اإلدارية النسخ ألصولها
 09/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 

على صحة اإلمضاء و مطابقة  املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد
 .و الشواهد اإلدارية سخ ألصولهاالن

 14/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 
على صحة اإلمضاء و مطابقة  املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد

 .و الشواهد اإلدارية النسخ ألصولها
 02/2016كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 

ابقة على صحة اإلمضاء و مط املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد
 .و الشواهد اإلداريةالنسخ ألصولها  

 17/2016كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 
على صحة اإلمضاء و مطابقة  املتعلق بتفويض مهام اإلشهاد

 .اإلدارية و الشواهد النسخ ألصولها
 09عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

واإلشهاد  اءتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضيقض ي ب
 .على مطابقة النسخ ألصولها إلى نائب الرئيس

 10عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
واإلشهاد  تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءيقض ي ب

  .إلى نائب الرئيس مطابقة النسخ ألصولهاعلى 
 11عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

واإلشهاد  صحة اإلمضاء اإلشهاد علىتفويض مهام يقض ي ب
 .على مطابقة النسخ ألصولها  إلى نائب الرئيس

 11عدد  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
اإلشهاد على صحة اإلمضاء و تفويض مهام مكرر يقض ي ب

  .مطابقة نسخ الوثائق ألصولها  إلى موظف مرسم
 12 عدد والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مكرر يقض ي ب

 .مطابقة نسخ الوثائق ألصولها إلى موظف مرسم 
  105رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 

يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على  2015شتنبر   28بتاريخ 
  .ومطابقة النسخ ألصولها صحة اإلمضاءات

  107رقم   كتالجماعي لسم رئيس املجلسلقرار 
يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على  2015شتنبر   28بتاريخ 

  .ومطابقة النسخ ألصولها صحة اإلمضاءات
  70رقم   عي لسمكتالجما رئيس املجلسلقرار 

يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على  2016غشت    25بتاريخ 
  .ومطابقة النسخ ألصولها صحة اإلمضاءات

  110رقم   كتعي لسمالجما رئيس املجلسلقرار 
يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على  2016دجنبر   26بتاريخ  

 .ومطابقة النسخ ألصولها صحة اإلمضاءات
بتاريخ  07لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  قرار 

يقض ي بتفويض  التوقيع على وثائق تصديق  2015أكتوبر  06
 اإلمضاء واإلشهاد بالتطابق إلى نائب الرئيس.

بتاريخ  19قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  
يقض ي بتفويض التوقيع على وثائق تصديق  2015أكتوبر  23

 .إلشهاد بالتطابق إلى أحد املوظفين الرسمييناإلمضاء  وا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 
 

 سطات-جهة الدار البيضاء
 الجماعاتمؤسسات التعاون بين 

 التفويض في املهام و اإلمضاء
قرار لرئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات 

يتعلق    2019فبراير  05بتاريخ  19/001"البيضاء" رقم 
 تفويض في املهام.الب

املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و  
 رؤسائها

 مالية الجماعات والجبايات
 قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمــات

 2017شتنبر  07بتاريخ    01ار  جبائــي تكميلي عدد ر ق
 25/08/2008بتاريخ  04يقض ي بتتميم القرار الجبائي رقم 

 املحدد لنسب و أسعار الضرائب والرسوم و الحقوق 
 والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة سيدي العايدي.

 الشرطة االدارية
 ميدان السير و الجوالن

 الحافالت و سيارات النقل فتنظيم محطات وقو 
 15/12/2016 ب مؤرخ 20 رقم مستمر جماعي قرار 
 الصنف)  األجرة سيارات وقوف محطات بتحديد يتعلق
 .بوعزة دار جماعة بتراب( األول 

 بمنع يقض ي 2017 ابريل 27 بتاريخ 02 رقم قرار
 خارج الركاب حمل من األول  الصنف من األجرة سيارات
 .العايدي سيدي بمركز جرةاأل  سيارات وقوف محطة

 التفويضقرارات 
 التفويض في الحالة املدنية

قــــرار لرئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية  
يقض ي   2017مارس  21بتاريخ  06لجماعة   دار بـوعزة رقم 

 .بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية الى موظف
ة املدنية  قــــرار لرئيس املجلس الجماعي ضابط الحال

يقض ي  2017مارس  21يخ بتار  07لجماعة دار بـوعزة رقم 
بتفويض مهام توقيع  مختلف الوثائق والشواهد اإلدارية 

 .املتعلقة بالحالة املدنية
املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية  قــــرار لرئيس 

يقض ي  2017مارس  21بتاريخ   08لجماعة دار بـوعزة رقم 
  .امبالتفويض في امله

قرار لرئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية  
يقض ي 21/03/2017بتاريخ 09لجماعة دار بـوعزة،رقم

بتفويض مهام توقيع مختلف الوثائق والشواهد اإلدارية 
 .قة بالحالة املدنيةاملتعل

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  ـــــــــــــــــ

 آسفي-جهة مراكش
املقررات و القرارات  الصادرة عن مجالس العماالت و 

 األقاليم و رؤسائها
 و األقاليممجالس  العماالت  تسيير تنظيم و 

 التفويض ت قرارا
 القرارات املتعلقة بإسناد املهام

 10/2017قــــرار لرئيس املجلس اإلقليمي آلسفي رقم 
 .هامامليتعلق بتفويض  2017أبريل  06بتاريخ 

يتعلق  11قـرار لرئيس املجلس اإلقليمي آلسفي رقم 
 .املهامبتفويض 
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يتعلق  12قـرار لرئيس املجلس اإلقليمي آلسفي رقم 
 .املهامبتفويض 

الجماعات و  عن مجالس  الصادرةو املقررات القرارات 
 رؤسائها

 و الجباياتمالية الجماعات 
 تعديل و تتميم قرار جبائي

يحدد   2016/06/15 بتاريخ  01 رقم ملحق يقرار جـبائ
لفائدة ميزانية   مبلغ الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة

 .جماعة أوالد سلمان
يتمم  2017نيو يو  07 بتاريخ 02ملحق رقم  قرار جبائي

الذي  03/11/2008بتاريخ  01بموجبه القرار الجبائي رقم 
لفائدة   يحدد مبلغ الرسوم والحقوق والواجبات املستحقة

 .ميزانية الجماعة الترابية ملصابيح
 التفويض قرارات 

 التفويض في الحالة املدنية
  03يس ى رقــم جلس الجماعي لسيدي عقـــــــرار لرئيس امل

يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة  2015شتنبر  16بتاريخ 
 .محمد عبد اإلله املدنية  للسيد:

  05قـــــــرار لرئيس املجلس الجماعي لسيدي عيس ى رقــم 
يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة  2015شتنبر  16بتاريخ 

 .د هللا ابا يزيدعب املدنية للسيد
 01رقم ر لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان ـراقــ

خاص بتفويض مهام ضابط الحالة  2015أكتوبر  16بتاريخ 
 .املدنية ملوظف جماعي مرسم

 04قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 
خاص بتفويض مهام ضابط الحالة   2016دجنبر  05بتاريخ 

 .جماعي مرسماملدنية ملوظف 
 05ماعي ألوالد سلمان  رقمس املجلس الجقـــرار لرئي

خاص بتفويض مهام ضابط الحالة  2016دجنبر  05بتاريخ 
 .املدنية ملوظف جماعي مرسم

 03 قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم
خاص بتفويض مهام ضابط الحالة  2016دجنبر  05بتاريخ 

 .جماعي مرسماملدنية ملوظف 
دي جماعي لجماعة واحة سيقرار لرئيس املجلس ال

إبراهيم  يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية إلى 
 .موظف مرسم

قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي 
إبراهيم يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية إلى 

 .موظف مرسم
لجماعة واحة سيدي قرار لرئيس املجلس الجماعي 

مهام ضابط الحالة املدنية  يقض ي بتفويض 10إبراهيم عدد 
 .إلى نائب الرئيس

قرار لرئيس املجلس الجماعي للمعشات رقـــم 
املتعلق بتفويض مهام  2017دجنبر 19بتاريخ  26/2017

 .ضابط الحالة املدنية
 04قــــرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي  رقم 

د فويض في مهام ضابط الحالة املدنية للسيــد عبيقض ي بالت
  .الواحد الرباطي موظف رسمي
رقم  الجماعي لجماعة ملصابيــــحقرار لرئيـس املجلـس 

يقض ي بتفويض مهام ضابط  2016أكتوبر  20بتاريخ  12
 .الحالة املدنية للسيد أحمد عاريف

 07رقم  الجماعي للمصابيــــحقرار لرئيـس املجلـس 
لة يقض ي بتفويض مهام ضابط الحا 2016يوليوز  27خ بتاري

 .بوجمعة أسنان النائب الثالث للرئيساملدنية  للسيد 
 37رقم  الجماعي للمصابيــــحقرار لرئيـس املجلـس 

يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة  2015شتنبر  29بتاريخ 
 .املدنية للسيدة كريمة الشباني

رقم  الجماعي للمصابيــــحقرار لرئيـس املجلـس 
يقض ي بتفويض مهام  2017أبريل  17م.م.ج بتاريخ /03

 .ة للسيد يوسف الزياتضابط الحالة املدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 تافياللت-جهة درعة
و  الجماعاتاملقررات و القرارات الصادرة عن مجالس 

 رؤسائها
 قرارات التفويض

 التفويض في املهام و االمضاء
 05رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات

  .يتعلق بتفويض اإلمضاء
 16رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات

تعلق بتفويض في املهام و ي 2017 يوليوز  10صادر بتاريخ 
 .االمضاء

 التفويض في الحالة املدنية
 01رقم:   قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات

 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية. 
 03رقم   قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات

 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية. 
 17رقم   لوسلسات قرار لرئيس املجلس الجماعي

يتعلق بتفويض مهام ضابط  2017يوليوز  10صادر بتاريخ 
  .الحالة املدنية

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ الصولها
  04رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات

يتعلق بتفويض  اإلمضاء لإلشهاد على صحة اإلمضاءات 
 ومطابقة النسخ الصولها.
 09رقم  لوسلساتجلس الجماعي قرار لرئيس امل

يتعلق بتفويض  اإلمضاء   2016يوليوز  29صادر بتاريخ 
 لإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ الصولها. 

 11رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات
يتعلق  بتفويض  اإلمضاء   2016نونبر  09صادر بتاريخ 

 سخ الصولها.لإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة الن
 08 رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات

 .يقض ي بالتفويض في اإلمضاء 2018يوليوز  24بتاريخ 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 
 ماسة -جهة سوس

الصادرة عن مجالس الجماعات املقررات والقرارات 
 هاورؤسائ

 مالية الجماعات الترابية و الجبايات
 تعديل و تتميم قرار جبائي

  لتنالت  الجماعي  املجلس رئيس ل تعديلي   جبائي قرار
جاري به العمل يير القرار الجبائي اليقض ي بتغ 01/2016رقم 
املحدد ملبلغ الضرائب  30/04/2008بتاريخ  01/2008رقم 
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والرسوم والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية 
 جماعة.ال

للقرار الجبائي املعمول به  01/2016ملحق رقم 
 .بجماعة تنالت

 تسمية الشوارع و الساحات
/  02راركة رقم لرئيسة املجلس الجماعي للدقرار 

القاض ي بإطالق تسميات ال  2017مارس  24بتاريخ   2017
بحدث تاريخي على الطرق و  تحمل تشريفا عموميا و تذكيرا 
 .األزقة و الشوارع بمركز الدراركة

 الجماعات  تسيير مجالستنظيم و 
 تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها

 01/2017رقم  لرئيسة املجلس الجماعي للدراركةقرار 
القاض ي بتنظيم وتحديد اختصاصات  2017فبراير  03بتاريخ 

 .إدارة جماعة الدراركة
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة تنالت اقليم 

يقض ي  2016دجنبر 28بتاريخ  31اشتوكة ايت باها عدد 
 .بإحداث الهيكل التنظيمي لجماعة تنالت

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ  ــــــــــ

 واد نون -جهة كلميم
الصادرة عن مجالس الجماعات و املقررات و القرارات 

 .رؤسائها
 اختصاصات الجماعاتتحديد لقة بتنظيم و ت املتعالقرارا

 الجماعات تسيير مجالستنظيم و 
 تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها

ا/م  ج/01قمر قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي 
إدارة الجماعة و تحديد  يقض ي بهيكلة وتنظيم 2016م/

 اختصاصاتها.
 ين اسكالو ت  لجماعة  الجماعي  املجلس رئيس ل  قرار

بتنظيم إدارة الجماعة و  2016أكتوبر  05بتاريخ  04رقم 
 تحديد اختصاصاتها.

 التفويضقرارات 
 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها

/ م ح  04قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي رقم 
يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة   2015م ت ا/

 .وثائق ألصولها لنائب الرئيساإلمضاء  ومطابقة نسخ ال
/ م ح  05 قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي  رقم

يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة   2015م ت ا/
 .اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها لنائب الرئيس

/ م ح  06رقم  مطض يقرار لرئيس املجلس الجماعي أل 
ي بتفويض مهام يقض    2015أكتوبر   19بتاريخ  2015م ت ا/

الوثائق  اإلشهاد على صحة اإلمضاءات  ومطابقة نسخ
 .ألصولها لنائبة الرئيس
 20أسكا رقم -الجماعي لتلوين  املجلس قرار  لرئيس 

يقض ي بتفويض اإلمضاء  في مهام   2015سبتمبر  22 بتاريخ
املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاءات و النسخ التوقيع 

 املطابقة لألصل.
  21أسكا رقم -س املجلس الجماعي لتلوينلرئي قرار 

يقض ي بتفويض اإلمضاء  في مهام  2015سبتمبر  22بتاريخ 
التوقيع املتعلق باإلشهاد على صحة اإلمضاءات و النسخ 

 املطابقة لألصل.

 24أسكا رقم -يناملجلس الجماعي لتلو  لرئيس  قرار 
لى يقض ي بتفويض مهام  اإلشهاد ع 2015أكتوبر  07بتاريخ 

 صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها.
 ملخص مداوالت مجالس الجماعات

ملخص محضر مداوالت املجلس الجماعي للبيرات في 
 .2018إطار دورته العادية لشهر فبراير 

الجماعي بشأن املقرر املتخذ من طرف املجلس 
 .النقطة األولى

املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن 
 .ة الثانيةالنقط

املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن 
 .النقطة الثالثة

ملخص محضر مداوالت املجلس الجماعي لعوينة لهنا 
 .2018في إطار دورته العادية لشهر فبراير 

لجماعي بشأن املقرر املتخذ من طرف املجلس ا
 .النقطة األولى

املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن 
 .الثانية النقطة

املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة 
 .الثالثة

املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة املقرر 
 .الرابعة

املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة  املقرر 
 .الخامسة
لنقطة ا ملقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأنا

 .سةداسال
جماعي بشأن النقطة رف املجلس الاملتخذ من ط املقرر 

 .السابعة
املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة  املقرر 

 .الثامنة
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 الساقية الحمراء-جهة العيون 
 الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات و رؤسائهاالنصوص 

 التفويضقرارات 
 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.

 01/15قرار لرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم 
بتفويض مهام املصادقة على  يتعلق 2015شتنبر  15بتاريخ 

 اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها .
 03/15للدشيرة رقم  الجماعي  املجلس   لرئيسقرار 

بتفويض مهام املصادقة على  يتعلق 2015شتنبر  15بتاريخ 
 اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها .

 15 /04للدشيرة رقم   الجماعي  قرار لرئيس املجلس
بتفويض مهام املصادقة على  يتعلق 2015شتنبر  15بتاريخ 

 اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها .اإلمضاء و 
  5/15رقم  للدشيرة   الجماعي  املجلس قرار لرئيس 

بتفويض مهام الحالة املدنية  يتعلق 2015شتنبر  15بتاريخ 
 ها .واملصادقة على اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصول

 06/15الجماعي للدشيرة رقم   املجلس  رئيس قرار ل
بتفويض مهام الحالة املدنية  يتعلق 2015شتنبر  15بتاريخ 

 واملصادقة على اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها .
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يتعلق  08قرار لرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم 
نسخ بتفويض التصديق على االمضاء و االشهاد بتطابق ال

 ألصولها.
 11  رقم  الواد لفم  الجماعي  املجلس   لرئيس قرار 

يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد  2015شتنبر  16بتاريخ 
 على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.

بتاريخ  13قرار لرئيس املجلس الجماعي لفم الواد رقم 
يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على  2015شتنبر  16

 إلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.صحة ا
 بتاريخ   18 رقم   لوادا  فم  جماعة مجلس لرئيس قرار 

يقض ي بتفويض االمضاء و االشهاد على  2015ديسمبر  01
 صحة االمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.

 1031قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 
 ء. يقض ي بتفويض اإلمضا 2015دجنبر  28بتاريخ  

 1033قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 
 يقض ي بتفويض اإلمضاء.  2015دجنبر  28بتاريخ  

 1035قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 
 يقض ي بتفويض اإلمضاء.  2015دجنبر  28بتاريخ  

 1050قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 
 يقض ي بتفويض اإلمضاء.  2016 فبراير 22بتاريخ  

  04  رقم  لبوكراع  الجماعي املجلس  لرئيس  قرار
يقض ي بتفويض مهام تصحيح  2015نونبر 16  بتاريخ 

 ألصولها. اإلمضاء و مطابقة الوثائق
  05  رقم  لبوكراع  الجماعي املجلس  لرئيس  قرار

يقض ي بتفويض مهام تصحيح  2015نونبر 16  بتاريخ 
 .ألصولها مطابقة الوثائقاإلمضاء و 
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 ذهبوادي ال-جهة الداخلة
و مجالس الجماعات القرارات و املقرارات الصادرة عن 

 رؤسائها
 الجماعات  تسييرمجالستنظيم و 

 تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها
متعلق  13عدد  جماعي للعركوبالمقرر املجلس 

وتحديد الدراسة واملصادقة  على تنظيم إدارة  الجماعة ب
 .اصاتهااختص

 التسيير و إسناد املهام
 2015/  126جماعي للداخلة عدد  الاملجلس  مقرر 

املتعلق  2015نونبر  2املوافق ل  1437محرم  19بتاريخ  
بالنقطة الخاصة  بانتخاب رؤساء ونواب وأعضاء اللجن 

 الدائمة .
 ملخص مداوالت مجالس الجماعات

 2015 / 125للداخلة عدد    جماعيال  املجلس  مقرر 
املتعلق  2015أكتوبر  22املوافق ل  1437حرم م 8بتاريخ  

بالدراسة واملصادقة على النظام الداخلي  بالنقطة الخاصة
 ملجلس جماعة الداخلة .

  2015/  127عدد   للداخلة  جماعي ال  املجلس مقرر 
املتعلق  2015نونبر  10املوافق ل  1437محرم  27بتاريخ  

مشروع ميزانية  راسة واملصادقة علىالنقطة الخاصة بالدب
 .2016سنة 

 2015/  128جماعي للداخلة عدد  الاملجلس   مقرر 
املتعلق  2015نونبر  10املوافق ل  1437محرم  27بتاريخ  

بالنقطة الخاصة  برفع ملتمس للمدير العام للخطوط 
 ة بينامللكية املغربية من أجل الرفع من عدد الرحالت الجوي

 ء والداخلة.الدار البيضا
 24بتاريخ  01مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد   

النقطة املتعلقة   2015 أكتوبر 08املوافق لـ  1436ذو الحجة 
 بدراسة واملصادقة على النظام الداخلي للمجلس.

 13بتاريخ  04مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد 
قة  النقطة املتعل   2015 أكتوبر 27املوافق لـ  1437محرم 

م النقل الجوي برفع الرحالت الجوية للخطوط بدراسة دع
 .امللكية املغربية بين مدينتي الدار البيضاء والداخلة

 13بتاريخ  05مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد 
النقطة املتعلقة  2015 أكتوبر 27املوافق لـ  1437محرم 

ة املكلفة بمراجعة اللوائح بتعيين عضو باللجنة اإلداري
 .النتخابيةا

املتعلق   14عدد  مقرر املجلس جماعي للعركوب
بالدراسة واملصادقة  على برمجة اقتناء سيارة لفائدة 

 .الجماعة
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 الحسيمة-تطوان-طنجة جهةباملتواجدة  الترابية النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات

 
رة عن مجالس الجماعات قرارات الصاداملقررات وال

 ورؤسائها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجماعات و تسيير مجالس تنظيم
 تهاو تحديد  اختصاصا جماعةتنظيم إدارة 

 
 2016-10-04بتاريخ  04عدد  ي ملجاعرةجلس الجماعاملمقرر 

 .وتحديد إختصاصاتها جاعرةجماعة مليقض ي بتنظيم إدارة 
 

  ،جماعة ملجاعرةرئيس مجلس 
املتعلق بالجماعات  113.14على القانون التنظيميي  بناء

من  20بتاريخ  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 118و 94و 92( السيما املواد 2015يوليو 7) 1436رمضان 

 منه. 126و
الصادر  1 – 58 – 008بناء على  الظهير الشريف رقم : 

بمثابة النظام  1958فبراير  24ق ل فاملوا 1377شعبان  04في 
 األساس ي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه .

شوال  13الصادر في  2-77-738بناء على مرسوم رقم 
بمثابة النظام األساس ي  1977شتنبر  27املوافق ل  1397

 م تغييره أو تتميمه .ملوظفي الجماعات املحلية حسبما ت
الصادر  43لسيد وزير الداخلية رقم: بناء على منشور ا

 حول تنظيم إدارات الجماعات. 2016يوليوز  28بتاريخ: 
-10-04بتاريخ  04عدد  بناء على مقرر مجلس الجماعة

،  2016املتخذ خالل دورته العادية لشهر أكتوبر  2016
 . 2016أكتوبر  04املنعقدة يوم الثالثاء 

 :ـــرر ما يلــــيق
 الفصل األول 

تتألف إدارة جماعة ملجاعرة من: مديرية للمصالح و 
 ثالثة أقسام و اثنى عشر مصلحة .

 الفصل الثاني
تنظم إدارة الجماعة طبقا للهيكلة التنظيمية املرفقة 

 .بأصل هذا القرار 
 الفصل الثالث 

تحدد املهام واالختصاصات املوكولة لكل مصلحة من 
ر إليه في الديباجة أعاله  لح أعاله طبقا ملقرر املجلس املشااملصا

 على الشكل التالي: 
 مهام واختصاصات السيد مدير املصالح الجماعية

 يقوم مدير املصالح باملهام التالية :
يساعد رئيس املجلس الجماعي في تدبير شؤون  ▪

 الجماعة.
 ينسق بين مختلف املصالح التابعة للجماعة . ▪
مصالح الجماعة ت الصادرة عن ى املراسال االطالع عل ▪

 قبل توقيعها من طرف الرئيس .
تتبع مآل املراسالت الواردة على الجماعة والسهر على  ▪

 البث فيها من طرف املصالح املعنية .
 إعداد تقرير حول السير العام للمصالح . ▪
 . يتحديد مهام األعوان واملوظفين وتدبير مسارهم املنه ▪
 . وع موظفي الجماعةاقتراح تنقيط مجم ▪
اإلعداد للدورات واجتماعات لجان املجلس ومسك  ▪

 سجل الدورات .

توجيه ملف املقررات املتخذة إلى املصالح املعنية وتتبع  ▪
 تنفيذ مقررات املجلس .

 اإلعداد لالجتماعات الخارجة عن نطاق الدورات . ▪
 إعداد قرارات التفويض في مهام ضابط الحالة املدنية . ▪
على صحة  يض لإلشهادرات التفو إعداد قرا ▪

 اإلمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها .
إعداد التفويضات الخاصة بالسادة نواب السيد رئيس  ▪

 املجلس .
اإلشراف على تنظيم الدورات العادية واالستثنائية  ▪

 للمجلس .
السهر على تيهئ مختلف الوثائق املتعلقة بالنقط  ▪

 املدرجة بجدول األعمال .
 مال دورات املجلس .داد جداول أععلى إع اإلشراف ▪
 اإلشراف على تحضير وإعداد مشروع امليزانية . ▪
اإلشراف على إعداد برمجة الفائض الحقيقي  ▪

 والتقديري.
 مسك محاضر اللجان املتفرعة عن املجلس . ▪
إعداد ملفات الدفاع بالتنسيق مع املصالح الجماعية  ▪

 ذات الصلة ومحامي الجماعة .
تي تكون فيها ائية النازعات القضضبط مختلف امل ▪

 أو مدعى عليها . يالجماعة إما مدع
حضور أشغال الخبرة وجلسات البحث بمعية املصالح  ▪

 ذات الصلة بامللف وبتنسيق مع محامي الجماعة.
 مكتب الضبط اإلستقبال واإلرشادات :  -1
ضبط جميع الواردات والصادرات ومسك سجل خاص  ▪

 بكل منهما .
الجماعة وإحالتها على لواردة على ضبط املراسالت ا ▪

 املصالح املختصة .
 عرض الواردات على مديرية املصالح . ▪
 العمل على توجيه الواردات ملختلف املصالح املعنية . ▪
العمل على توجيه الصادرات ملختلف املصالح  ▪

 الخارجية.
 ضبط وتسجيل رخص اإلجازة السنوية والغياب. ▪
 مكتب التدقيق الداخلي : -2
خلي ملختلف األقسام داالفحص ال العمل على ▪

 واملصالح.
 رفع تقارير دورية للسيد مدير الجماعة . ▪
 الكتابة الخاصة للمجلس : -3
مساعدة كاتب املجلس في إعداد محاضر الدورات  ▪

 ونسخها بالسجل .
 إعداد تقارير اجتماعات املكتب . ▪

 إعداد تقارير اللجان. ▪
 قسم التعمير والبيئة واألشغال واملمتلكات

القسم بكل ما له عالقة باألشغال والصفقات  هذا يعنى
وإعدادها كالدراسات التقنية وإعداد دفاتر التحمالت، إضافة 
إلى مهام الصيانة وتتبع األشغال ومراقبة مدى احترام دفاتر 
التحمالت الخاصة بالصفقات، إلى جانب مجال التعمير 
ومراقبة البناء وضبط املخالفات ومنح الرخص، خاصة رخص 

ء ورخص التزود باملاء الشروب والكهرباء ورخص السكن، البنا
وكذلك املهام ذات الصلة باملجال البيئي والنظافة واملمتلكات، 

يتكون  إلى غير ذلك من املهام ذات الطبيعة التقنية الصرفة، و
 هذا القسم من أربع مصالح وهي كالتالي :
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 : التخطيط وتدبير املجال وشؤون البيئة مصلحة •
 ر ومختلف الرخص املتعلقة به .عميالت ▪
 الشواهد اإلدارية وكل ما يهم تسيير هذه املصلحة . ▪
 املساهمة في إعداد تصميم التهيئة للجماعة وتتبعه . ▪
تنفيذ مساطر املخالفات لقانون التعمير واتخاذ  ▪

القرارات املتعلقة بالهدم واملتابعة القضائية والوقف 
 ت .اراعذالفوري لألشغال واإلنذارات واإل 

 الرخص املهنية . ▪
 الطرق والتجزئات . ▪
 اإلحصاء املسترسل واملحافظة على البيئة . ▪
إعداد التصاميم التقنية والهندسية املتعلقة باملناطق  ▪

الخضراء واملحافظة على البيئة كالتشجير وخلق 
مساحات خضراء وتثمين املساحات الخضراء املنبثقة 

 عن التجزئات العقارية .
 لصلة .ملصالح ذات االتنسيق مع ا ▪
 املمتلكات واآلليات : مصلحة •
مسك سجل املمتلكات والقيام بجميع اإلجراءات  ▪

 القانونية واإلدارية املتعلقة باملمتلكات الجماعية .
 مسك السجالت العامة والخاصة للجماعة . ▪
تدبير ملفات مساطر االقتناء ونزع امللكية وقبول  ▪

رفا ون الجماعة طائية التي تكالهبات واملنازعات القض
 فيها .

حيازة ونقل امللكية واالحتالالت املؤقتة للملك العمومي  ▪
. 
قرارات تخطيط حدود الطرقات العامة واألكرية  ▪

 والعقود واالتفاقيات .
 استخراج الرسوم العقارية وتقييدها وتحفيظها . ▪
 اإلشراف على املرآب واملستودع الجماعيين . ▪
 .املصالح ذات الصلة التنسيق مع  ▪
 األشغال والصيانة  مصلحة •
 السهر على تنفيذ املساطر اإلدارية لألشغال . ▪
 تنفيذ صفقات األشغال والدراسات . ▪
 اإلشراف على تتبع األشغال . ▪
 إعداد محاضر التسليم املؤقت والنهائي لألشغال . ▪
إعداد الكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية لألشغال  ▪

. 
 برامج األشغال الجديدة .تنفيذ  ▪
 صيانة املعالم التاريخية واملنازل اآليلة للسقوط . ▪
تدبير ملفات الشكايات والتظلمات املرتبطة ببرامج  ▪

 األشغال وإعادة الهيكلة لألحياء والشوارع .
 التنسيق مع املصالح ذات الصلة. ▪
 الدراسات التقنية  مصلحة •
 للجماعة . إعداد الدراسات التقنية للمشاريع التنموية ▪
دفاتر التحمالت املتعلقة ات التقنية و إعداد الدراس ▪

 بالصفقات وسندات طلب األشغال وتصفيتها .
تتبع الدراسات التقنية للمشاريع بتنسيق مع مكاتب  ▪

 الدراسات .
 التنسيق مع مكاتب الدراسات واملصالح ذات الصلة . ▪

 والرياضيةقسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
صادي له عالقة باملجال االقتيختص هذا القسم بكل ما 

للجماعة، كمنح رخص استغالل املحالت التجارية على سبيل 
املثال والتي تكون من اختصاص الجماعة وكذا كل ما له عالقة 
بالجانب االجتماعي للجماعة، كالتعليم والصحة والنقل 

كالرياضة  وجمعيات املجتمع املدني واهتمامات الشباب
هي ويتكون هذا القسم من ثالث مصالح و والثقافة إلى غير ذلك، 

 كالتالي :

 
 حفظ الصحة  مصلحة •

 العمل على مراقبة كل ما له عالقة بالصحة العامة . ▪
 التنسيق مع املصالح ذات الصلة. ▪

 الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  مصلحة •
االجتماعي للجماعة، كالتعليم كل ما له عالقة بالجانب  ▪

ات املجتمع املدني واهتمامات والصحة والنقل وجمعي
 ثقافة إلى غير ذلك.الشباب كالرياضة وال

 التنسيق مع املصالح ذات الصلة. ▪
 الشؤون االقتصادية مصلحة •

القرارات اإلدارية املتعلقة بفتح املحالت واألنشطة  ▪
 . التجارية والصناعية والحرفية

القرارت اإلدارية املتعلقة باإلنذارات املرتكبة في مخالفة  ▪
 . لنصوص التنظيمية الجاري بها العملا
القرارات اإلدارية الخاصة باحترام التوصيات اإلدارية  ▪

 . ووقف النشاط
تدبير ملفات املتابعات القضائية والتظلمات و  ▪

 الشكايات .
ة القرارات اإلدارية املتعلقة باملحافظة على الصح ▪

العمومية والسكينة العامة وضمان التدابير والشروط 
 لحمايتها. الالزمة

 التنسيق مع املصالح ذات الصلة. ▪
 قسم الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية

يهتم هذا القسم بكل ما له عالقة بمداخيل الجماعة 
ومصاريفها، كإعداد جميع املعطيات املتعلقة بميزانية الجماعة 

اريف وحسابات خصوصية، كما يهتم من مداخيل ومص
ألوعية الضريبية وضبطها وتنميتها بالجبايات املحلية، وإحصاء ا

 يريبة املحلية، وضبط املداخيل فوالتعامل مع امللزمين بالض
السجالت الخاصة، إلى جانب ضبط مقتنيات الجماعة 
ومختلف نفقاتها وكل ما له عالقة بمحاسبة مالية الجماعة 
بذلك، وبالتالي فإن هذا القسم يتكون من خمس مصالح وهي 

 كالتالي :
 ارد البشرية :و امل مصلحة •

إنجاز وتتبع ملفات املوظفين من التوظيف إلى اإلحالة  ▪
 على التقاعد .

 ت السنوية والرخص اإلدارية .اإلجازا ▪
 إنجاز بطائق تنقيط املوظفين وتقارير التقييم . ▪
 تحويالت املناصب املالية . ▪
 قرارت اإلدماج . ▪
 االقتطاعات واملساهمة في الصناديق االجتماعية . ▪
 تجديد اإللحاق .إللحاق و قرارات ا ▪
 التعويض عن االعمال اإلضافية والشاقة . ▪
 املوظفين باألقسام واملصالح .قرارات حركية انتقال  ▪
 إعداد وتصفية مختلف النفقات . ▪
 أجور وتعويضات املوظفين . ▪
إعداد مختلف امللفات والوثائق املتعلقة بالحياة  ▪

 اإلدارية للموظف.
 .التنسيق مع املصالح ذات الصلة ▪

 املوارد املالية  مصلحة •
 إعداد امليزانيات املتعلقة باملداخيل واملصاريف . ▪
وائم املحاسباتية املرتبطة باملداخيل إعداد الق ▪

 واملصاريف .
 إعداد وثيقة فائض السنة الفائتة . ▪
 االستخالصات للضرائب والرسوم واإلتاوة . ▪
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استخالصات الغرامات طبق التشريعات الجاري بها  ▪
 العمل .

 الصات حصيلة إيجار املرافق الجماعية .تخاس ▪
 حصيلة اإلمدادات من الضرائب املحولة . ▪
 تدبير الباقي استخالصه . ▪
 القرارات الجبائية . ▪
 اإلشراف على وكالة مداخيل املرافق العمومية . ▪
 مداخيل مختلفة وطارئة . ▪
تحضير وإعداد امليزانية الرئيسية وامليزانيات امللحقة  ▪

ة، العمليات املالية والحسابات الخصوصي
 واملحاسباتية للتسيير والتجهيز .

البرامج واملشاريع والعمليات  الترخيصات االستثنائية في ▪
 واعتمادات االلتزام والعتاد واألدوات .

 حصر امليزانيات . ▪
 تعديل امليزانية . ▪
 تنفيذ امليزانية . ▪
تدبير املستودع الجماعي لآلليات والوقود وصيانة  ▪

 لتأمين واإلصالح .العتاد وعقود ا
السهر على مساطر طلبات فتح العروض ونشر  ▪

 البرامج التوقعية .
طبيق جميع العمليات املحاسباتية على مستوى ت ▪

 (.GIDنظام التدبير املندمج للنفقات )
 التنسيق مع املصالح ذات الصلة. ▪

 الحالة املدنية واملصادقة على الوثائق : مصلحة •
لقة بتدبير املرفق إعداد املطبوعات والنسخ املتع ▪

 اإلداري.
 مسك سجالت الوالدة والوفيات في نظيرين . ▪
 جميع الوثائق املتعلقة بالحالة املدنية .تسليم  ▪
 إحصاء الوالدات والوفيات . ▪
 تلقي تصاريح الوالدات والوفيات. ▪
 تضمين نسخ األحكام . ▪
 عقود الزواج . ▪
 إعالم بيان الوفيات . ▪
 لدورية .تقارير الحالة املدنية والوثائق ا ▪
 مطابقة النسخ ألصولها . ▪
 اإلشهاد على صحة اإلمضاءات. ▪
لشواهد )الخطوبة، العزوبة، عدم إعداد مختلف ا ▪

 (...الزواج
 التنسيق مع املصالح ذات الصلة. ▪

 امليزانية واملحاسبة والصفقات :  مصلحة •
تدبير ملفات املشاريع الكبرى واملشاريع الصغرى  ▪

 واملتوسطة واالستثناءات .
إعداد البرنامج التوقعي للمشاريع املزمع على  السهر ▪

 املالية .إنجازها برسم السنة 
 السهر على إعداد برنامج عمل الجماعة . ▪
النشر بالجرائد الوطنية وببوابة الصفقات العمومية   ▪

. 
 تدبير صفقات األشغال والدراسات . ▪
 تدبير ملفات ومشاريع التدبير املفوض . ▪
ايات اإلدارية والجماعية صيانة املقابر والطرق والبن ▪

عالقاتها مارسة جزء من مهام الشرطة اإلدارية في وم
 باألقسام واملصالح الجماعية 

 تدبير الشكايات والتظلمات . ▪

إعداد أشغال برامج التدشينات باملناسبات الوطنية  ▪
والدينية وتزيين املركز باألعالم الوطنية واإلنارة 

 وصباغة األرصفة وتبليط الطرقات .
بير مرفق املاء الصالح للشرب والكهرباء دت ▪

 واالتصاالت .
 ن القانونية وشؤون املجلس : الشؤو  مصلحة •

تدبير كل ما له عالقة بالشؤون القانونية  ▪
 للمجلس.

 الفصل الرابع
يعهد إلى السادة : مدير املصالح ورؤساء األقسام بتنفيذ 

 مقتضيات هذا القرار كل حسب اختصاصه.
 الفصل الخامس

ول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه مفع يسري 
 السيد عامل عمالة وزان .من قبل 

 الفصل السادس
 تنظم إدارة الجماعة طبقا للهيكلة التنظيمية التالية :   

 

 
 .2017يناير  17حرر بلمجاعرة في و 
 .ملجاعرة  الجماعي رئيـس املجلـــــــساإلمضاء: 

 تأشيرة السيد العامـــل .
 .امل الكاتب العام محمد عشيرالععن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التفويضقرارات 
 التفويض في املهام واإلمضاء

 
يقض ي  226رقم   لزومي الجماعي املجلس لرئيـسقــــرار 

 بتفويض االمضاء في مهام قطاع التعمير داخل الجماعة.
ــ ـــــــيالجماعي ـــس املجلس رئيـــــــ  ،لجماعة زومـــــ

من  20صادر في   1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليو 7) 1436رمضان 
املتعلق  بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة  113.14

        .منه 103
ن م 15صادر في  1. 92. 7وبناء على الظهير الشريف رقم: 

 25. 90( بتنفيذ القانون رقم: 1992يونيو  17) 1412ذي الحجة 
تقسيم و املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية 

 العقارات .
 15صادر في  1. 92. 31وبناء على الظهير الشريف رقم: 

( بتنفيذ القانون رقم: 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة 
 تعلق بالتعمير .امل 12. 90

ـــــــــرر ما يلي :  قــــــــ
 الفصل األول 

  31/12/1974، املزداد بتاريخ: عمار حمزةيفوض للسيد : 
 بزومـــــي.

صفته :  النائب االول لرئيس املجلس الجماعي لجماعة زومـي ، 
التوقيع بالتفويض في مهام التعمير بجماعة زومي ، وليقوم بهذه 

 ملشاركة معي .املهمة ، مقامي وبا
 فصل الثانيال

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

يعهد بتنفيذ هذا القرار الى الكاتب العام ورؤساء االقسام 
 بالجماعة  كل فيما يخصه 

 الفصل الرابع
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية و إدارة 

 م    بجميع الوسائل املتاحة . اعـة ويبلغ للعمو الجم
 .2015اكتوبر 13حرر بزومي في  و 

 .االمضاء: رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي بتفويض  228 رقم زوميقرار لرئيس املجلس الجماعي ل
 قطاع االشغال الجماعيةام تدبير االمضاء في مه

 
ـــــــي ـــــس املجلس الجماعي لجماعة زومـــــ  رئيـــــــ

من  20صادر في   1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليو 7) 1436رمضان 
املتعلق  بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة  113.14

  .منه 103
ــــــــرر ما يلي:قـ  ـــــــ

 الفصل األول 
يعين السيد: عبد السالم العزيبي ، املزداد بتاريخ : 

:  النائب الثاني لرئيس املجلس  بزومي .صفته 31/12/1969
الجماعي لجماعة زومـي. للتوقيع بالتفويض في مهام تدبير قطاع 

 ة  بجماعةاالشغال الجماعية املتعلقة بالنظافة والصحة والبيئ
 زومي ، ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي .

 

 الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع 

 عليه .  
 الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ هذا القرار الى الكاتب العام ورؤساء 
 االقسام  بالجماعة كل فيما يخصه . 

 الفصل الرابع
للجماعات الترابية  بالجريدة الرسميةينشر هذا القرار 

 وإدارة الجماعــة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
  2015اكتوبر 13حرر بزومي في : و 

 محمد اجويطرئيـس املجلـس اإلمضاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي   212رقم :  لزومي الجماعي املجلس لرئيـسقــــرار 
بتفويض توقيع حواالت اجور املوظفين وتعويضات  الرئيس 

 2017وذوي الحق من املستشارين لشهر غشت 
 رئيـــس املجلس الجماعي لجماعة زومـــي

من  20صادر في   1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليو 7) 1436رمضان 
املتعلق  بالجماعات وخصوصا الفقرة الثانية من املادة  113.14

 .منه 105
الصادر في  1.58.008بنــاء على الظهيــر الشـــريف رقـــم : و 

( بمثابة النظام األساس ي العام 1958فبراير 24)1377شعبان  4
 للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييــره وتتميمــــه  .

 13بتاريخ  2.77.738بنــاء على املرسوم رقــم : و 
( املحدث بموجبه النظـام الخـاص 1977شتنبر 27) 1397شوال

 بموظفي الجمــاعــات املحلية.
الديار ونظرا لتواجد رئيس الجماعة خالل هذه الفترة ب

 املقدسة ألداء فريضة الحج .
ــــــــرر ما يلي: ـــ  قــــــــ

 الفصل األول 
املصالح السالم رواض ي مدير  يفوض للسيد : عبد 

،  بالدار البيضاء 01/05/1960 املزداد بتاريخ ي ،بجماعة زوم
، امضاء  B735213الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

وتعويضات الرئيس وذوي الحق من حواالت اجور املوظفين 
 .، وليقوم بهذه املهمة نيابة عني2017املستشارين لشهر غشت 

 الفصل الثاني
التوقيع لقرار ابتداء من تاريخ يبدأ سريان مفعول هذا ا

 عليه .  
 الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ هذا القرار الى مدير املصالح  ورؤساء 
 االقسام  بالجماعة كل فيما يخصه . 

 
 لفصل الرابعا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 
 وإدارة الجماعــة ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.  

 2017غشت  10ر بزومي في : ر حو 
  االمضاء: رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين بيضاء رقم  
م التوقيع على رخص املاء اتفويض مهيقض ي ب 11/2016

 والكهرباء
 

 ،رئيس املجلس الجماعي لجماعة عين بيضاء 
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07هـ )املوافق  1436من رمضان 
 103ماعات وخصوصا املادة املتعلق بالج 113.14التنظيمي رقم 

 منه .
 قرر ما يلي 

 الفصل األول 
 .1955املولود بتاريخ:  .يفوض للسيد : محمد القوبي

مهمة ،يس املجلس الجماعي لعين بيضاء النائب الرابع  لرئ
مقامي التوقيع على رخص املاء والكهرباء ليقوم بهذه املهمة 

 وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ توقيعه.
 الفصل الثاني

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية 
أو باملوقع االلكتروني لهذه الجريدة كما يعلق بمقر الجماعة 

 للعموم بجميع الوسائل املتاحة.ويبلغ 
 الفصل الثالث

 
 يخ تحريره.يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تار 

 2016نونبر 25حرر بعين بيضاء، بتاريخ  :  و 
 رئيـس املجلـس عبد العزيز لشهبمضاء اإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة عين بيضاء رقم

تفويض مهام التوقيع إلى مدير مصالح املتعلق ب 03/2017
 جماعة عين بيضاء  نيابة عن الرئيس

 
 ،رئيس املجلس الجماعي لعين بيضاء

، الصادر في  1.58.008الشريف رقم بمقتض ى الظهير 
، بمثابة النظام  1958فبراير  24هـ املوافق لـ  1377شعبان  04

 االساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه.
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07 لـ  املوافق هـ 1436من رمضان 
 105املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  113.14مي رقم التنظي
 منه .

محرم  17صادر في  2.09.441بناء على املرسوم رقم 
املتعلق بنظام املحاسبة  2010يناير 03املوافق ل  1431

 ية و هيئاتها .العمومية للجماعات املحل
بتاريخ  51بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد : 

حول تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري  2015دجنبر  31
 املصالح بالجماعات الترابية .

املتعلق بتعيين السيد  02/2017بناء على القرار رقم 
عبد السالم عباس ي بصفة مؤقتة في منصب مدير مصالح 

 23بيضاء ، اقليم وزان ، واملؤشر عليه بتاريخ  جماعة عين
 . 2017يونيو 

 قـرر ما يلـي:
 

 األول الفصل 
تفوض للسيد: عبد السالم عباس ي. مدير مصالح جماعة 
عين بيضاء بصفة مؤقتة، مهمة  التوقيع نيابة عن الرئيس على 

 ما يلي :
صرف نفقات تسيير موظفي الجماعة والوثائق املتعلقة  -

 . بها 
 تعويضات الرئيس وذوي الحق من املستشارين. -
 وثائق امليزانية  والحساب االداري  -

 الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مدير الجماعة وقابض 

 قباضة وزان كل في دائرة اختصاصه.
 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية 
الجريدة كما يعلق بمقر الجماعة  أو باملوقع االلكتروني لهذه

 موم بجميع الوسائل املتاحة.ويبلغ للع
 الفصل الرابع

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
 2017غشت  17-حرر بعين بيضاء: و 

 عبد العزيز لشهب  رئيـس املجلـساإلمضاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجماعي لجماعة عين بيضاء رقم : قرار لرئيس املجلس 
تفويض مهام التوقيع إلى مدير مصالح املتعلق ب 01/2018

 الجماعة نيابة عن الرئيس
 

 ،رئيس املجلس الجماعي لعين بيضاء
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

انون بتنفيذ الق 2015يوليوز  07 لـ  هـ املوافق 1436من رمضان 
 105املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  113.14التنظيمي رقم 

 منه .
محرم  17صادر في  2.09.441بناء على املرسوم رقم و 

املتعلق بنظام املحاسبة  2010يناير 03املوافق ل  1431
 العمومية للجماعات املحلية و هيئاتها .

بتاريخ  51: الداخلية عدد بناء على منشور السيد وزير و 
حول تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري  2015دجنبر  31

 املصالح بالجماعات الترابية .
 قـرر ما يلـي:

 الفصل األول 
تفوض للسيد: عبد السالم عباس ي . مدير مصالح 

 الجماعة مهمة  التوقيع نيابة عن الرئيس على ما يلي :
 . 0.20.40/41مصاريف التنقل داخل اململكة الفصل    -

 الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مدير الجماعة وقابض 

 قباضة وزان كل في دائرة اختصاصه.
 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية 
ماعة أو باملوقع االلكتروني لهذه الجريدة كما يعلق بمقر الج

 ويبلغ للعموم بجميع الوسائل املتاحة.
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 الفصل الرابع
 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.

 2018يناير  2حرر بعين بيضاء: و 
 عبد العزيز لشهب  رئيـس املجلـساإلمضاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحالة املدنية فيتفويض ال

 
املتعلق  209رقم:  زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية
 

ـــــس املجلس القروي ضابط الحالة املدنية لجماعة  رئيـــــــ
ــــي  زومــــــــ

من  20صادر في   1.15.85قم هير الشريف ر بناء على الظ
( بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليو 7) 1436رمضان 
املتعلق  بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  113.14

 منه . 102
صادر في  1.  02.  239وبمقتض ى الظهير الشريف رقم: 

.  99قم : بتنفيذ القانون ر  2002أكتوبر   03)  1423رجب  25
املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة املتعلق بالحالة  37

 الخامسة منه.
شعبان  2صادر في  2.  99.  665وبناء على املرسوم رقم: 

 37. 99 ( املتعلق بتطبيق القانون رقم2002أكتوبر  9) 1423
ملتعلق بالحالة (  ا2002أكتوبر  3)1423رجب  25املؤرخ في 

 منه .  1ا املادة املدنية  وخصوص
ق م  D 5229وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

حول االجراءات الخاصة بتفويض مهام  2009يوليو 16م بتاريخ 
 رئيس املجلس الجماعي الى نوابه .

ـــــــــــرر ما يلي  قــــــــ
 الفصل األول 
 يعين السيد: محمد القسماوي ،

 . بزومي 31/12/1967ملزداد سنة : ا
صفته:  رئيس قسم امليزانية والحسابات ، الدرجة : محرر 

 ،  8من الدرجة الرابعة السلم:
 املرسم والعامل بمصالح هذه الجماعة . 

ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية 
بزومي، األصلي الذي يقع مقره بمقر دار الجماعة القروية 

 اركة معي .ليقوم بهذه املهمة، مقامي وباملش
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع 
 عليه .  

 الفصل الثالث
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 . ويبلغ للعموم بجميع الوسائل
 

 2015سبتمبر28حرر بزومي في : و 
 االمضاء: رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

املتعلق  210رقم:  زوميقرار لرئيس املجلس الجماعي ل
 بتفويض التوقيع في مهام ضابط الحالة املدنية

 
الحالة املدنية لجماعة رئيــس املجلس الجماعي ضابط 

 زومـي
من  20في  صادر  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم  
ذ القانـون التنظيمي رقم ( بتنفي2015يوليو 7) 1436رمضان 
املتعلق  بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  113.14

 منه . 102
صادر في  1.  02.  239بمقتض ى الظهير الشريف رقم: و 

.  99بتنفيذ القانون رقم : (  2002أكتوبر   03)  1423رجب  25
املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة املتعلق بالحالة  37

 ة منه.الخامس
شعبان  2صادر في  2.  99.  665بناء على املرسوم رقم: و 

.   99( املتعلق بتطبيق القانون رقم: 2002أكتوبر  9هـ )  1423
(  املتعلق بالحالة 2002أكتوبر  3)1423رجب  25املؤرخ في  37

 منه .  1املدنية  وخصوصا املادة 
ـــــــــــرر ما يليــــقـــ  ـ

 
 الفصل األول 

يفوض للسيد: محمد امزيان ، املزداد بتاريخ: 
 بالصويرة . 02/01/1960

 صفته:  رئيس قسم الحالة املدنية ، 
 ،11الدرجة: متصرف من الدرجة الثانية السلم :

بمصالح هذه الجماعة . التوقيع   املرسم والعامل
ملدنية بمكتب الحالة املدنية بالتفويض في  مهام ضابط الحالة ا

ماعة بزومي، ليقوم بهذه األصلي الذي يقع مقره بمقر دار الج
 املهمة، مقامي وباملشاركة معي .

 الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع 

 عليه .  
 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 
 ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.     ارة الجماعة ، كما يعلقوإد

 2015سبتمبر  28حرر بزومي في : و 
 االمضاء: رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد احويط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يقض ي 214 : رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 املدنية الحالة ضابط اممه بتفويض
 

 لجماعة املدنية الحالة ضابط الجماعي املجلس رئيــــس
 زومـــــي

 من 20 في صادر  1.15.85 رقم الشريف الظهير على بناء
 رقم التنظيمي القانـون  بتنـفـيـذ( 2015يوليو 7) 1436 رمضان

 املادة من األولى الفقرة وخصوصا بالجماعات  املتعلق 113.14
 منه 102

 في صادر 1.  02.  239: رقم الشريف الظهير وبمقتض ى 
.  99:  رقم القانون  ( بتنفيذ 2002 اكتوبر  03)  1423 رجب 25



ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجمااجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية1جامدى الثانية 1440 )7 فرباير 2019(العـدد الثامن والثالثون18 ونثثالالو  لتاسعالعدد ا        (                     ---- ------- --) ---- ----- --                       

 املادة من الثانية الفقرة وخاصة املدنية بالحالة املتعلق 37
 .منه الخامسة

 في صادر 2.  99.  665: رقم التطبيقي املرسوم على وبناء
 القانون  بتطبيق املتعلق( 2002 براكتو  9)  هـ 1423 شعبان 2

(  2002 اكتوبر 3)1423 رجب 25 في املؤرخ 37.   99: رقم
  . منه 1 املادة وخصوصا  املدنية بالحالة املتعلق

ـــــــــــرر   : يلي ما قــــــــ
 األول  الفصل

 31/12/1974: بتاريخ املزداد ،  حمزة عمار: السيد يعين
 .بزومـــــي

 لجماعة  الجماعي املجلس لرئيس ول ال ا النائب:   صفته
 بمكتب املدنية للحالة ضابط مهام في بالتفويض للتوقيع ، زومي

 بزومي الجماعة دار بمقر مقره يقع الذي األصلي املدنية الحالة
 .معي وباملشاركة مقامي  املهمة بهذه ليقوم ،

 الثاني الفصل
 يعالتوق تاريخ من ابتداء القرار هذا مفعول  سريان يبدأ

   . عليه
 الثالث الفصل

 ورؤساء العام الكاتب الى القرار هذا بتنفيذ يعهد
 . يخصه فيما كل بالجماعة  االقسام

 الرابع الفصل
 الترابية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر

 .املتاحة الوسائل بجميع للعموم ويبلغ الجماعــة وإدارة
  2015اكتوبر 13:  في بزومي حرر و 

 احويط محمد لزومي الجماعي املجلس رئيـس: ءمضااال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يقض ي 216 رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 
 املدنية. الحالة ضابط مهام بتفويض

 
 لجماعة املدنية الحالة ضابط الجماعي املجلس رئيــــس

ـــ  ـي،زومــــــــ
 من 20 في صادر  1.15.85 رقم الشريف الظهير على بناء

 رقم التنظيمي القانـون  بتنـفـيـذ( 2015يوليو 7) 1436 رمضان
 املادة من األولى الفقرة وخصوصا بالجماعات  املتعلق 113.14

  .منه 102
 في صادر 1.  02.  239: رقم الشريف الظهير وبمقتض ى

.  99:  رقم القانون  بتنفيذ 2002 اكتوبر  03)  1423 رجب 25
 املادة من الثانية الفقرة وخاصة املدنية بالحالة املتعلق 37

 .منه الخامسة
 في صادر 2.  99.  665: رقم التطبيقي املرسوم على وبناء

 القانون  بتطبيق املتعلق( 2002 اكتوبر 9)  هـ 1423 شعبان 2
  (2002 اكتوبر 3)1423 رجب 25 في املؤرخ 37.   99: رقم

  . منه 1 املادة وخصوصا  املدنية بالحالة املتعلق
ـــــــــــرر   :يلي ما قــــــــ

 األول  الفصل
 /31/12 بتاريخ املزداد العزيبي، السالم عبد  السيد يعين

 الجماعي املجلس لرئيس الثاني النائب بزومـــــي بصفته:   1969
 املدنية للحالة ضابط مهام في بالتفويض للتوقيع زومي، لجماعة
 الجماعة دار بمقر مقره يقع الذي األصلي املدنية الحالة بمكتب
 .معي وباملشاركة مقامي  املهمة بهذه ليقوم ، بزومي

 الثاني الفصل
 التوقيع تاريخ من ابتداء القرار هذا مفعول  سريان يبدأ

  عليه
 الثالث الفصل

 ورؤساء العام الكاتب الى القرار هذا بتنفيذ يعهد
 . يخصه فيما كل بالجماعة  االقسام

 الرابع الفصل
 الترابية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر

 .املتاحة بجميع الوسائل للعموم ويبلغ الجماعة وإدارة
 .2015اكتوبر13 في بزومي وحرر 

 احويط. محمد لزومي، الجماعي املجلس رئيـس: االمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

املتعلق بإلغاء  109رقم:  زوميقرار لرئيس املجلس الجماعي ل
 تفويض التوقيع في  مهام ضابط الحالة املدنية

 
رئيــس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة 

 زومــي
من  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليو 7) 1436رمضان 
تعلق  بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة امل 113.14

 منه . 102
صادر في  1. 02.  239بمقتض ى الظهير الشريف رقم: و 

 37. 99بتنفيذ القانون رقم :  (2002أكتوبر 03) 1423رجب  25
ادة بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية من امل املتعلق

 الخامسة منه.
شعبان  2صادر في  2.  99.  665بناء على املرسوم رقم: و 

.  99( املتعلق بتطبيق القانون رقم: 2002أكتوبر  9هـ )  1423
(  املتعلق بالحالة 2002أكتوبر 3)1423رجب  25املؤرخ في  37

 منه .  1املدنية  وخصوصا املادة 
ط الحالة بناء على قرار تفويض التوقيع في مهام  ضابو 
في   2015شتنبر  28بتاريخ :  209جماعة زومي رقم : املدنية ل

 اسم السيد : محمد القسماوي محرر من الدرجة الرابعة .
بناء على رسالة السيد وزر الداخلية املوجهة الى  السيد و 

. املتعلقة 2016يناير  12بتاريخ :  053:عامل اقليم وزان عدد
 خليفة قائد .    بتعيين السيد: محمد القسماوي 

ـــــــــــرر ما يليق  ــــــــ
 الفصل األول 

املتعلق   28/09/2016بتاريخ :  209يلغى القرار  رقم 
بتفويض التوقيع في مهام ضابط الحالة املدنية باملكتب االصلي 

الدرجة  لجماعة زومي للسيد: محمد االقسماوي ، محرر من
 . 9لثالثة السلم : ا

 الفصل الثاني
قرار ابتداء من تاريخ التوقيع مفعول هذا ال سريانيبدأ 

 عليه .  
 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 
 وإدارة الجماعة ، كما يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.          

 2016ابريل 18 حرر بزومي في :و 
 ويطاالمضاء: رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد اح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املتعلق  110رقم:  زوميقرار لرئيس املجلس الجماعي ل
 بتفويض التوقيع في مهام ضابط الحالة املدنية

 
رئيــس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة 

 زومــي
من  20صادر في   1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم  

( بتنـفـيـذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليو 7) 1436رمضان 
املتعلق  بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املادة  113.14

 منه . 102
صادر في  1.  02.  239بمقتض ى الظهير الشريف رقم: و 

.  99فيذ القانون رقم : بتن 2002أكتوبر   03)  1423رجب  25
ن املادة لحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية ماملتعلق با 37

 الخامسة منه.
شعبان  2صادر في  2.  99.  665بناء على املرسوم رقم: و 

.   99( املتعلق بتطبيق القانون رقم: 2002أكتوبر  9هـ )  1423
لحالة (  املتعلق با2002أكتوبر  3)1423رجب  25املؤرخ في  37

  منه . 1املدنية  وخصوصا املادة 
ـــــــــــرر ما يلي  قــــــــ

 الفصل األول 
الشريف البركالي ، املزداد بتاريخ :   يفوض للسيد:

لبطاقة التعريف الوطنية رقم :  ،الحامل بزومي 19/04/1968
LC16882 .  صفته :  موظف تابع ملكتب الحالة املدنية ، الدرجة

لعامل ، املرسم وا6الدرجة الثالثة السلم :  : مساعد اداري من
التوقيع بالتفويض في مهام ضابط  ،بمصالح هذه الجماعة 

الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية األصلي الذي يقع مقره 
بمقر دار الجماعة بزومي، ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة 

 معي .
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع 
 عليه .  

 الثالثصل الف
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 وإدارة الجماعة ، كما يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل.          
  2016ابريل 18حرر بزومي في :  و

 محمد احويطاالمضاء: رئيـس املجلس الجماعي لزومي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتفويض يقض ي 159 رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 
 .املدنية الحالة وثائق في االمضاء

 
 لجماعة املدنية الحالة ضابط الجماعي املجلس رئيـس

 ،زومــي
 من 20 في صادر  1.15.85 رقم الشريف الظهير على بناء

 رقم ميالتنظي القانـون  بتنـفـيـذ( 2015يوليو 7) 1436 رمضان
 املادة من األولى الفقرة وخصوصا بالجماعات  املتعلق 113.14

 .منه 102
 25 في صادر 1.  02.  239: رقم الشريف الظهير على وبناء

 37.  99:  رقم القانون  بتنفيذ ( 2002 اكتوبر  03)  1423 رجب
 املادة من الثانية الفقرة وخاصة املدنية بالحالة املتعلق

 .منه الخامسة
 في صادر 2.  99.  665: رقم التطبيقي املرسوم على ءوبنا

 القانون  بتطبيق املتعلق( 2002 اكتوبر 9)  هـ 1423 شعبان 2

 املتعلق(  2002 اكتوبر 3)1423 رجب 25 في املؤرخ 37.  99: رقم
            . منه 1 املادة وخصوصا  املدنية بالحالة

 بتاريخ  159:  عدد زومي جماعة مجلس مقرر  على وبناء
 ماي 06 الجمعة يوم املنعقدة العادية دورته في 06/05/2016

 لرئيس السادس النائب انتخاب اثرها على تم الذي  2016
             . زومي جماعة

ـــــــــــرر   :يلي ما قــــــــ
 األول  الفصل

 لرئيس  الثالث النائب غفيـر هللا عبد:  للسيد يفوض
 الحامل بزومي،  31/12/1961  يخار بت ،املزداد الجماعي املجلس
 في االمضاء  مهام ، G122390 رقم الوطنية التعريف لبطاقة
 مقامي املهمة بهذه ليقوم زومي، بجماعة املدنية الحالة وثائق

 .معي وباملشاركة
 الثاني الفصل

 التوقيع تاريخ من ابتداء القرار هذا مفعول  سريان يبدأ
   . عليه

 الثالث الفصل
 مكتب ورئيس  املصالح مدير الى القرار هذا يذبتنف يعهد

  . يخصه فيما كل بالجماعة املدنية الحالة
 الرابع الفصل

 الترابية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر
   .املتاحة بجميع الوسائل للعموم ويبلغ الجماعــة وإدارة

 2016مايو 23:  في بزومي حرر و 
 احويط محمد لزومي اعيالجم املجلس رئيـس: االمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يقض ي 160: رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 املدنية الحالة وثائق في االمضاء بتفويض
 

 لجماعة املدنية الحالة ضابط الجماعي املجلس رئيـس
 زومــي

 من 20 في صادر  1.15.85 رقم الشريف الظهير على بناء
 رقم التنظيمي القانـون  بتنـفـيـذ( 2015يوليو 7) 1436 رمضان

 املادة من األولى الفقرة وخصوصا بالجماعات  املتعلق 113.14
 .منه 102

 25 في صادر 1.  02.  239: رقم الشريف الظهير على بناء
 . 99:  رقم القانون  بتنفيذ ( 2002 اكتوبر  03)      1423 رجب

 املادة من الثانية الفقرة وخاصة املدنية بالحالة املتعلق 37
 .منه الخامسة

 2 في صادر 2.  99.  665: رقم التطبيقي املرسوم على بناء
 رقم القانون  بتطبيق املتعلق( 2002 اكتوبر 9)  هـ 1423 شعبان

 املتعلق(  2002 اكتوبر 3)1423 رجب 25 في املؤرخ 37.   99: 
             . منه 1 املادة وخصوصا  املدنية بالحالة

 بتاريخ  159:  عدد زومي جماعة مجلس مقرر  على بناء
 ماي 06 الجمعة يوم املنعقدة العادية دورته في 06/05/2016

 لرئيس السادس النائب انتخاب اثرها على تم الذي  2016
             . زومي جماعة

ـــــــــــرر   :يلي ما قــــــــ
 ل األو  الفصل

 لرئيس  الرابع النائب  توفيق بديعة:  للسيدة يفوض
 بزومي 23/08/1972:     بتاريخ ،املزدادة الجماعي املجلس
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  مهام ، AB176451 رقم الوطنية التعريف لبطاقة والحاملة
 بهذه لتقوم زومي، بجماعة املدنية الحالة وثائق في االمضاء

 .معي وباملشاركة مقامي املهمة
 الثاني الفصل

 التوقيع تاريخ من ابتداء القرار هذا مفعول  سريان دأبي
   . عليه

 الثالث الفصل
 مكتب ورئيس  املصالح مدير الى القرار هذا بتنفيذ يعهد

  . يخصه فيما كل بالجماعة املدنية الحالة
 الرابع الفصل

 الترابية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر
   .املتاحة بجميع الوسائل ومللعم ويبلغ الجماعــة وإدارة

 2016مايو 23:  في بزومي حرر و 
 احويط محمد لزومي الجماعي املجلس رئيـس: االمضاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يقض ي 161  رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 

 املدنية الحالة وثائق في االمضاء بتفويض
 

 لجماعة املدنية الحالة ضابط الجماعي املجلس رئيـس
 ،زومــي

 من 20 في صادر 1.15.85 رقم الشريف الظهير على بناء
 رقم التنظيمي القانـون  بتنـفـيـذ( 2015يوليو 7) 1436 رمضان

 املادة من األولى الفقرة وخصوصا بالجماعات  املتعلق 113.14
      منه 102

 25 في صادر 1.2.239 رقم الشريف الظهير على وبناء
 37.  99:  رقم القانون  بتنفيذ(  2002 اكتوبر  03)  1423 رجب

 املادة من الثانية الفقرة وخاصة املدنية بالحالة املتعلق
         .منه الخامسة

 2 في صادر 2.99.665. رقم التطبيقي املرسوم على وبناء
: رقم قانون لا بتطبيق املتعلق( 2002 اكتوبر 9)  هـ 1423 شعبان

 املتعلق(  2002 اكتوبر 3)1423 رجب 25 في املؤرخ 37.   99
  . منه 1 املادة وخصوصا  املدنية بالحالة

 بتاريخ 159 عدد زومي جماعة مجلس مقرر  على وبناء
 ماي 06 الجمعة يوم املنعقدة العادية دورته في 06/05/2016

 يسلرئ السادس النائب انتخاب اثرها على تم الذي  2016
  ي.زوم جماعة

ـــــــــــرر  ــ  : يلي ما قــــــ
 األول  الفصل

 لرئيس الخامس النائب ، زعزاع نجاة:  للسيدة يفوض
 الحاملة ،  27/05/1972:   بتاريخ املزدادة ، الجماعي املجلس
 في االمضاء  مهام ، H228257 رقم الوطنية التعريف لبطاقة
 مقامي  املهمة بهذه وملتق زومي، بجماعة املدنية الحالة وثائق

 .معي وباملشاركة
 الثاني الفصل

 التوقيع تاريخ من ابتداء القرار هذا مفعول  سريان يبدأ
   . عليه

 الثالث الفصل
 مكتب ورئيس  املصالح مدير الى القرار هذا بتنفيذ يعهد

  . يخصه فيما كل بالجماعة املدنية الحالة

 الرابع الفصل
 الترابية للجماعات رسميةلا بالجريدة القرار هذا ينشر

   .املتاحة الوسائل بجميع للعموم ويبلغ الجماعــة وإدارة
 .2016مايو 23  في بزومي حرر و 

 .طياحو  محمدي ،لزوم الجماعي املجلس رئيـس: االمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتفويض يقض ي 162 رقم زوميرئيس املجلس الجماعي للقرار 
 .املدنية الحالة وثائق في االمضاء

 لجماعة املدنية الحالة ضابط الجماعي املجلس رئيـس
 ،زومــي

 من 20 في صادر 1.15.85 رقم الشريف الظهير على بناء
 رقم التنظيمي القانـون  بتنـفـيـذ( 2015يوليو 7) 1436 رمضان

 املادة من ولىأل ا الفقرة وخصوصا بالجماعات  املتعلق 113.14
      منه 102

 25 في صادر 1.2.239 رقم الشريف الظهير على وبناء
 37.  99:  رقم القانون  بتنفيذ (2002 اكتوبر 03) 1423 رجب

 املادة من الثانية الفقرة وخاصة املدنية بالحالة املتعلق
  .منه الخامسة

 في صادر 2.  99.  665: رقم التطبيقي املرسوم على وبناء
 القانون  بتطبيق املتعلق( 2002 اكتوبر 9) هـ 1423 بانعش 2

 املتعلق (2002 اكتوبر 3)1423 رجب 25 في املؤرخ 37.99 رقم
  . منه 1 املادة وخصوصا  املدنية بالحالة

 بتاريخ  159 عدد زومي جماعة مجلس مقرر  على وبناء
 ماي 06 الجمعة يوم املنعقدة العادية دورته في 06/05/2016

 لرئيس السادس النائب انتخاب اثرها على تم ذيلا  2016
 .زومي جماعة

ـــــــــــرر   : يلي ما قــــــــ
 األول  الفصل

 السادس النائب ، الوراص ي محمد:  للسيد يفوض
 ، بزومي  01/07/1952 بتاريخ املزداد ، الجماعي املجلس لرئيس
  مهام ، G87993 رقم الوطنية التعريف لبطاقة الحامل
 بهذه ليقوم زومي، بجماعة املدنية الحالة وثائق في االمضاء

 .  معي وباملشاركة مقامي ، املهمة
 الثاني الفصل

 التوقيع تاريخ من ابتداء القرار هذا مفعول  سريان يبدأ
   . عليه

 الثالث الفصل
 مكتب ورئيس  املصالح مدير الى القرار هذا بتنفيذ يعهد

  . هيخص فيما كل بالجماعة املدنية الحالة
 الرابع الفصل

 الترابية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر
   .املتاحة الوسائل بجميع للعموم ويبلغ الجماعــة وإدارة

 2016مايو 23:  في بزومي حرر و 
 احويط محمد لزومي الجماعي املجلس رئيـس: االمضاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلق امل 495رقم زومي قرار لرئيس املجلس الجماعي ل

 .بتفويض التوقيع في  مهام ضابط الحالة املدنية
 

رئيــس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة 
 ،زومــي
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من  20صادر في   1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
التنظيمي رقم ( بتنـفـيـذ القانـون 2015يوليو 7) 1436رمضان 
دة املتعلق  بالجماعات وخصوصا الفقرة األولى من املا 113.14

 منه . 102
صادر في  1.  02.  239بمقتض ى الظهير الشريف رقم:  و

.  99بتنفيذ القانون رقم :  2002أكتوبر   03)  1423رجب  25
املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة  37

 الخامسة منه.
شعبان  2صادر في  2.  99.  665بناء على املرسوم رقم:  و

.   99( املتعلق بتطبيق القانون رقم: 2002أكتوبر  9هـ )  1423
(  املتعلق بالحالة 2002أكتوبر  3)1423رجب  25املؤرخ في  37

 منه .  1ادة املدنية  وخصوصا امل
ـــــــــــرر ما يلي  :قــــــــ

 الفصل األول 
ل عشير ، املزداد بتاريخ : الع يفوض للسيد

لبطاقة التعريف الوطنية رقم :  ،الحامل بزومي 25/12/1975
46295 LC . 

صفته :  موظف تابع ملكتب الحالة املدنية ، الدرجة : 
والعامل املرسم  7مساعد اداري من الدرجة الثانية السلم 

التوقيع بالتفويض في مهام ضابط  ،بمصالح هذه الجماعة 
قع مقره دنية بمكتب الحالة املدنية األصلي الذي يالحالة امل

بمقر دار الجماعة بزومي، ليقوم بهذه املهمة ، مقامي 
 وباملشاركة معي .

 الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع 

 عليه .  
 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 
 ارة الجماعة ، كما يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل. وإد

  2017ديسمبر 28حرر بزومي في : و  
 احويطاالمضاء: رئيـس املجلس الجماعي لزومي محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نسخ ألصولهاالاإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة 

 
متعلق   2015/02رقم ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق

تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء ب
 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها 

 
 رئيس املجلس الجماعي  ملجاعرة. 

 1.15.85 بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم
( بتنفيذ 2015يوليوز  7)  1436من رمضان  20الصادر في 

 102املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  113.14القانون رقم 
 منه.

 قرر ما يلي
 الفــصل األول 

 يعين السيد : عبد العزيز الريفي بن محمد   .
 بجماعة ملجاعرة . 1964املزداد بتاريخ  :  

 ي من الدرجة الثالثة.الرتبة اإلدارية  :  مساعد تقن
مكتب اإلشهاد ، املرسم والعامل بمصالح جماعة ملجاعرة

لها الذي يقع على تصحيح اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصو 

مقره بمركز عين دريج جماعة ملجاعرة ليقوم بمهمة اإلشهاد على 
تصحيح اإلمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها وذلك بأمر 

 باملشاركة معي .مني وليقوم مقامي و 
 الفــصل الــثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
 . 2015سبتمبر  22 ملجاعرة  فياحرر بو 

 لمجاعرةلالجماعي  رئيس املجلسإمضاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعلق   2015/07رقم ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق
تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء ب

 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها 
 

 رئيس املجلس الجماعي  ملجاعرة.
 1.15.85بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)  1436رمضان  20الصادر في 
في  منه 102صة الفصل املتعلق بالجماعات وخا 113.14رقم 

 .فقرته الثانية
 قرر ما يلي

 الفــصل األول 
 يعين السيد       : محمد القروص  .

 بجماعة ملجاعرة . 31/12/1952املزداد بتاريخ  :  
الرتبة اإلدارية  :  النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة 

 ملجاعرة.
ليقوم بمهمة اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء ومطابقة 

بأمر مني وليقوم مقامي وباملشاركة ئق ألصولها وذلك نسخ الوثا
 معي .

 الفــصل الــثاني
 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.

 2015دسمبر  14 حرر ب ملجاعرة  فيو 
 لمجاعرةلالجماعي   رئيس املجلساإلمضاء 


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

متعلق  2015/09رقم ملجاعرة جماعة مجلس لرئيســرار ـق
ومطابقة مهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء تفويض للقيام بب

 نسخ الوثائق ألصولها 
 

 رئيس املجلس الجماعي  ملجاعرة.
 1.15.85الشريف رقم بناء على مقتضيات الظهير 

لقانون ( بتنفيذ ا2015يوليوز  7)  1436رمضان  20الصادر في 
في  منه 102املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  113.14رقم 

 .فقرته الثانية
 رر ما يليق

 الفــصل األول 
 : عبد اللطيف الشرعي  . يعين السيد

 بجماعة ملجاعرة . 31/12/1968املزداد بتاريخ  :  
الرتبة اإلدارية  :  النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة 

 ملجاعرة.
مضاء ومطابقة هاد على تصحيح اإل ليقوم بمهمة اإلش

نسخ الوثائق ألصولها وذلك بأمر مني وليقوم مقامي وباملشاركة 
 معي .
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 الفــصل الــثاني
 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.

 2015دسمبر  14 ملجاعرة  فيحرر ب و 
 مجاعرةلالجماعي  ل رئيس املجلساإلمضاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متعلق   2015/11رقم ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق

تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء ب
 ألصولهاومطابقة نسخ الوثائق 
 رئيس املجلس الجماعي  ملجاعرة.

 1.15.85بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)  1436رمضان  20الصادر في 

في  منه 102املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  113.14رقم 
 .فقرته الثانية

 :قرر ما يلي 
 الفــصل األول 

 عبد العزيز اقماز  .يعين السيد       : 
 بجماعة ملجاعرة . 22/07/1978املزداد بتاريخ  :  

ني لرئيس مجلس جماعة الرتبة اإلدارية  :  النائب الثا
 ملجاعرة.

ليقوم بمهمة اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء ومطابقة 
نسخ الوثائق ألصولها وذلك بأمر مني وليقوم مقامي وباملشاركة 

 معي .
 الــثانيالفــصل 

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
 2015دسمبر  14 حرر ب ملجاعرة  فيو 

 الجماعي  ملجاعرة جلسرئيس املاإلمضاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلق  01/2017رقم  ملجاعرة  جماعة مجلس لرئيســرار ـق
تفويض للقيام بمهام اإلشهاد على تصحيح اإلمضاء ب

 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
 ،رئيس مجلس جماعة  ملجاعرة.

 1.15.85رقم يف ات الظهير الشر بناء على مقتضي
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)  1436رمضان  20الصادر في 

منه في  102املتعلق بالجماعات وخاصة الفصل  113.14رقم 
 فقرته الثانية.

 قرر ما يلي
 الفــصل األول 
 يعين السيد       : حاتم براض ي   .

 بالقنيطرة . 26/03/1975املزداد بتاريخ  :  
 اإلدارية  :  مساعد تقني من الدرجة الثالثة. تبةالر 

املرسم والعامل بمصالح جماعة ملجاعرة بمكتب 
تصحيح اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها  الذي يقع 

 مقره بمركز عين دريج جماعة ملجاعرة .
بمهمة اإلشهاد  ،ليقوم مقامي وباملشاركة معي وبأمر مني

 نسخ الوثائق ألصولها. على تصحيح اإلمضاءات ومطابقة
 الفــصل الــثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تحريره.
 2017يونيو  11 حرر ب ملجاعرة  فيو 

 الجماعي ملجاعرة رئيس املجلساإلمضاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلق  01/2017:رقم ةابريكش مجلس جماعة لرئيس قـرار 
 اإلمضاءات تصحيح على التوقيع  مهام في بالتفويض 
 .اإلدارية الشواهد ألصولها وعلى النسخ ومطابقة

 
 ، ابريكشة جماعة رئيس 

 1.15.85 رقم الشريف الظهير مقتضيات على بناء
 بتنفيذ ( 2015 يوليوز  07) 1436 رمضـــــان 20 في الصادر
 102 املادة وخاصة بالجماعات علقاملت 113.14: رقم القانون 

 ، منه
 املدنية بالحالة املتعلق 37-99: رقم القانون  على وبناء

 25: بتاريخ 1 -02 -239: رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر
  ،( 2002 أكتوبر 03)  هـ 1423 رجب من

 : يلــــــــي مـــــــا قــــــــرر 
 األول  الفصل

: بتاريخ دولو امل عثماني حسن. للسيد يفوض
 متصرف: الدرجة ، وزان إقليم ابريكشة بجماعة 01/03/1958

 مهام ، الجماعية املصالح مدير ملهمة واملمارس املرسم ممتاز
 النسخ ومطابقة اإلمضاءات تصحيح على بالتفويض  التوقيع
 الوثائق على املصادقة بمكتب اإلدارية الشواهد وعلى ألصولها

 والقانونية اإلدارية الشؤون ملصلحة التابع اإلدارية والشواهد
  .معي واملشاركة مقامي املهمة بهذه ليقوم

 الثاني الفصل
: تاريخ من ابتداء القرار هذا سريان مفعول  يبدأ

31/07/2017. 
 .2017-07-27: في ابريكشةوحرر ب

 . لشهب محمد  رئيس جماعة ابريكشة ،اإلمضاء :  
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جهة الشرق
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 الشرق  جهة ب املتواجدة  الترابية بمجالس الجماعاتاملتعلقة  الخاصةالنصوص 
 

 ئهارؤساو   الجماعاتمجالس  املقررات و القرارات الصادرة عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املستدامة و  املندمجة التنمية و  العمل برنامج
 

مايو  29بتاريخ  11عددرئيس جماعة دار الكبداني قرار ل
 متعلق بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة. 2017

 
 رئيس جماعة دار الكبداني،

املتعلق  113.14يمي رقم:قانون التنظبناء على ال
 1.15.85تنفيذه الظهير الشريف رقم:لبالجماعات الصادر 

 78( وخاصة املادة 2015يوليوز  7)1436رمضان  20بتاريخ 
 منه؛

من  23الصادر في  2.16.301رسوم رقم و بناء على امل
(بتحديد مسطرة اعداد برنامج 2016يونيو  29)1437رمضان 

بعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار عمل الجماعة وتت
 والتشاور إلعداده؛

و بناء على االجتماع اإلخباري والتشاوري املنعقد 
 ،2017مايو  29بالجماعة بتاريخ 

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

ذ كافة التدابير التنظيمية الالزمة من يشرع في اتخا
أجل انطالق عملية اعداد برنامج عمل الجماعة ملدة ست 

 (.2022-2017ت )سنوا
 الفصل الثاني

موعد بدء العمليات  2017يونيو  01يحدد تاريخ  
 واإلجراءات التنفيذية إلعداد برنامج العمل الجماعي.

 الفصل الثالث
يعهد إلى مركز ساب للدراسات بتنفيذ مقتضيات هذا  
 القرار. 

 الفصل الرابع
يبلغ هذا القرار إلى السيد عامل إقليم الدريوش ويعلق  

 بمقر الجماعة
 ماعة دار الكبداني، أحمد بهاكاإلمضاء: رئيس ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلدارية الشرطة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السير و الجوالن

 تنظيم السير و الجوالن
 

ـــــخ 69 قـــــــــرار لرئيس مجلس جماعة تويسيت عــدد   14بتاريـ
 .يتعلق بتنظيم السير والجوالن داخل املدينة 2018ماي 

  ،رئيس مجلس جماعة تويسيت
 20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم 

(  بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07)  1436رمضان 
  ؛املتعلق بالجماعات  14.113رقم 

ذو  23بتاريخ  1.69.89بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 
املتعلق باملحافظة  1970يناير  31املوافق ل  1391القعدة 

 على الطريق العمومية وشرطة السير والجوالن ؛ 
 24بتاريخ  1.63.260 بناء على الظهير الشريف رقم و 

املتعلق بالنقل  1963نونبر  12املوافق ل  1383مادى الثاني ج
 بواسطة العربات عبر الطرقات ؛ 

محرم  29بتاريخ  2.69.198املرسوم رقم بناء على و 
في شأن شرطة السير  1970أبريل  06املوافق ل  1390

 والجوالن ؛ 
 291 – 61بناء على القرار الوزاري املشترك رقم و 

  ؛املتعلق بإشارات الطــــــــــــــــرق  1961ي ما 18الصادر بتاريخ 
 1953يناير  24بناء على القرار الوزاري الصادر في و 

ــــــــوالن ؛   املتعلق بشرطة السير والجــ
بناء على محضر اللجنة التقنية املحلية املكلفة و 

ـــــــؤرخ في   09بتنظيم السير والجوالن بجماعة تويسيت املــــ
  ؛2018ابريل

بناء على محضر مداوالت مجلس جماعة تويسيت و 
ماي  07املنعقدة بتــــــاريخ لشهر ماي   برسم دورته العادية 

2018، 
ــــرر ما يلــــــــي  :قــــــــ

 الفصل األول 
تحدد مواقع وضع عالمات وإشارات املرور  باألماكن 

 التالية :
كلم في  60عالمة تحديد السرعة في  ❖

 الساعة
الطريق القادمة من مدينة  ملدينة علىعند مدخل ا -
 وجـــــــدة.

جماعة عند مدخل املدينة على الطريق القادمة من  -
 سيدي بوبكر.

عند مدخل املدينة على الطريق القادمة من جماعة  -
 تيولي.

 عالمات حق األسبقية:  ❖
عند النقطة الدائرية بمدخل املدينة من مدينة  -
 وجـــــدة.

ي االقتصادي قرب مقر عند النقطة الدائرية بالح -
 و الباشوية.   ة الجماركإدار 

 عالمة قف : ❖
الواقعة بين املدرسة التطبيقية عند تقاطع الطريق  -

 و املركز الفالحي اتجاه جماعة سيدي بوبكر.
عند تقاطع الطريق الواقعة بين املدرسة التطبيقية   -

 و املركز الفالحي اتجاه إعدادية عمر بن الخطاب.
التطبيقية  يق أمام املدرسةعند تقاطع الطر   -

 للمعادن مع الطريق املؤدية إلى جماعة سيدي بوبكر.
ند تقاطع الطريق القادمة من الحي الشرقي مع ع  -

 الطريق املؤدية إلى جماعة سيدي بوبكر.
عند تقاطع الطريق القادمة من إعدادية عمر بن   -

 الخطاب مع الطريق املؤدية إلى جماعة تيولي  .  
مة من حي طوطو الجديد لطريق القادعند تقاطع ا -

 مع الطريق املؤدية إلى حي األطر.
تقاطع الطرق بين حي طوطو الجديد و الطريق عند  -

 املؤدية لحي األطر .
عند تقاطع الطريق القادمة من حي األطر مع الطريق  -

 املؤدية إلى جماعة تيولي  قرب مركز السالمة الصحية.
حي االقتصادي ، عند تقاطع الطريق القادمة من ال  -

 ت.ة إلى جماعة تيولي قبالة محطة الطاكسيامع الطريق املؤدي



اجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية1جامدى الثانية 1440 )7 فرباير 2019(العـدد الثامن والثالثون25
ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجما ونثثالالو  لتاسعالعدد ا        (                     ---- ------- --) ---- ----- --                       

عند تقاطع الطريق القادمة من املنطقة الصناعية   -
 ة تيولي.مع الطريق املؤدية إلى جماع

عند تقاطع الطريق القادمة من املنطقة الصناعية   -
 مع الطريق املؤدية لحي األطر .

عند تقاطع الطريق القادمة وسط الحي الجنوبي   -
  الشمالي مع الطريق املؤدية إلى جماعة تيولي الحي البالي

عند تقاطع الطريق القادمة من املركز التجاري  مع   -
 قرب مقهى بوعجاجة . -تيولي الطريق املؤدية إلى جماعة 

عند تقاطع الطريق القادمة من وسط الحي الجنوبي   -
 الجنوبي مع الطريق املؤدية إلى جماعة تيولي.

عند تقاطع الطريق القادمة من الحي الجنوبي   -
 ري مع الطريق املؤدية إلى حي األطالل.الجنوبي   باملركز التجا

طالل عند تقاطع الطريق القادمة من وسط حي األ   -
 مع الطريق املؤدية إلى حي األطر.

عند تقاطع الطريق القادمة من شمال حي األطالل   -
 شمال ملعب كرة السلة -مع الطريق املؤدية إلى حي األطر

عند تقاطع الطريق القادمة من جنوب حي األطر مع   -
 شرق ملعب كرة السلة . –الطريق املؤدية إلى حي األطالل 

 دمة من الحي الجنوبي مععند تقاطع الطريق القا  -
شمال ملعب كرة  -الطريق املؤدية إلى حي األطر وحي األطالل 

 القدم.
عند ملتقى الطريق القادمة جنوب حي األطر و  -

طة الطريق  القادمة من حي األطالل واملؤدية إلى مفوضية الشر 
 قبالة دار الشباب. -

عند تقاطع الطريق القادمة من حي األطر مع   -
قرب املثلث الكائن أمام  -دية إلى املركز التجاري الطريق املؤ 

 ية الشرطة. مفوض
عند نقطة التقاء الطرق أمام مفوضية الشرطة من  -

 الطريق القادمة من فرعية مدرسة تويسيت.
عند تقاطع الطريق القادمة من حي األطر مع   -

 قبالة نادي األطر. -الطريق املؤدية إلى مقر الجماعة 
 : عالمة ممنوع الوقوف ❖

 حي األطر:  -
أمام مقر مفوضية الشرطة بالطريق املتجهة نحو  -

 دار الجماعة.
أمام مقر مفوضية الشرطة بالطريق الصاعدة نحو  -

 مدرسة تويسيت.
ملفوضية الشرطة بالقرب من  أمام الجهة املقابلة -

 املكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
  :املركز التجاري  -
ى جماعة تيولي من الجهة اليمنى من الطريق املؤدية إل -

 توزيع مواد البناء  املقشدة إلى متجر
بالطريق القادمة من   تيولي و املتجهة نحو الحي   -

االقتصادي انطالقا من   مكان وقوف السيارات على طول 
 املقاهي و املحالت التجارية واملهنية .

على طول الطريق املؤدية من الكشك وأمام املحل  -
حدود الطريق املؤدية إلى جماعة  املخصص  لبيع السمك   الى

 تيولي.
الطريق املؤدية لجماعة تيولي و  من أول دكان قرب -

على طول الطريق املؤدية الى حي األطالل و حي األطر عبر  
 القنطرة من الجهة اليمنى إلى حدود محل إصالح العجالت.

بمدخل ا ملركز التجاري من الجهة الغربية بالطريق  -
ل من محل النجارة املنهي الى محل بيع اآلتية من حي األطال

ملستعملة مع تخصيصه إلفراغ وشحن األثاث واألشياء ا
 البضائع فقط. 

 الحي االقتصادي: -
 أمام مكتب البريد بالحي االقتصادي. -

 
عالمة ممنوع الوقوف ) خاص بحافالت  ❖

 النقل املزدوج( :
بالجهة اليمنى للطريق القادمة من الحي االقتصادي  -

على يمين الباب الشرقية ملنطقة  –حو تيولي املتوجهة ن
  األنشطة االقتصادية

 
صباغة الرصيف باألحمر و األبيض ألجل  ❖

 ممنوع الوقوف :
أمام دكان الجزارة إلى حدود الدكان  الرصيف من -

 الخاص بإصالح العجالت  باملركز التجاري .
الرصيف من أمام الكشك إلى نهاية   مقهى   -

 ري.بوعجاجة باملركز التجا
 
 عالمات االنتباه : ❖
 التالميذ:انتباه  •
 أمام مدرسة احمد الناصري. -
 جهة ثانوية القدس التاهيلية. -
 جهة ثانوية عمر بن الخطاب اإلعدادية. -
 
 انتباه خروج الشاحنات :  ❖

 أمام البوابة الشرقية ملنطقة األنشطة االقتصادية. -
 عتبات الحد من السرعة ❖

وبكر بالقرب . الطريق املتجهة نحو جماعة سيدي ب -
 القدس التاهيلية بالحي اإلداري.من ثانوية 
أمام داخلية إعدادية عمر بن الخطاب على الطريق   -

القادمة من وجدة املتجهة نحو جماعة تيولي بالحي 
 االقتصادي عند التقاء الطريق القادمة من املركز الصحي .

الطريق املتجهة نحو جماعة  تيولي أمام مدرسة  -
 اديالبتدائية بالحي االقتصاحمد الناصري ا

 أمام معهد املعادن بتويسيت بالحي االقتصادي . -
الطريق املتجهة نحو جماعة  تيولي أمام املكتبة  -

 البلدية بالحي االقتصادي.
 أمام مدرسة تويسيت  بحي اإلطالل. -
الطريق القادمة من مدينة وجدة بالقرب من ثكنة  -

 الدرك امللكي .
تيولي أمام مدخل  الطريق املتجهة نحو جماعة  -

 منطقة األنشطة االقتصادية.
الطريق املتجهة نحو جماعة  تيولي أمام الباب  -

 الخاص بالحي الجنوبي الشمالي.
الطريق املتجهة نحو جماعة  تيولي أمام الباب  -

 الخاص بالحي الجنوبي الجنوبي.
أمام مركز التربية و التكوين داخل الحي الجنوبي  -
 الجنوبي.
القرب من نادي ة بة من مدينة وجدبالطريق القادم -

 املهندسين   بحي األطر .
 أمام مسجد الصفوة بحي األطالل. -
على الطريق القادمة من ملعب كرة القدم في اتجاه  -

 حي األطالل بحي األطالل .
على الطريق القادمة من مسجد الصفوة في اتجاه  -

 ملعب كرة القدم  بحي األطالل . 
 .بالقرب من مقر دار الجماعة  -
القرب الكائن بتجزئة حي طوطو بالقرب من ملعب  -
 الجديد.

 عالمة انتباه عتبات الحد من السرعة : ❖
الطريق املتجهة نحو جماعة سيدي بوبكر بالقرب  -

 من ثانوية القدس التاهيلية بالحي اإلداري.
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أمام داخلية إعدادية عمر بن الخطاب على الطريق   -
لي بالحي القادمة من وجدة املتجهة نحو جماعة تيو 

 ي عند التقاء الطريق القادمة من املركز الصحي .االقتصاد
الطريق املتجهة نحو جماعة  تيولي أمام مدرسة  -

 احمد الناصري االبتدائية بالحي االقتصادي.
 أمام معهد املعادن بتويسيت بالحي االقتصادي . -
الطريق املتجهة نحو جماعة  تيولي أمام املكتبة  -

 ادي.البلدية بالحي االقتص
 مدرسة تويسيت  بحي اإلطالل.أمام  -
الطريق القادمة من مدينة وجدة بالقرب من ثكنة  -

 الدرك امللكي .
الطريق املتجهة نحو جماعة  تيولي أمام مدخل  -

 منطقة األنشطة االقتصادية.
الطريق املتجهة نحو جماعة  تيولي أمام الباب  -

 الخاص بالحي الجنوبي الشمالي.
ي أمام الباب ماعة  تيولالطريق املتجهة نحو ج -

 الخاص بالحي الجنوبي الجنوبي.
أمام مركز التربية و التكوين داخل الحي الجنوبي  -
 الجنوبي.
بالطريق القادمة من مدينة وجدة بالقرب من نادي  -

 املهندسين   بحي األطر .
 أمام مسجد الصفوة بحي األطالل -
على الطريق القادمة من ملعب كرة القدم في اتجاه  -

 األطالل .طالل بحي حي األ 
على الطريق القادمة من مسجد الصفوة في اتجاه  -

 ملعب كرة القدم  بحي األطالل . 
 بالقرب من مقر دار الجماعة . -
بالقرب من ملعب القرب الكائن بتجزئة حي طوطو  -
 الجديد.

 ممرات الراجلين: ❖
بمختلف ملتقيات الطرق والنقط الدائرية  -

 بالجماعة.
 مية.التعليأمام املؤسسات  -
 . باملركز التجاري  -
 أمام نادي املهندسين بحي األطر . -
 أمام مفوضية الشرطة بحي األطر. -
 عالمات ممنوع املرور : ❖

قرب مفوضية الشرطة بحي األطر عند املثلث على  -
 الطريق القادمة من دار الشباب.

قرب محول الكهرباء الرئيس ي عند مدخل املمر  -
 التجاري.الكائن باملركز 

 
 جبار:عالمات اإل  ❖

قرب مفوضية الشرطة عند املثلث املتواجد  بحي  -
 األطر على الطريق القادمة من دار الشباب.

 عالمة تحديد الحمولة : ❖
عالمة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل  فوق  -

القنطرة الكائنة بين حي األطر و الحي االقتصادي على وادي 
 بورشمان.

 الفصل الثاني 
ة كل في ا ر إلى الجهات املعنييعهد بتنفيذ هذا  القر 

 دائرة اختصاصه .
 .2018ماي  14 وحرر بتويسيت في

 ،محمد نوار.رئيس مجلس جماعة تويسيتاإلمصاء: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الجماعات لسو تسيير مجا تنظيم
 املهام وإسناد التسيير 

 
بتاريخ  07رقم لدار الكبداني جماعيلرئيس املجلس القرار 
القاض ي بتعيين أعضاء اللجنة املكلفة  2017فبراير  20

رسم املفروض على شغل للبإحصاء االشخاص الخاضعين 
االمالك الجماعية العامة مؤقتا  ألغراض تجارية أو 

ت وعقارات ترتبط بممارسة صناعية أو مهنية وبمنقوال 
 أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.

 رئيس جماعة دار الكبداني،
 21بتاريخ  1-89-178 بناء على الظهير الشريف رقم 

( الصادر بتنفيذ القانون 1989نونبر  21)1410ربيع الثاني 
املتعلق بالضرائب املستحقة لفائدة الجماعات  30-89رقم:

 ؛املحلية وهيئاتها
على القرار الجبائي املحلي املحدد لنسب وأسعار  ناءو ب

يونيو  05صادر بتاريخ الرسوم املستحقة لفائدة الجماعة ال
 ؛.2008

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

إلحصاء األشخاص الخاضعين لرسمي  تكليف لجنة
املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض 

منقوالت وعقارات ترتبط تجارية أو صناعية أو مهنية وب
 بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. 

 تتكون من السادة اآلتية أسماؤهم: 
 محمد االدريس ي    : وكيل املداخيل -
 محمد عال           :  نائب وكيل املداخيل -
 محمد بلغربي       : عن مكتب املداخيل -
لبيئة لحبيب العباس ي     :  عن مصلحة التعمير وا -

 واألشغال واملمتلكات
 الفصل الثاني
رار ابتداء من تاريخ يسري مفعول العمل بهذا الق

 التوقيع عليه 
 اإلمضاء: رئيس جماعة دار الكبداني، أحمد بهاك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النوع ومقاربة الفرص وتكافؤ  املساواة هيئة

 
 29بتاريخ  10يس مجلس جماعة دار الكبداني رقم لرئ قرار 

 .2017مايو 
 رئيس جماعة دار الكبداني،

الصادر في  1 – 11 – 91بناء على الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ نص دستـــــور اململكة املغربية  1432من شعبان  27

 ؛13و 12والسيما املادة  2011
 20در في صا 1.15.85و بناء على الظهير الشريف  رقم:

القانون بتنفيذ  2015يوليوز  07املوافق  1436رمضان 
 120املتعلق بالجماعات والسيما املادة   113.14التنظيمي رقم 

 منه؛
و بناء على النظام الداخلي للمجلس الجماعي لدار 

 الكبداني والسيما الباب الخامس منه؛
و بناء على مقرر املجلس الجماعي بتاريخ 

علق بإحداث هيئة املساواة   وتكافؤ واملت 04/05/2017
 نوع،الفرص ومقاربة ال
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 قرر ما يلي:
 فصل فريد

يعين السيدات والسادة التالية أسماؤهم أعضاءا  
 لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع :    

 محمد بودشيش  -1
 حسين أعراب -2
 منتصر لخشين -3
 آمال فشتالي -4
 كوثر لحميدي -5
 ليسالياس بوت -6
 مصطفى فشتالي -7
 لحبيب كبير -8
 اشهودفاطمة  -9

 عبد الوافي هرواش -10
 فاطمة أسباغي -11
 امحمد السقلي -12
 أحمد عماروش -13

 2017مايو  29وحرر بدار الكبداني بتاريخ 
 .اإلمضاء: رئيس جماعة دار الكبداني،أحمد بهاك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مكناس-فاس جهةباملتواجدة الترابية  مجالس الجماعاتتعلقة بالنصوص الخاصة امل
 

 املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و رؤسائها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرطة االدارية
 

 السير و الجوالنميدان 
 النقل سيارات و  الحافالت وقوف محطات تنظيم

 
في شأن  2016ماي   12بتاريخ 01قرار  تنظيمي جماعي رقم  

تحديد ووضع عالمات خاصة بأماكن وقوف سيارات نقل 
كز أموال املؤسسات البنكية داخل املدار الحضري ملر 

 جماعة املهاية
  رئيس مجلس جماعة املهاية،

 20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  7)1436من رمضان 

من هذا  100املتعلق بالجماعات  وخاصة املادة  113.14رقم 
 االخير؛

نونبر  30وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 
 املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي؛ 1918

نونبر  14وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 
 في شأن منح بعض الرخص في امللك الجماعي العمومي؛ 1949

الصادر في  2.69.198وبناء على الظهير الشريف رقم 
( املتعلق باملحافظة 1970يناير  31)1389من ذي القعدة  23

 مي وشرطة السير و الجوالن؛على الطريق العمو 
مايو  15الصادر بتاريخ  96.9وبناء على القانون رقم 

نونبر 30القاض ي بتتميم الظهير الشريف الصادر بتاريخ  1997
 في شأن االحتالل املؤقت للملك العمومي؛ 1918

من  29الصادر في   2.69.198وبناء على املرسوم رقم 
ة السير و ( في شأن شرط1970أبريل 16) 1390محرم 

 الجوالن؛
الصادر  291.61وبناء على القرار الوزاري املشترك رقم 

 املتعلق بإشارات الطرق؛ 1961مايو  18في 
بتاريخ  74وبناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 

نقل املتعلقة بتخصيص أماكن وقوف سيارات  2007يوليو 
 األموال أمام الوكاالت  البنكية؛

ة املتخذ خالل جلس جماعة املهايوبناء على مقرر م
ماي  04املنعقدة بتاريخ 2016الدورة العادية لشهر مــــــاي 

2016، 
ــــي    :قرر ما يلــــــــــــــ

 الفصل األول 
تحدد أماكن وقوف سيارات نقل  األموال  الخاصة 

 املدار الحضري ملركز جماعة املهايةباألبناك ووكالتها داخل 
 :الجدول التالي وفق 

 
 (البريد بنك1
مكان وضع وتنصيب عالمات منع الوقوف  عنوان البريد بنك ت -ر

 الخاصة بسيارة نقل األموال
 مالحظات

 منع الوقوف على واجهة  البناية بكاملها الرئيسية للبنكامام الواجهة  مركز املهاية 6الطريق الوطنية رقم  01

 البنك الشعبي( 2

 
 الفصل الثاني

توضع و تنصب على الرصيف باعتبــــــاره ملك جماعي 
 réservé aux convoyeurs)منع الوقوف( و) ــــن :عــــــــــــــــــام عالمتي

de fond لتحديد فضاء أمام باب مدخل الوكاالت البنكية )
يخصص كمكان لوقوف سيارات نقل  –وفق الجدول اعاله 

 أموال األبناك ووكالتها التي تعمل داخل تراب جماعة املهاية.
إحداهما تخصص كإشارة لبداية طول املساحة املحددة، و 

 ى تخصص كإشارة لنهاية طول املساحة املحددة.أخر 
 الفصل الثالث

تعتبر مساحة الطريق العمومية املعبدة الجانبية و 
املحاذية لها املحددة بواسطة العالمتين) منع الوقوف( و 

Reserve aux convoyeurs de fonds)  املذكورتين في الفصل
ألبناك الثاني أعاله مكانا خاصا بوقوف سيارات نقل أموال ا

 ووكالتها كل واحدة منها على حدة.

 الفصل الرابع
ع منعا كليا على جميع السيارات العامة و الخاصة يمن

و الشاحنات و العربات و الدراجات وكل وسائل النقل 
العمومي و الخاص الوقوف باألماكن املخصصة لوقوف 
سيارات نقل األموال لالبناك ووكاالتها التي تعمل داخل املدار 

حضري ملركز جماعة املهاية و املحددة بواسطة العالمتين ال
 ذكورتين في الفصلين الثاني و الثالث السالفين الذكر.امل

 الفصل الخامس
يؤذن لجميع الوكاالت البنكية سواء التي تعمل داخل 
تراب الجماعة املهاية حاليا أو تلك التي ستفتح أبوابها 

ضع عالمات )منع مستقبال  بشغل امللك الجماعي العام بو 
موال( فوق الوقوف( وعالمات)خاص بوقوف سيارات نقل األ 

الرصيف أمام واجهات هذه الوكاالت البنكية بعد الحصول 
 على رخصة قانونية تسلم من طرف إدارة جماعة املهاية.

وتنصيب عالمات منع الوقوف الخاصة  وضع مكان عنوان البنك الشعبي ت -ر
 بسيارة نقل األموال

 مالحظات

 البناية بكاملهامنع الوقوف على واجهة   أمام الواجهة الرئيسية للبنك حي الفتح 6الطريق الوطنية رقم  01
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 الفصل السادس
تمنح رخصة شغل امللك الجماعي العام بوضع 

الثالث بعد تحديد العالمات املذكورة في الفصلين الثاني و 
لجماعة و ذلك مواصفات و شروط استغالله من طرف إدارة ا

 حسب ما يلي:
ال تستغل إال املساحة املوازية للطول املتواجد بين 

 العالمتين.
ال تستغل إال مساحة الطريق العمومية املعبدة 

 املحاذية و الجانبية املوازية للطول املتواجد بين العالمتين.
 الفصل السابع

نح و تسلم رخصة شغل امللك الجماعي العام بوضع مت
ملذكورة في الفصلين الثاني و الثالث إلى مدير العالمات ا

الوكالة البنكية املستفيدة شخصيا بناء على طلب منه و بعد 
أدائه الرسوم و الواجبات املترتبة على هذا الترخيص مسبقا 

تنصيص إلى صندوق وكيـــــل املداخل لهذه الجماعة عند ال
ستحقة عليها بالقرار الجبائي املحدد للرسوم و الواجبات امل

 لفائدة الجماعة .
 الفصل الثامن

تعتبر رخصة شغل امللك الجماعي العام بوضع عالمات 
)منع الوقوف( و عالمات )خاص بوقوف سيارات نقل األموال( 
رخصــــة مؤقتة تسلم بصفة نفعية تدخل حيز التطبيق ابتداء 

تسليمها للوكالة املعنية باألمر و أدائها الرسوم و من تاريخ 
 ات املترتبة على الترخيص.الواجب

 الفصل التاسع
تعتبر املقتضيات السالفة الذكر بمثابة القرار املنظم 
لشغل امللك الجماعي بوضع و تحديد أماكن عالمات )منع 
الوقوف( أو عالمات )خاص بوقوف سيارة نقل ا ألموال ( فوق 

ن طرف الوكاالت البنكية داخل تراب الجماعة الرصيف م
ة و في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار يتم القروية املهاي

 تلقائيا إلغاء و سحب الرخصة املسلمة من املستفيد.
 الفصل العاشر

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد مدير املصالح 
و  بالجماعة و املصالح الجماعية املختصة و السلطة املحلية

 مصالح الدرك امللكي كل في دائرة اختصاصه.
 .2016ماي   12ة في  وحرر باملهاي

 .اإلمضاء: رئيس مجلس جماعة املهاية، عبد الكريم لبريكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض
 التفويض في الحالة املدنية

في  2017بر دجن 27بتاريخ 52ية رقمرئيس مجلس جماعة املهالقرار 
 .للسهر على عملية تعميم الحالة املدنية متنقلةشأن تكوين فرقة 

 
 رئيس مجلس جماعة املهاية،ل قرار

املتعلق بالجماعات  113-14بناء على القانون التنظيمي رقم
رمضان  20املؤرخ في  1-15-85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛  2015يوليوز  07) 1436
 04املؤرخ في  12الحكومة رقم وبناء على منشور السيد رئيس 

 3318CR 5، وبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم  2017شتنبر 
املتعلقة بإطالق الحملة الوطنية لتسجيل   2017دجنبر  12بتاريخ 

 االطفال الغير املسجلين في سجالت الحالة املدنيّة؛

م ح   30014عامل عمالة مكناس رقم  وبناء على ارسالية السيد
 ، 2017دجنبر 19م بتاريــخ

 قرر ما يلي:
 الفصل االول 

دنية وتتكون تحدث فرقة للسهر على عملية تعميم الحالة امل
 من السادة :
 محمد الصديقي : النائب الرابع للرئيس -
 حميد اسويكف : ضابط الحالة املدنية -
 ةمريم الوشام    : كاتبة  بالحالة املدني -
 سعيد ادغوغي :  عون السلطة املحلية -

 الفصل الثاني
 يعهد الى هذه الفرقة القيام  باملهام التالية :

 الدعاية لهذه الحملة(  االشراف على 1
 (ربط االتصال املباشر مع االشخاص الغير املسجلين2
( مساعدة املواطنين إلعداد الوثائق االدارية الالزمة 3

 حسب كل حالة.
 الفصل الثالث

يعهد للمعنيين باألمر بتنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ  اليوم 
27/12/2017 

 ، عبد الكريم لبريكي. اإلمضاء:  رئيس املجلس الجماعي للمهاية
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 القنيطرة –سال  -جهة الرباطباملتواجدة   الترابية مجالس الجماعاتالنصوص الخاصة املتعلقة ب
 

 درة عن مجالس الجماعات و رؤسائهااملقررات و القرارات الصا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجماعات و تسيير مجالس تنظيم
 

 التفويضقرارات 
 :التفويض في املهام و اإلمضاء

 
بتاريخ  01/2017الجماعي للنويرات رقم قرار لرئيس املجلس 

يقض ي بتفويض  اإلمضاء على الشواهد  15/08/2017
 .اإلدارية للسيد الغليمي عزيز

 
 رئيس املجلس الجماعي للنويرات،

الصادر  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 
  من  20صــادر في   1.15.85   رقم  الشريف بتنفيذه  الظهير 

 ؛( املتعلق بالجماعات 2015يوليوز  7)  1436  رمضان
  1.58.008  رقم   الشريف  الظهير  على بناء   و
( بــمـثابــة النظام 1958فبراير  24) 1377شعبان  4في  الصادر 

األساس ي العام  للوظيفة العمومية حسب ما وقع تغييره و 
 ؛تتميمه

من  13الصادر في  2.77.738رسوم رقم و بناء على امل
ي (  بمثابة النظام األساس 1977شتنبر  27)  1397شوال 

 ،الخاص ملوظفي الجماعات املحلية كما تم تغييره و تتميمه
 قرر ما يلي:

 الفصل األول 
إن السيد عزيز الغليمي موظف رسمي )إطار  

( 2سابقا، و حاليا  متصرف الدرجة  3متصرف الدرجة 
املكلف بمهمة ضابط الحالة املدنية بالتفويض بمكتب 

نويرات بمقتض ى قرار رئيس  للحالة املدنية بجماعة اا
 23/9/2015بتاريخ   01املجلس الجماعي للنويرات رقم 

ء بالتفويض على الشواهد و يفوض له ، القيام باإلمضا
 الوثائق اإلدارية املتعلقة بما يلي :

 ــ شواهد الحياة الجماعية،
 ــ شواهد ثبوت الزوجية، 
 ، ـــ شواهد الحياة الفردية

 ـــ شواهد الخطوبة
 ــ شواهد العزوبة ، 

 ــ شواهد عدم الزواج ، 
 ـــ شواهد ثبوت الشخصية، 

 ــــ شواهد عدم الطالق
 العالقة الزوجية،  استمرارـــ شواهد 

 ـــ شواهد الزوجة الوحيدة ، 
 ـــ شواهد التحمل العائلي

 الفصل الثاني
التوقيع يزاول املعني باألمر هذه املهمة املتمثلة في 

ر إليها أعاله مقامي و بالتفويض على الوثائق اإلدارية املشا
 القرار.باملشاركة معي بداية من تاريخ التوقيع على هذا 

 الفصل الثالث
 يشهر هذا القرار و ينشر ليطلع عليه العموم.

 الفصل الرابع
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع  
 عليه. 

  .2017غشت  15ي حرر بالنويرات فو 
 .هشام لعسل ،مضاء: رئيس جماعة انويـرات اإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التفويض في الحالة املدنية

 
 25 بتاريخ 07/2017عدداملكرن  رئيس املجلس الجماعيل قرار 

  .مهام ضابط الحالة املدنية بتفويض   يقض ي 2017شتنبر 
 

 رئيس املجلس الجماعي، ضابط الحالة املدنية لجماعة
 املكرن،

الصادر في  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم  
( بتنفيذ القانون  2015يوليو  7املوافق ل ) 1436رمضان  20

املتعلق بالجماعات، و خصوصا   113.14التنظيمي رقم 
 منه؛ 102الفقرة األولى من املادة  

در في االص 1-02-239الشريف رقم بمقتض ى الظهير و 
بتنفيذ القانون   2002أكتوبر  3املوافق ل  1423رجب  25

املتعلق بالحالة املدنية ، و خاصة الفقرة الثانية  37-99رقم 
 من املادة الخامسة منه؛

 2الصادر في  2-99-665و املرسوم التطبيقي رقم 
 بتطبيق ( املتعلق 2002اكتوبر  9بتاريخ ) 1423شعبان 

 2002اكتوبر 3) 1423رجب  25املؤرخ في  37-99ون رقم القان
 ( و خاصة املادة األولى منه،

 :قرر ما يلي
 الفصل األول 

 G 233624يفوض  للسيد عبد السالم وكادة رقم ب.ت.و.:  
بصفته  النائب األول   لرئيس املجلس  1969املولود بتاريخ 

مكتب الحالة مهام ضابط الحالة املدنية  ب ،الجماعي املكرن 
ه ذألصلي  الذي يقع مقره بجماعة املكرن، ليقوم بهااملدنية 

 املهمة ، مقامي و باملشاركة معي.
 الفصل الثاني

يبدأ  العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
 للجماعات املحلية ابتداء من تاريخ توقيعه.

 .دلخضر عبد الصم، املجلس الجماعي املكرن رئيس اإلمضاء : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتاريخ  09/2017د عدرئيس املجلس الجماعي املكرن لقرار 
مهام ضابط الحالة  بتفويض   يقض ي 2017شتنبر  25

  .املدنية
 

املدنية لجماعة رئيس املجلس الجماعي، ضابط الحالة 
 املكرن،

 20 الصادر في 1-15-85رقم بمقتض ى الظهير الشريف 
( بتنفيذ القانون  2015يوليو  7املوافق ل ) 1436رمضان 
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املتعلق بالجماعات، و خصوصا  113.14التنظيمي رقم 
 منه؛ 102الفقرة األولى من املادة  

در في االص 1-02-239بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 
بتنفيذ القانون   2002اكتوبر  3املوافق ل  1423رجب  25

رة الثانية املتعلق بالحالة املدنية ، و خاصة الفق 37-99قم ر 
 من املادة الخامسة منه؛

 2الصادر في  2-99-665و املرسوم التطبيقي رقم 
( املتعلق بتطبيق  2002اكتوبر  9بتاريخ ) 1423شعبان 

 2002اكتوبر 3) 1423رجب  25املؤرخ في  37-99القانون رقم 
 ( و خاصة املادة األولى منه،

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

يفوض  للسيد عبد العزيز املصباحي رقم ب.ت.و.:  
488412 G   بصفته  النائب  01/01/1972املولود بتاريخ

الرابع   لرئيس املجلس الجماعي املكرن،  مهام ضابط الحالة 
ي  الذي يقع مقره بجماعة ألصلااملدنية  بمكتب الحالة املدنية 

 همة ، مقامي و باملشاركة معي .املكرن، ليقوم بهذه امل
 الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
 للجماعات املحلية ابتداء من تاريخ توقيعه 

 .لخضر عبد الصمد،رئيس املجلس الجماعي املكرن اإلمضاء : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي عدد ـرار لـق
مهام  تفويـــــــضيقض ي ب 2018يناير  02بتاريخ  13/2018

 .التوقيع على الشواهد اإلدارية للحالة املدنية
 رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي،

 20بتاريخ 1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( الصادر بتنفيذ 2015وليوز ي 07)املوافق  1436رمضان 
املتعلق بالجماعات وخاصة  14113/لتنظيمي رقم القانون ا

 منه. 102املادة 
رجب  25الصادر بتاريخ  37.99و بناء على القانون رقم 

ة، و خاصة ( املتعلق  بالحالة املدني2002أكتوبر  3)  1423
 الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه .

 2بتاريخ  الصادر 2.99.665رقم و بناء على املرسوم 
( املتعلق بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9) 1423شعبان 

( 2002أكتوبر 3)1423رجب  25الصادر بتاريخ  37.99
 وخاصة املادة األولى منه . 

 قــرر ما يلـي:
 الفصل األول 

وض للسيــدة: مينة كومرة املزدادة بتاريـخ يفـــ
ر بسيدي الطيبي الصفــــــــــــــة : بدوار اوالد انص 03/05/1972:

رقم البطاقة جماعة .مساعدة تقنية الدرجة الثالثة بال
التوقيع على الشواهد اإلدارية G 243749الوطنية للتعريف : 

السبت سيدي للحالة املدنية بامللحقة اإلدارية الثانية بسوق 
 لتقوم مقامي وباملشاركة معي. الطيبي

 الفصل الثاني
ذا القرار ابتداء من تاريخ ن مفعول هيبدأ سريا

 توقيعه.
 2018يناير  02و حرر بسيدي الطيبي بتاريخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .محمد املومني،رئيس املجلس الجماعي ء:اإلمضـــــــــا

رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي عدد قـرار ل
ـــــض مهام يقض ي ب 2018يناير  02بتاريخ  14/2018 تفويــ

  .ضابط الحالة املدنية
 

 رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي،
 20بتاريخ 1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( الصادر بتنفيذ 2015يوليوز  07)املوافق  1436رمضان 
ة املتعلق بالجماعات وخاص 14113/القانون التنظيمي رقم 

 منه. 102املادة 
رجب  25الصادر بتاريخ  37.99بناء على القانون رقم 

، و خاصة ( املتعلق  بالحالة املدنية  2002أكتوبر  3) 1423
 الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه .

 2الصادر بتاريخ  2.99.665بناء على املرسوم رقم 
رقم  ( املتعلق بتطبيق القانون 2002أكتوبر  9) 1423شعبان 

( 2002أكتوبر 3)1423رجب  25الصادر بتاريخ  37.99
 وخاصة املادة األولى منه . 

 قــرر ما يلي:
 الفصل األول 

 يفـــوض للسيــد: عبد العالي غريب   
 باوالد موس ى بالقنيطرة 01/01/1974املزداد بتاريـخ :

ــــــــة : مساعد تقني بالجماعة  الصفــــــ
 G 350067ريف : رقم البطاقة الوطنية للتع

ضابطا للحالة املدنية بالتفويض للتوقيع على وثائق 
نية بامللحقة اإلدارية الحالة املدنية باملكتب الفرعي للحالة املد

ليقوم مقامي وباملشاركة  الثانية بسوق السبت سيدي الطيبي
 معي.

 الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  
 توقيعه.

 2018.يناير  02ي الطيبي بتاريخ بسيد و حرر 
 .محمد املومنيرئيس املجلس الجماعي  : اإلمضـــــــــاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد  رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبيقـرار ل
ـــض مه 2017نونبر  07بتاريخ  12/2017 ام يقض ي بتفويــــ

 التوقيع على الشواهد اإلدارية للحالة املدنية 
 

 الطيبي،رئيس املجلس الجماعي لجماعة سيدي 
 20بتاريخ 1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( الصادر بتنفيذ 2015يوليوز  07) املوافق 1436رمضان 
املتعلق بالجماعات وخاصة  14113/القانون التنظيمي رقم 

 منه. 102املادة 
  رجب  25الصادر بتاريخ  37.99انون رقم لى القبناء ع

( املتعلق  بالحالة املدنية ، و خاصة  2002أكتوبر  3) 1423
 الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه .

 2الصادر بتاريخ  2.99.665بناء على املرسوم رقم 
( املتعلق بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9) 1423شعبان 

( 2002أكتوبر 3)1423رجب  25يخ ر بتار الصاد 37.99
 وخاصة املادة األولى منه . 

 ـــرر ما يلي:ق
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 الفصل األول 
 يفـــوض للسيــد: عبد العالي غريب   

 باوالد موس ى بالقنيطرة 01/01/1974املزداد بتاريـخ :
ــــــــة : مساعد تقني بالجماعة  الصفــــــ

 G 350067رقم البطاقة الوطنية للتعريف : 
ى الشواهد اإلدارية للحالة املدنية باملكتب يع علالتوق

الفرعي للحالة املدنية بامللحقة اإلدارية الثانية بسوق السبت 
 ليقوم مقامي وباملشاركة معي . سيدي الطيبي

 الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  
 توقيعه.

 2017نونبر  07و حرر بسيدي الطيبي بتاريخ :
 محمد املومنيرئيس املجلس الجماعي  ـــــــــاءضمإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 28بتاريخ  3 قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم

  .تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةب يقض ي 2015شتنبر
لة رئيس املجلس الجماعي للمنزه،  بصفته ضابطا للحا

 املدنية،
من القانون التنظيمي رقم  102بمقتض ى املادة 

املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير 113.14
 07لـ  املوافق 1436رمضان  20بتاريخ  1.15.85الشريف رقم  

 ، 2015يوليوز 
 37.99من القانون التنظيمي رقم  05بمقتض ى املادة 

تنفيذه الظهير الشريف  املتعلق بالحالة املدنية، الصادر بشأن
 03املوافق لـ 1423من رجب  25الصادر في 1.02.239رقم

 ،2002أكتوبر 
 2.99.665بمقتض ى املادة األولى من املرسوم رقم 

 2002أكتوبر  09املوافق لـ  1423شعبان  02الصادر في 
 املتعلق بالحالة املدنية ،  37.99لتطبيق القانون رقم 

 قرر ما يلي :
 -فصل فريد

السيد لحسن واحمان املولود بتاريخ  ينيع
بالصويرة بصفته النائب الثاني للرئيس،  30/06/1960

ضابطا للحالة املدنية بالتفويض، باملكتب األصلي للحالة 
الذي يقع مقره بالجماعة، ليقوم بهذه املهمة مقامي، املدنية 

 .2015شتنبر  28وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ 
 .لحسن الحالي،جلس الجماعيمضاء: رئيس املاإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 28بتاريخ  5قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم 

 في شأن تفويض مهام ضابط الحالة املدنية    2015شتنبر
 

بصفته ضابطا للحالة ،رئيس املجلس الجماعي للمنزه
 املدنية،

من القانون التنظيمي رقم  102املادة بمقتض ى 
املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير 113.14

 07املوافق لـ  1436رمضان  20بتاريخ  1.15.85قم  الشريف ر 
 ، 2015يوليوز 

 37.99من القانون التنظيمي رقم  05بمقتض ى املادة 
يف املتعلق بالحالة املدنية، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشر 

 03املوافق لـ 1423من رجب  25الصادر في 1.02.239رقم
 ،2002أكتوبر 

 2.99.665سوم رقم بمقتض ى املادة األولى من املر 
 2002أكتوبر  09املوافق لـ  1423شعبان  02الصادر في 

 املتعلق بالحالة املدنية ،  37.99لتطبيق القانون رقم 
 قرر ما يلي :

 -فصل فريد
يخ سعيداني املولود بتار  يعين السيد عبد املجيد

باملنزه بصفته النائب الثالث للرئيس، ضابطا  1975 /03/03
املدنية بالتفويض، باملكتب األصلي للحالة املدنية الذي للحالة 

يقع مقره بالجماعة، ليقوم بهذه املهمة مقامي، وباملشاركة 
 .2015شتنبر  28معي ابتداء من تاريخ 

 .لحسن الحالي ،يرئيس املجلس الجماع  مضاء:اإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28بتاريخ  7قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم 
  املدنية. في شأن تفويض مهام ضابط الحالة   2015شتنبر

 
رئيس املجلس الجماعي للمنزه، بصفته ضابطا للحالة 

 املدنية،
لتنظيمي رقم من القانون ا 102بمقتض ى املادة 

املتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير 113.14
 07املوافق لـ  1436رمضان  20بتاريخ  1.15.85رقم   الشريف

 ، 2015يوليوز 
 37.99من القانون التنظيمي رقم  05بمقتض ى املادة 

املتعلق بالحالة املدنية، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف 
 03املوافق لـ 1423من رجب  25الصادر في 1.02.239رقم

 ،2002أكتوبر 
 2.99.665رسوم رقم بمقتض ى املادة األولى من امل

 2002أكتوبر  09املوافق لـ  1423شعبان  02الصادر في 
 املتعلق بالحالة املدنية ،  37.99لتطبيق القانون رقم 
 قرر ما يلي :

 فصل فريد
بتاريخ يعين السيد محمد دردار املولود 

بصفته النائب الرابع للرئيس،  بعين العودة  26/05/1965
املدنية بالتفويض، باملكتب األصلي للحالة ضابطا للحالة 

املدنية الذي يقع مقره بالجماعة، ليقوم بهذه املهمة مقامي، 
 .2015شتنبر  28وباملشاركة معي ابتداء من تاريخ 

 حرر باملنزه
 .لحسن الحالي ،رئيس املجلس الجماعي  مضاء:اإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 28بتاريخ 1002رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه

 بشأن  تفويض مهمة ضابط الحالة املدنية  2017يونيو
 

 رئيس املجلس الجماعي للمنزه،
املتعلق  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 

 1.15.85بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الجماعات الصادرب
(، وال سيما املادة 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20بتاريخ 

 منه؛ 102
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املتعلق بالحالة املدنية،  37.99و على القانون رقم  
الصادر في  1.02.239الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 5املادة  ( والسيما2002أكتوبر  03) 1423من رجب  25
من شعبان  2الصادر في  2.99.665و على املرسوم رقم 

املتعلق  37.99( بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9) 1423
 بالحالة املدنية والسيما املادة األولى منه ،

 قرر ما يلي:
 :املادة األولى

ض للسيدة زينب نجاح، املزدادة بتاريخ  ُتَفوَّ
ساعد،  مهمة جة متصرف مواملرتبة في در  13/08/1964

 ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية لجماعة املنزه.   
 :املادة الثانية

 .2017يونيو  28ُيعمل بهذا القرار ابتداء من 
 .2017يونيو  28حرر باملنزه فيو 

 .لحسن الحالي ،رئيس املجلس الجماعي :مضاءاال   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 06بتاريخ  142قرار لرئيس املجلس الجماعي للمنزه رقم
يقض ي بسحب  التفويض في مهمة ضابط  2018فبراير

 الحالة املدنية 
 

 رئيس املجلس الجماعي للمنزه،
املتعلق  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 

 1.15.85بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
(، وال سيما املادة 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20بتاريخ 

 منه؛ 68
املتعلق بالحالة املدنية،  37.99و على القانون رقم  

در في الصا 1.02.239الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 ( ؛2002أكتوبر  03) 1423من رجب  25

من شعبان  2الصادر في  2.99.665و على املرسوم رقم 
املتعلق  37.99( بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9) 1423

 لحالة املدنية؛با
 3/2018وعلى مقرر املجلس الجماعي للمنزه رقم  

، القاض ي بإحالة طلب عزل 2018فبراير  6املتخذ بتاريخ 
سيد أحمد العركوبي، النائب األول للرئيس، من عضوية ال

ن القيام باملهام مكتب املجلس إلى املحكمة اإلدارية المتناعه ع
 املفوضة إليه، 

 قرر ما يلي:
 املادة األولى

ُيسحب التفويض في مهمة ضابط الحالة املدنية 
،  2015شتنبر  28املؤرخ في  1املمنوح بموجب القرار رقم 

 العركوبي،  النائب األول لرئيس املجلس الجماعي.   للسيد أحمد 
 املادة الثانية

 .2018فبراير  06ُيعمل بهذا القرار ابتداء من 
 .2018فبراير  06 حرر باملنزه فيو 

 .لحسن الحالي ،رئيس املجلس الجماعي  مضاء:اإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قــرار لرئيس املجلس الجماعي لسيدي محمد لحمر عدد 
ي علق بالتفويض فتامل 2018فبراير  27بتاريخ  71/2018

 املدنيةمجال الحالة 
 رئيس املجلس الجماعي لسيدي محمد لحمر،

املتعلق  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 
الصادر 1.15.85 بالجماعات وبمقتض ى الظهير الشريف رقم

 ( . 2015يوليوز  7)  1436من رمضان  20في 
رجب  25الصادر بتاريخ  37-99والقانون رقم  

تعلق بالحالة املدنية  وخاصة ( امل 2002اكتوبر 3)1423
 ؛نه الفقرة الثانية من املادة الخامسة م

 2الصادر بتاريخ  2-99-665التطبيقي رقم واملرسوم 
( املتعلق بتطبيق القانون رقم 2002اكتوبر 9) 1423شعبان 

( وخاصة 2002اكتوبر 3)  1423رجب  25 في املؤرخ 99-37
 املادة األولى منه.

 : قرر ما يلي
 األول الفصل 

 يعين السيد محسن الزكاري 
سيدي بدواردكالة قيادة  20/04/1982املزداد بتاريخ 

 محمد لحمر .
رتبته اإلدارية مساعد اداري الدرجة الثالثة املرسم 

 والعامل بمصالح هذه الجماعة.
ضابط للحالة املدنية بالتفويض باملكتب الفرعي 

ار الحفاية  للحالة املدنية بعين القصب والذي يقع مقرها بدو 
جماعة سيدي محمد لحمر ليقوم بهذه املهمة مقامي 

 وباملشاركة معي .
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 التوقيع عليه.

 .2018فبراير  27وحرر بسيدي محمد لحمر بتاريخ 
 .محمد غريب ،املجلس الجماعي رئـيــس :مضاء اإل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتاريخ 2017 /02قرار لرئيس املجلس الجماعي املكرن عدد

يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة  2017غشت  01
  املدنية

 
رئيس املجلس الجماعي، ضابط الحالة املدنية لجماعة 

 املكرن،
الصادر في  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم  

( بتنفيذ القانون  2015يوليو  7املوافق ل ) 1436 رمضان 20
املتعلق بالجماعات  ، و خصوصا   113.14التنظيمي رقم 

 منه . 102الفقرة األولى من املادة  
در في االص 1-02-239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون   2002اكتوبر  3املوافق ل  1423رجب  25
نية دنية ، و خاصة الفقرة الثااملتعلق بالحالة امل 37-99م رق

 من املادة الخامسة منه .
الصادر في  2-99-665بناء على املرسوم التطبيقي رقم 

( املتعلق بتطبيق  2002اكتوبر  9بتاريخ ) 1423شعبان  2
  1423   رجب     25 في    املؤرخ    37-99  رقم   القانون 

 صة املادة األولى منه .( و خا2002اكتوبر3)
 :يلي ما قرر 
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 الفصل األول 
يفوض  للسيد املصطفى الصباري رقم  ب.ت.و.: 

471048 G    بصفته  موظف  16/02/1983املولود بتاريخ
مهام  ،بجماعة املكرن  من درجة مساعد اداري الدرجة الثالثة

ألصلي  الذي يقع اضابط الحالة املدنية  بمكتب الحالة املدنية 
ه املهمة، مقامي و باملشاركة مقره بجماعة املكرن، ليقوم بهذ

 معي .
 الفصل الثاني

القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية يبدأ  العمل بهذا 
 للجماعات املحلية ابتداء من تاريخ توقيعه.

 .2017غشت   01حرر بتاريخ و 
 .لخضر عبد الصمد ،املجلس الجماعي رئـيــس :مضاء اإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقض ي  4قرار لرئيس املجلس الجماعي لصباح رقم 

  .بالتفويض في مهام  ضابط للحالة املدنية
 

 رئيس املجلس الجماعي لصباح ،
 20صادر في  1.15.85بناء على الظهير  الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم (   2015يوليوز  7من رمضان )
 منه ؛ 102الجماعات ، وال سيما املادة املتعلق ب 113.14

 25الصادر في  1.02.239و على الظهير الشريف  رقم  
املتعلق  بالحالة  37 -99بتنفيذ القانون  رقم  1423رجب 

 منه ؛  5املدنية  وخاصة  الفصل 
شعبان  2صادر في  2.99.665و على املرسوم رقم 

 37.09( بتطبيق القانون رقم  2002أكتوبر  09)  1423
 ألولى منه .  املتعلق بالحالة املدنية و خاصة املادة ا

  ما يلي: قرر 
 الفصل األول 

يفوض للسيدة  نزهة بال  ، النائب الخامس لرئيس 
 17/05/1991املجلس الجماعي لصباح املزدادة بتاريخ 

مهام  AD186640 الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
الحالة املدنية  بجماعة صباح  ضابط  الحالة  املدنية  بمكتب  

 بهذه  املهمة  مقامي  وباملشاركة معي .لتقوم  
 الفصل الثاني

يعهد إلى مدير املصالح بالجماعة و إلى املصالح اإلدارية 
 املختصة كل في دائرة اختصاصه بتنفيذ هذا القرار.

 الفصل الثالث :
ول هذا القرار ابتداءا من تاريخ التوقيع يسري مفع 

 .عليه 
 . 2018فبراير  15صباح في وحرربجماعة 

 محمد الهاللي. رئيس املجلس الجماعي لصباح ،اإلمضاء :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي   03قرار لرئيس املجلس الجماعي لصباح رقم  
  .بالتفويض في مهام  ضابط للحالة املدنية

 
 صباح،الجماعي ل  رئيس املجلس

 20صادر في  1.15.85بناء على الظهير  الشريف رقم 
(  بتنفيذ القانون  2015يوليوز  7) 1436 من رمضان

املتعلق بالجماعات ، وال سيما املادة  113.14التنظيمي رقم 
 منه ؛ 102

 25الصادر في  1.02.239و على الظهير الشريف  رقم  
املتعلق  بالحالة  37 -99بتنفيذ القانون  رقم  1423رجب 

 منه ؛  5املدنية  وخاصة  الفصل 
 1423شعبان  2صادر في  2.99.665وعلى املرسوم رقم 

املتعلق  37.99( بتطبيق القانون رقم  2002أكتوبر  09) 
 بالحالة املدنية و خاصة املادة األولى منه .  

  ما يلي: قرر 
 الفصل األول 

س لرئيس يفوض للسيدة مينة أبدي النائب الساد
 21/12/1988ادة بتاريخ  املجلس الجماعي لصباح املزد

مهام   AD137705الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم   
ضابط  الحالة  املدنية  بمكتب  الحالة املدنية  بجماعة صباح  

 لتقوم  بهذه  املهمة  مقامي  وباملشاركة معي .
 انيالفصل الث

و إلى املصالح اإلدارية  يعهد إلى مدير املصالح بالجماعة
 ة كل في دائرة اختصاصه بتنفيذ هذا القرار.املختص

 الفصل الثالث 
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع  

 عليه.
 

 . 2018فبراير  15صباح في وحرربجماعة 
 محمد الهاللي. رئيس املجلس الجماعي لصباح ،اإلمضاء :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم رئيس املجلس الجماعي لجماعة باب تيوكا قرار ل

  .تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةب يتعلق  04/2018
 

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 
 باب تيوكا،

 20صادر في  1-15-85 الظهير الشريف رقمبمقتض ى 
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليو  07) 1436من رمضان 

 منه؛ 102خاصة املادةو املتعلق بالجماعات  113.14رقم 
صادر في  1-02-239و بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

-99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25
 منه ؛  5ة املدنية ، وخاصة املادة املتعلق بالحال  37

 2ر في صاد 2-99-665سوم رقم و تطبيقا ألحكام املر 
 37-99( لتطبيق القانون رقم  2002أكتوبر  9)  1423شعبان 

 املتعلق بالحالة املدنية، وخاصة املادة األولى منه؛
 قـــــــرر ما يـلــــي :

 الفصل األول 
املولود بتاريخ :   ،  يعين السيد : ادريس بن خي

ف الدرجة رتبته اإلدارية ووظيفته: متصر ،  01/01/1958
املرسم والعامل بمصالح  الجماعةاألولى، مدير مصالح 

 .جماعة  باب تيوكا
ضابطا للحالة املدنية بالتفويض ، بمكتب الحالة 
املدنية الذي يقع مقره بجماعة باب تيوكا، ليقوم بهذه املهمة 

 معي .مقامي وباملشاركة 
 الفصل الثاني

لين يبلغ مضمون هذا القرار إلى املوظفين العام 
 باملصلحة الجماعية املعنية.
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 الفصل الثالث
والذي يسري  باألمريعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني 

 مفعوله من تاريخ توقيعه.
 .2018يناير   08وحرر بجماعة باب تيوكا في 

الجماعي وضابط الحالة رئيس املجلس مضاء : اإل 
 .رضوان العامري املدنية لجماعة باب تيوكا،
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 خنيفرة-بني مالل جهةباملتواجدة  الترابية النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات

 و رؤسائهامجالس الجماعات املقررات و القرارات الصادرة عن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجماعات تسيير مجالس تنظيم و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التفويضقرارات 

 التفويض في املهام و اإلمضاء
 

 بتاريخ   04قرار لرئيس املجلس البلدي ملدينة وادي زم عدد 
 .يقض ي بتفويض مهام التدبير اإلداري  2016أبريل   08

 
 ،رئيس املجلس البلدي ملدينة وادي زم

 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون  التنظيمي رقم 2015يوليو  7)1436رمضــــان 
 املتعلق بالجماعات؛ 113.14
دجنبر  31ريخ بتا  51بناء على املنشور الوزاري عدد و 

العامين للمصالح ومديري املصالح  حول تعيين املديرين 2015
 بالجماعات الترابية؛

فبراير  15املؤرخ في  324/2016بناء على القرار عدد و 
 حول تعيين مديـــــر املصالح بجماعة واد ي زم؛ 2016

 قرر ما يلي :
 الفصل األول 

يفوض رئيس املجلس الجماعي لوادي زم تحت  
صـــالح ليته و مراقبته  للسيد أمين املنتصر مدير املمسؤو 

ر اإلداري  بالجماعة باستثناء بجمـــــــــاعة واد ي زم مهام التدبي
 التوظيفات والتعيينات  . 

 الفصل الثاني
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره و  

 .2012يوليوز  12الصادر بتاريخ  11يلغي القرار رقم 
 .2016أبريل  08زم في وادي حرر بو 

 الصيري.أخليفة ،  لوادي زم رئيس املجلس الجماعي:  مضاء اإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يقض ي  05عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
 . تفويض في مجال الشواهد االدارية إلى نائب الرئيسبال

 
والد أل يس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية ئر 

  ،اكناو
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

الصادر بتنفيذ القانون  (2015يوليوز  7) 1436رمضان 
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

102، 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
 بتاريخ ملولودبضير ايعين السيد عبد الرحيم 

بجماعة أوالد اكناو  النائب األول للرئيس 10/02/1972
لشواهد اإلدارية  أوالد اكناو الذي يقع مقره بأوالد بمكتب ا

اكناو نائبا عنه بالتفويض لهذا املكتب ليقوم بهذه املهمة 
 مقامه وباملشاركة معه.

 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 
 .عبد السالم عصام ،الجماعيرئيس املجلس : اإلمضاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقض ي  06عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
 .إلى نائب الرئيس تفويض في مجال الشواهد اإلداريةبال

 
ألوالد رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية 

 ،اكناو
 20الصادر في  1.15.85لظهير الشريف رقم ض ى ابمقت

( الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7) 1436رمضان 
 .102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

 :يما يلقرر 
 فصل فريد 
 4/3/1959 املولود بتاريخ يعين السيد احمد الحمداوي 

لشواهد بمكتب او بجماعة أوالد اكنا للرئيسالنائب الثاني 
اإلدارية  أوالد اكناو الذي يقع مقره بأوالد اكناو نائبا عنه 
بالتفويض لهذا املكتب ليقوم بهذه املهمة مقامه وباملشاركة 

 معه.
 

 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 
 .عبد السالم عصام  ،رئيس املجلس الجماعي  : مضاءاإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقض ي  07عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
 .إلى نائب الرئيس تفويض في مجال الشواهد االداريةبال

 
رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية ألوالد 

 ،اكناو
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

(الصادر بتنفيذ القانون 2015ليوز )  يو   1436رمضان 
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14مي رقم التنظي

102، 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
 1/5/1961 يعين السيد عبد الاله كريم املولود بتاريخ

لشواهد ا بمكتب بجماعة أوالد اكناو النائب الثالث للرئيس
اكناو نائبا عنه  ارية  أوالد اكناو الذي يقع مقره بأوالداإلد

ليقوم بهذه املهمة مقامه وباملشاركة بالتفويض لهذا املكتب 
 معه.

 
 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 

 .عبد السالم عصام ،رئيس املجلس الجماعي:  اإلمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يقض ي  08عدد  والد اكناو أل ي رئيس املجلس الجماعلقرار 
 .إلى نائب الرئيس تفويض في مجال الشواهد االداريةبال

 
رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية ألوالد 

 ،اكناو 
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

الصادر بتنفيذ القانون  (2015يوليوز  7) 1436رمضان 
 .102ق بالجماعات وخاصة املادة املتعل 113.14التنظيمي رقم 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
 بتاريخ ةاملولودتعين السيدة السعدية زيتوني 

بمكتب  بجماعة أوالد اكناو النائب األول للرئيس 30/5/1969
لشواهد اإلدارية  أوالد اكناو الذي يقع مقره بأوالد اكناو نائبة ا

مقامه عنه بالتفويض لهذا املكتب لتقوم بهذه املهمة 
 وباملشاركة معه.

 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 
 .عبد السالم عصام املجلس الجماعيرئيس : اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقض ي  12عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

 .للنائب  األول الرئيستفويض مهام قطاع التعمير والبناء ب
  

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية ألوالد 
 ؛اكناو 

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7) 1436رمضان 

 .103املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
هام قطاع التعمير و البناء للسيد عبد الرحيم ض متفو 

 النائب األول للرئيس 10/02/1972 بتاريخة بضير املولود 
بأوالد اكناو الذي  بمكتب التعمير والبناء بجماعة أوالد اكناو

يقع مقره بأوالد اكناو نائبا لرئيس الجماعة القروية بالتفويض 
 في مهام  قطاع التعمير والبناء.

 .2015اكتوبر 06اكناو في   الدبأو حرر و 
 .عبد السالم عصام ،  رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكرر  13عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

إلى موظف  تفويض في مجال الشواهد االداريةيقض ي بال
 .مرسم

 
س الجماعي وضابط الحالة املدنية ألوالد املجلرئيس 

 ،اكناو 
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7) 1436رمضان 
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

102، 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
 7/8/1959 ريخاملولود بتا يعين السيد محمد جواو

اإلدارية والقانونية  متصرف مساعد ورئيس مصلحة الشؤون

الذي  بجماعة أوالد اكناو بمكتب الشواهد اإلدارية أوالد اكناو
يقع مقره بأوالد اكناو نائبا عنه بالتفويض لهذا املكتب ليقوم 

و ذلك تحت مسؤوليته  بهذه املهمة مقامه وباملشاركة معه
 ومراقبته.

 .2015نونبر  10اكناو في  حرر بأوالد و 
 .عبد السالم عصام ،رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016 /08عدد   والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

  .ملدير الجماعة مجال التدبير اإلداري  فيتفويض يقض ي بال
 

ي وضابط الحالة املدنية لجماعة لس الجماعرئيس املج
 ؛أوالد اكناو

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
(الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)  1436رمضان 

 .104املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
 02/1/1964 بتاريخاملولود  سعيد العوان يعين السيد

ومدير جماعة أوالد اكناو للتدبير من الدرجة األولى  متصرف
أوالد اكناو الذي يقع مقره بأوالد اكناو نائبا عنه  اإلداري 

بالتفويض في مجال التدبير اإلداري ليقوم بهذه املهمة مقامه 
 لك تحت مسؤوليته ومراقبته .وباملشاركة معه وذ

 .2016بريل ا 25حرر بأوالد اكناو في  و 
 .عبد السالم عصام،رئيس املجلس الجماعي: اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتاريخ  61رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 

بتفويض اإلمضاء في مجال التدبير يتعلق  2017أبريل  20
 .اإلداري 

 
 ،رئيس مجلس جماعة  سمكت

الصادر بتاريخ  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم 
( بشأن النظام األساس ي 1958فبراير  24) 1477شعبان  4

 ؛العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله و تتميمه
 املتعلق 113.14القانون التنظيمي رقم بناء على و 

 1.15.85 بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
سيما وال  2015يوليوز  7املوافق ل  1436ان مضر  20بتاريخ 

 .منه 104و  96املادتين 
 :قرر ما يلــي

 الفصل األول  
املولود بتاريخ    يفوض للسيــد  عبد العزيز منصوري

في مجال اإلمضاء  مدير مصالح جماعة سمكت  بصفته 1965
التدبير اإلداري ، ليقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي و 

 مسؤوليتي و مراقبتي. تحت
 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه .
 .2017أبريل  20وحرر بسمكت بتاريخ 

، ضابط الحالة املدنية و رئيس جماعة سمكت : مضــاءاإل 
 .حميد بوعلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أكتوبر  06بتاريخ  08جلــس جماعــة أغبــالة رقم  ئيــس مقرار لر 
  .يقض ي بتفويض  مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية 2015

 
 ،رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة

الصادر    1.15.85بمقتض ى  الظهير  الشريف  رقم  
بتنفيذ  2015يوليوز  07املوافق ل  1436رمضان  20بتاريخ 

 102املتعلق بالجماعات خاصة املادة  113.14القانون رقم 
 ،منه

 قـــرر ما يلي :
 الفصل األول 

يفوض للسيد بناصر ناجيب النائب األول لرئيس 
، بالتوقيع على الشواهد 28/03/1980املجلس واملولود بتاريخ 

 اإلدارية التالية:
 شهادة الحياة الفردية والجماعية. -
 شهادة إدارية قصد الزواج. -
 قصد الزواج. شهادة إدارية -
 شهادة عدم الزواج. -
 شهادة العزوبة. -
 شهادة مطابقة اإلسم. -
 شهادة الوفاة. -
 شهادة الوالدة. -

 الفصل الثاني 
املفعول ابتداء من تاريخ يعتبر هذا التفويض ساري 

 صدوره.
 .2015أكتوبر  06وحرر بأغبالة  في 

 .أحمد خياض ،مجلس جماعة أغبالة  ساإلمضاء: رئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر  06بتاريخ  09قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم 
  .بتفويض  مهام التوقيع على الشواهد اإلداريةيقض ي   2015

 
 ،رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة

الصادر    1.15.85بمقتض ى  الظهير  الشريف  رقم  
بتنفيذ  2015يوليوز  07املوافق ل  1436رمضان  20بتاريخ 

 102املتعلق بالجماعات خاصة املادة  113.14 القانون رقم
 ،منه

 قـــرر ما يلي:
 الفصل األول 

يفوض للسيد الساعيد والقاض ي النائب الثاني لرئيس 
، بالتوقيع على الشواهد 12/10/1966املجلس واملولود بتاريخ 

 اإلدارية التالية:
 الفردية والجماعية. الحياةشهادة  -
 شهادة إدارية قصد الزواج. -
 شهادة إدارية قصد الزواج. -
 شهادة عدم الزواج. -
 شهادة العزوبة. -
 ابقة اإلسم.شهادة مط -
 شهادة الوفاة. -
 شهادة الوالدة. -

 
 

 الفصل الثاني 
يعتبر هذا التفويض ساري املفعول ابتداء من تاريخ 

 صدوره.
 .2015أكتوبر  06حرر بأغبالة  في 

 .أحمد خياض ،مجلس جماعة أغبالة  ساإلمضاء: رئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر  06بتاريخ  10قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  
 يقض ي بتفويض  مهام التوقيع على الشواهد اإلدارية . 2015

 
 ،غبــالةرئيــس مجلــس جماعــة أ

الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07املوافق ل  1436رمضان  20

 ،منه 102املتعلق بالجماعات خاصة املادة  113.14رقم 
 قـــرر ما يلي:

 الفصل األول 
يفوض للسيد عبد العزيز مومن النائب الثالث لرئيس 

، بالتوقيع على الشواهد 13/01/1976 املجلس واملولود بتاريخ
 اإلدارية التالية:

 شهادة الحياة الفردية والجماعية. -
 شهادة إدارية قصد الزواج. -
 شهادة إدارية قصد الزواج. -
 شهادة عدم الزواج. -
 شهادة العزوبة. -
 شهادة مطابقة اإلسم. -
 شهادة الوفاة. -
 شهادة الوالدة. -

 الفصل الثاني 
فعول ابتداء من تاريخ يعتبر هذا التفويض ساري امل

 .صدوره
 .2015أكتوبر  06حرر بأغبالة  في و 

 .أحمد خياض ،مجلس جماعة أغبالة  ساإلمضاء: رئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر  06  بتاريخ 11قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  
 .ام التوقيع على الشواهد اإلداريةيقض ي بتفويض  مه 2015

 
 ،رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة

الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07املوافق ل  1436رمضان  20

 منه. 102املتعلق بالجماعات خاصة املادة  113.14رقم 
 ا يلي:قـــرر م

 الفصل األول 
النائب الثالث لرئيس فاتحة جمالي يفوض للسيدة 

، بالتوقيع على 01/01/1965املجلس واملولودة بتاريخ 
 الشواهد اإلدارية التالية:

 شهادة الحياة الفردية والجماعية. -
 شهادة إدارية قصد الزواج. -
 شهادة إدارية قصد الزواج. -
 شهادة عدم الزواج. -
 العزوبة.شهادة  -
 شهادة مطابقة اإلسم. -
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 شهادة الوفاة. -
 شهادة الوالدة. -

 الفصل الثاني 
يعتبر هذا التفويض ساري املفعول ابتداء من تاريخ 

 صدوره.
 .2015أكتوبر  06حرر بأغبالة  في 

 .أحمد خياض ،مجلس جماعة أغبالة  ساإلمضاء: رئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015/  04ة رقم  تفردلبو  الجماعيرئيس املجلس لقرار 
 يقض ي بالتفويض في املهام.

 ؛رئيس املجلس القروي لبوتفردة 
 20الصادر في  1. 15. 85بناء على الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي (  2015يوليوز  07) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات . 113. 14 رقم

 ما يلي:قــــرر 
 الفصل األول 

لبطاقة الوطنية ل الحامل ى كاس يعين السيد  مصطف 
،  12/03/1973، املولود في     I 364079للتعريف رقم  

بصفته نائبا أول لرئيس جماعة بوتفردة ، ليقوم مقامي 
 -1 :يع على الوثائق املرتبطة بوباملشاركة في مهام التوق

مختلف  -2تصحيح اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها 
 الشواهد اإلدارية .

 نيالثا الفصل
 . 2015أكتوبر  01يسري مفعول هذا القرار ابتداء من  

 . 2015اكتوبر  01بوتفردة في حرر بو 
 .زايد كمان الجماعي ،رئيس املجلس   : اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 06/2015لبوتفردة رقم  الجماعيرئيس املجلس لقرار 

 في املهام. التفويضيقض ي ب
 

 ،رئيس املجلس القروي لبوتفردة 
 20الصادر في  1. 15. 85بناء على الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي (  2015يوليوز  07) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات . 113. 14رقم

 ما يلي:قــــرر 
 الفصل األول 
  لبطاقة الوطنيةل الحامليعين السيد بوعزى مدون 

، بصفته نائبا  1968، املولود في    I 361058للتعريف رقم    
في معي ثانيا لرئيس جماعة بوتفردة ، ليقوم مقامي وباملشاركة 

تصحيح اإلمضاءات  -1ع على الوثائق املرتبطة ب مهام التوقي
 مختلف الشواهد اإلدارية . -2ومطابقة النسخ ألصولها 

 الفصل الثاني
 . 2015ر أكتوب 01ر ابتداء من يسري مفعول هذا القرا

  2015اكتوبر  01 بوتفردة فيحرر ب
 زايد كمانالجماعي ، رئيس املجلس   اإلمضاء:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 2015/  08لبوتفردة رقم   الجماعيرئيس املجلس لقرار 
 يقض ي بالتفويض في املهام.

 
 ؛وي لبوتفردة جلس القر رئيس امل

 20الصادر في  1. 15. 85بناء على الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ القانون التنظيمي (  2015يوليوز  07) 1436رمضان 

 املتعلق بالجماعات . 113. 14 رقم
 ما يلي:قــــرر 

 الفصل األول 
 لبطاقة الوطنية  الحاملة السيد ة فاظمة العربي ، تعين

،  01/01/1969في  ة، املولود  I A 54655 للتعريف رقم
قوم مقامي تبصفتها نائبة ثالثة لرئيس جماعة بوتفردة ، ل

 -1في مهام التوقيع على الوثائق املرتبطة ب  معي  وباملشاركة
مختلف  -2تصحيح اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها 

 الشواهد اإلدارية .
 الفصل الثاني

 . 2015أكتوبر  01يسري مفعول هذا القرار ابتداء من  
  .2015اكتوبر  01بوتفردة في حرر بو 

 .زايد كمانالجماعي ، رئيس املجلس   اإلمضاء:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015/  10 لبوتفردة رقم  الجماعيرئيس املجلس لقرار 
 يقض ي بالتفويض في املهام.

 
 ،وتفردةرئيس املجلس القروي لب

 20الصادر في  1. 15. 85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07) 1436رمضان 

 املتعلق بالجماعات . 113. 14 رقم
 ما يلي:قــــرر 

 الفصل األول 
لبطاقة ل الحاملة عين السيد ة عائشة ارحموني ت

 يولود ف، امل   I A 170552للتعريف رقم     الوطنية 
، بصفتها نائبة رابعة لرئيس جماعة بوتفردة ،  18/07/1987
في مهام التوقيع على الوثائق معي قوم مقامي وباملشاركة تل

تصحيح اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها  -1املرتبطة ب 
 مختلف الشواهد اإلدارية . -2

 الفصل الثاني
 . 2015أكتوبر  01يسري مفعول هذا القرار ابتداء من  

  .2015اكتوبر  01بوتفردة في ر بحر و 
 .زايد كمانالجماعي ، رئيس املجلس   اإلمضاء:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التفويض في الحالة املدنية

 
 07بتاريخ  15لمعادنة عــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 

 .ضابط الحالة املدنيةهام يقض ي بتفويض م  2015أكتوبر 
 

 رئيس املجلس القروي لجماعة املعادنة،
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 ؛املتعلق بالجماعات. 113.14
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الصادر في  1. 02. 237بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 
 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002بر أكتو  03) 1423رجب  25

 ؛املتعلق الحالة املدنية
 02الصادر في  2. 99. 665بناء على املرسوم رقم و 
 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  09) 1423شعبان 

 املتعلق الحالة املدنية.
 قـــــرر ما يلـــي:

 املادة األولى
رئيس لث لالثايعين السيد عبد العزيز ملعيزي، النائب 
، 04/07/1975املجلس الجماعي للمعادنة  و املولود سنة 

ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية 
املعادنة، ليقوم بهذه املهمة  األصلي الذي يقع مقره بجماعة

 مقامي وباملشاركة معي.
 املادة الثانية

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  
 ه.علي وقيعالت

 .2015أكتوبر  07حرر بالـمــــعـــادنـــة في و 
  .رشيد بنعازيزي  ،رئيس املجلس الجماعي للمعادنة :  اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 07بتاريخ  16لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 

 .بط الحالة املدنيةمهام ضابتفويض يقض ي   2015أكتوبر 
 

 إن رئيس املجلس القروي لجماعة املعادنة،
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 ؛املتعلق بالجماعات 113.14
الصادر في  1. 02. 237بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 

 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002كتوبر أ 03) 1423رجب  25
 ؛املتعلق الحالة املدنية

 02الصادر في  2. 99. 665بناء على املرسوم رقم و 
 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  09) 1423شعبان 

 املتعلق الحالة املدنية.
 قـــــرر ما يلـــي:

 املادة األولى
ي  لرئيس ، النائب الثان يعين السيد محمد اشطيبي 

، 25/12/1978س الجماعي للمعادنة  و املولود سنة املجل
ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية 

املعادنة، ليقوم بهذه املهمة  األصلي الذي يقع مقره بجماعة
 مقامي وباملشاركة معي.

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

 .2015أكتوبر  07حرر بالـمــــعـــادنـــة في 
  .رشيد بنعازيزي ،  رئيس املجلس الجماعي للمعادنةاإلمضاء: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 20بتاريخ  19لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 

 ام ضابط الحالة املدنيةيقض ي بتفويض مه  2015أكتوبر 
 

 رئيس املجلس القروي لجماعة املعادنة،

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 ؛املتعلق بالجماعات. 113.14
الصادر في  1. 02. 237بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 

 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002 أكتوبر 03) 1423رجب  25
 ؛املتعلق الحالة املدنية

 02الصادر في  2. 99. 665بناء على املرسوم رقم و 
 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  09) 1423ن شعبا

 املتعلق الحالة املدنية.
 قـــــرر ما يلـــي:

 املادة األولى
درجة ، مساعد تقني من ال يعين السيد عمار بنعزيزي  

ح جماعة املعادنة  و املولود بتاريخ الثالثة بمصال
، ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب 06/05/1969

املعادنة، ليقوم  ة املدنية األصلي الذي يقع مقره بجماعةالحال
 بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.

 املادة الثانية
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  

 توقيع عليه.ال
  .2015أكتوبر  20حرر بالـمــــعـــادنـــة في و 

 .رشيد بنعازيزي  ، رئيس املجلس الجماعي للمعادنة:  اإلمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15بتاريخ  21لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 
 .ويض مهام ضابط الحالة املدنيةيقض ي بتف  2015دجنبر 

 
 رئيس املجلس القروي لجماعة املعادنة،

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 ؛املتعلق بالجماعات 113.14
الصادر في  1. 02. 237بمقتض ى الظهير الشريف رقم و 

 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03) 1423رجب  25
 ؛املتعلق الحالة املدنية

 02الصادر في  2. 99. 665بناء على املرسوم رقم و 
 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  09) 1423شعبان 

 املتعلق الحالة املدنية.
 قـــــرر ما يلـــي:

 املادة األولى
من  ، مساعد إداري  يعين السيد بوعزة كرواض 

ثالثة بمصالح جماعة املعادنة  و املولود بتاريخ الدرجة ال
نية بالتفويض بمكتب ، ضابطا للحالة املد18/01/1969

املعادنة، ليقوم  الحالة املدنية األصلي الذي يقع مقره بجماعة
 بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.

 املادة الثانية
ريخ يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تا 

 التوقيع عليه.
 .2015دجنبر  15حرر بالـمــــعـــادنـــة في و 

   .رشيد بنعازيزي ،  الجماعي للمعادنةرئيس املجلس اإلمضاء: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجمااجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية1جامدى الثانية 1440 )7 فرباير 2019(العـدد الثامن والثالثون44 ونثثالالو  لتاسعالعدد ا        (                     ---- ------- --) ---- ----- --                       

 

يقض ي  01عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
  .   ائب الرئيسحالة املدنية إلى نتفويض مهام ضابط الب

 
رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية ألوالد 

 ،اكناو 
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)  1436رمضان 
 .102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

 :يما يليقرر 
 فصل فريد 

 الرحيم بضير املولود بتاريخيعين السيد عبد 
 بجماعة أوالد اكناو النائب األول للرئيس 10/02/1972

أوالد اكناو الذي يقع مقره بأوالد اكناو  بمكتب الحالة املدنية
نائبا عنه بالتفويض لهذا املكتب ليقوم بهذه املهمة مقامه 

 وباملشاركة معه.
 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 

 .عبد السالم عصام،رئيس املجلس الجماعي : مضاءاإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  02عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
 .إلى نائب الرئيس تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةب

 
ألوالد لحالة املدنية رئيس املجلس الجماعي وضابط ا

  ؛اكناو
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

الصادر بتنفيذ القانون  (  2015يوليوز  7) 1436رمضان 
 .102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

 :قرر مايلي
 فصل فريد 

 املولود بتاريخ يعين السيد احمد الحمداوي 
بمكتب  بجماعة أوالد اكناو الثاني للرئيسئب النا 4/03/1959

نائبا  أوالد اكناو الذي يقع مقره بأوالد اكناو الحالة املدنية
عنه بالتفويض لهذا املكتب ليقوم بهذه املهمة مقامه 

  وباملشاركة معه.
 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 

 .رئيس املجلس الجماعي عبد السالم عصام: مضاءإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقض ي  03عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
  تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةب

 
والد أل رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية ل

 ،اكناو
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

(الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)   1436رمضان 
 .102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

 :قرر مايلي
 فصل فريد 

 1961 /1/05 املولود بتاريخ يعين السيد عبد الاله كريم
بمكتب الحالة  بجماعة أوالد اكناو النائب الثالث للرئيس

بأوالد اكناو نائبا عنه  أوالد اكناو الذي يقع مقره املدنية

التفويض لهذا املكتب ليقوم بهذه املهمة مقامه وباملشاركة ب
 معه.

 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 
 .عبد السالم عصام ،رئيس املجلس الجماعي:  اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقض ي  04عدد  والد اكناو أل لجماعي رئيس املجلس القرار 

 .تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةب
 

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية ألوالد 
 ،اكناو

 20الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم   بمقتض ى
(الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)  1436رمضان 

 .102خاصة املادة املتعلق بالجماعات و  113.14التنظيمي رقم 
 :يما يلقرر 

 فصل فريد 
 بتاريخ ةتعين السيدة السعدية زيتوني املولود

 أوالد اكناوبجماعة  النائبة الرابعة للرئيس 30/5/1969
الذي يقع مقره بأوالد اكناو  أوالد اكناو بمكتب الحالة املدنية

نائبة عنه بالتفويض لهذا املكتب لتقوم بهذه املهمة مقامه 
 ركة معه.وباملشا

 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 
عبد السالم  ، والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي : اإلمضاء

 .عصام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكرر  09عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
 .نيةداملتفويض مهام ضابط الحالة يقض ي ب

 
رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية ألوالد 

 ،اكناو 
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

الصادر بتنفيذ القانون  (  2015يوليوز  7) 1436رمضان 
املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

102، 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
 29/04/1967 املولود بتاريخئح يعين السيد رشيد سا

املدنية بجماعة  تقني من الدرجة الثالثة ورئيس مكتب الحالة
أوالد اكناو الذي يقع مقره  بمكتب الحالة املدنية اوالد اكناو

بأوالد اكناو نائبا عنه بالتفويض لهذا املكتب ليقوم بهذه 
 املهمة مقامه وباملشاركة معه وذلك تحت مسؤوليته ومراقبته.

 .2015نونبر  10بأوالد اكناو في   حرر و 
 .عبد السالم عصام رئيس املجلس الجماعي : اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكرر  10عدد   والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

 تفويض مهام ضابط الحالة املدنيةيقض ي ب
ملدنية لجماعة عي وضابط الحالة ارئيس املجلس الجما

 ،أوالد اكناو 
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

الصادر بتنفيذ القانون  (  2015يوليوز  7) 1436رمضان 
 .102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 
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 :يلي قرر ما
 فصل فريد 

 01/01/1964 املولود بتاريخ فزازي إبراهيم  يعين 
 الرتبة اإلدارية والوظيفة مساعد اداري من الدرجة الثالثة

أوالد اكناو الذي يقع مقره بأوالد اكناو  بمكتب الحالة املدنية
نائبا عنه بالتفويض لهذا املكتب ليقوم بهذه املهمة مقامه 

 وباملشاركة معه وذلك تحت مسؤوليته ومراقبته.
 2015نونبر  10بأوالد اكناو في  حرر 

 عبد السالم عصاملرئيس املجلس الجماعي :  اإلمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25بتاريخ  69رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
 يتعلق بتفويض مهمة  ضابط الحالة املدنية  . 2016غشت 

           
نية  لجماعة ئيس املجلس وضابط الحالة املدر 
 ،سمكت

 20الصادر في  1.15.85 الظهير الشريف رقم بناء على 
بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان 

 102بالجماعات سيما املادة  املتعلق 113.14التنظيمي رقم 
 ؛منه 

بتنفيذه الظهير  الصادر 37-99القانون رقم على  و
 03 املوافق 1423ب رج 25بتاريخ    1.02.239الشريف رقم 

املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية   2002أكتوبر 
 ؛من املادة الخامسة منه 

 2الصادر في  2-99-665املرسوم التطبيقي رقم على و 
املتعلق بتطبيق القانون  (2002أكتوبر  09 ) 1423شعبان 

( وخاصة  2002أكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ  37-99رقم 
 ،ة األولى منهاملاد

 :قرر ما يلــي
 الفصل األول 

 إلى السيد  سعيد الشاطني املولود بتاريخ يفوض 
مهام ضابط الحالة  متصرف مساعدبصفته 21\1\1970

مقره بجماعة  املدنية  بمكتب الحالة املدنية األصلي  الذي يقع
 املهمة  مقامي واملشاركة معي .  سمكت  ليقوم بهذه 

 الفصل الثاني 
 مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه . سريانيبدأ 

 . 2016غشت  25وحرر بسمكت بتاريخ 
 حميد بوعلي ، رئيس جماعة سمكت  :مضــاءاإل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 28بتاريخ  104رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 

 .همة  ضابط الحالة املدنيةتفويض ميتعلق ب 2015شتنبر
 

 ،رئيس املجلس وضابط الحالة املدنية  لجماعة سمكت
 20الصادر في  1.15.85 الظهير الشريف رقم بناء على 

بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان 
سيما املادة و ال بالجماعات  املتعلق 113.14التنظيمي رقم 

 ؛منه  102
بتنفيذه الظهير الشريف  صادرال 37-99م القانون رق و

أكتوبر  03املوافق  1423رجب  25بتاريخ    1.02.239رقم 
املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة   2002

 ؛الخامسة منه 

 2الصادر في  2-99-665واملرسوم التطبيقي رقم 
ون املتعلق بتطبيق القان (2002أكتوبر  09 ) 1423شعبان 

خاصة ( و  2002أكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ  37-99رقم 
 ؛املادة األولى منه

 :قرر ما يلـــي
 الفصل األول 

-إلى السيد  موحى الوعدي املولود بتاريخيفوض 
مساعد إداري بجماعة سمكت  مهام بصفته   1\1\1960

ضابط الحالة املدنية  بمكتب الحالة املدنية األصلي  الذي يقع 
املشاركة بماعة سمكت  ليقوم بهذه  املهمة  مقامي و مقره بج

 معي .
 الفصل الثاني

 يبدأ سريان مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه .
 .                2015شتنبر  28وحرر بسمكت بتاريخ 

 .حميد بوعلي الجماعياملجلس رئيس   : مضــاءاإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28بتاريخ  106رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
 .يتعلق بتفويض مهمة  ضابط الحالة املدنية 2015 شتنبر 

 
رئيس املجلس وضابط الحالة املدنية  لجماعة 

 ؛سمكت
 20الصادر في  1.15.85 الظهير الشريف رقم بناء على 

بتنفيذ القانون  (2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان 
 102بالجماعات سيما املادة  املتعلق 113.14التنظيمي رقم 

 ؛منه 
بتنفيذه الظهير  الصادر 37-99القانون رقم بناء على  و

 03املوافق  1423رجب  25بتاريخ    1.02.239الشريف رقم 
املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية   2002بر أكتو 

 ؛نهمن املادة الخامسة م
 2الصادر في  2-99-665واملرسوم التطبيقي رقم 

املتعلق بتطبيق القانون رقم  (2002أكتوبر  09 )1423شعبان 
( وخاصة  2002أكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ  99-37

 ؛املادة األولى منه
 :قرر ما يلـي

 لفصل األول ا
إلى السيد  صالح الوعدي املولود بتاريخ  يفوض 

عد إداري بمكتب فرتاحة مهام سام بصفته  1\1\1960
ضابط الحالة املدنية  بمكتب الحالة املدنية الفرعي الذي يقع 

 مقره بفرتاحة ليقوم بهذه املهمة مقامي واملشاركة معي .   
 الفصل الثاني 

 القرار من تاريخ التوقيع عليه .يبدأ سريان مفعول هذا 
  .2015شتنبر  28وحرر بسمكت بتاريخ 

 .حميد بوعلي،  يس جماعة سمكتئر   :مضــاءاإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26بتاريخ   109رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
 .يتعلق بتفويض مهمة  ضابط الحالة املدنية 2016 دجنبر 

 
رئيس املجلس وضابط الحالة املدنية  لجماعة 

 ؛سمكت
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 20الصادر في  1.15.85 الظهير الشريف رقم  بناء على
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 2015يوليوز  7) 1436رمضان 
 ؛منه  102بالجماعات سيما املادة  املتعلق 113.14

بتنفيذه الظهير الشريف  الصادر 37-99والقانون رقم 
أكتوبر  03املوافق  1423رجب  25بتاريخ    1.02.239رقم 

بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة  املتعلق  2002
 ؛مسة منه الخا

 2الصادر في  2-99-665واملرسوم التطبيقي رقم 
املتعلق بتطبيق القانون  (2002أكتوبر  09 ) 1423 شعبان 

( وخاصة  2002أكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ  37-99رقم 
 ؛املادة األولى منه

 :يقرر ما يلــي
  الفصل األول 

املولود بتاريخ    إلى السيد  عبد العزيز منصوري يفوض 
مدير مصالح جماعة سمكت مهام ضابط    تهبصف 1965

الحالة املدنية  بمكتب الحالة املدنية األصلي  الذي يقع مقره 
 املهمة  مقامي واملشاركة معي .         بجماعة سمكت  ليقوم بهذه

 الفصل الثاني 
 عليه . لقرار من تاريخ التوقيعيبدأ سريان مفعول هذا ا

 .2016دجنبر    26وحرر بسمكت بتاريخ 
 حميد بوعلي ، رئيس جماعة سمكت  :مضــاءاإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 06بتاريخ  12قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  

  .م ضابط الحالة املدنيةيقض ي بتفويض  مها 2015أكتوبر 
 

 ،رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة
الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07املوافق ل  1436رمضان  20
 منه؛ 102املتعلق بالجماعات خاصة املادة  113.14رقم 

ية املتعلق بالحالة املدن 37.99بناء على القانون رقم 
 25بتاريخ  1.02.239الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير 

 ؛( 2002اكتوبر  03)  1423رجب 
شعبان  02صادر في  2.99.665وبناء على املرسوم رقم 

( لتطبيق القانون املتعلق بالحالة 2002أكتوبر  09) 1423
 املدنية.

 قـــرر ما يلي:
 فصل فريــــــــد

بتاريخ  يعين السيد بناصر ناجيب املولود
، ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب 28/03/1980

الحالة املدنية بأغبالة ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة 
 معي.

 .2015أكتوبر  06حرر بأغبالة  في و 
 .مجلس جماعة أغبالة ، أحمد خياض ساإلمضاء: رئي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 06بتاريخ  13قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  

يقض ي بتفويض  مهام ضابط الحالة املدنية  2015أكتوبر 
 إلى نائب الرئيس.

 
 ،رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة

 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
 ( بتنفيذ القانون 2015يوليو  07)  1436من رمضان 

املتعلق بالجماعات. وال سيما املادة  113.14التنظيمي رقم 
 ؛منه 102

املتعلق بالحالة املدنية  37.99بناء على القانون رقم و 
 25بتاريخ  1.02.239الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(2002اكتوبر  03)  1423رجب 
الصادر في  2.99.665بناء على املرسوم التطبيقي رقم و 

( املتعلق بتطبيق قانون 2002اكتوبر  09)  1423شعبان  02
 03)  1423من رجب  25املؤرخ في  37.99رقم   الحالة املدنية

 .(2002اكتوبر
 قـــرر ما يلي:

 فصل فريــــــــد
بتاريخ يعين السيد الساعيد والقاض ي املولود 

، ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب 12/10/1966
ة ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة الحالة املدنية بأغبال

 معي.
 2015أكتوبر  06حرر بأغبالة  في 

 مجلس جماعة أغبالة ، أحمد خياض ساإلمضاء: رئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 06بتاريخ  14قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم   
  .بتفويض  مهام ضابط الحالة املدنية يقض ي 2015أكتوبر 
 

 رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة،
 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليو  07)  1436من رمضان 
املتعلق بالجماعات. وال سيما املادة  113.14التنظيمي رقم 

 منه. 102
ملتعلق بالحالة املدنية ا 37.99بناء على القانون رقم و 
 25بتاريخ  1.02.239ر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصاد
 ( .2002اكتوبر  03)  1423رجب 

الصادر في  2.99.665بناء على املرسوم التطبيقي رقم و 
( املتعلق بتطبيق قانون 2002وبر اكت 09)  1423شعبان  02

 03)  1423من رجب  25املؤرخ في  37.99الحالة املدنية رقم  
 .(2002اكتوبر

 يقـــرر ما يلي:
 فصل فريــــــــد

يعين السيد عبد العزيز مومن املولود بتاريخ 
، ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب 13/01/1976

املهمة مقامي وباملشاركة  الحالة املدنية بأغبالة ليقوم بهذه
 معي.

 .2015أكتوبر  06حرر بأغبالة  في 
 .ة أغبالة ، أحمد خياضجماع مجلس ساإلمضاء: رئي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 06بتاريخ  15قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم   

 يقض ي بتفويض  مهام ضابط الحالة املدنية  2015أكتوبر 
 

 رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة،
 20 الصادر في 1.15.85رقم  بناء على الظهير الشريف

( بتنفيذ القانون 2015يوليو  07)  1436من رمضان 
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املتعلق بالجماعات. وال سيما املادة  113.14التنظيمي رقم 
 ؛منه 102

املتعلق بالحالة املدنية  37.99بناء على القانون رقم و 
 25بتاريخ  1.02.239الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(2002توبر اك 03)  1423رجب 
الصادر في  2.99.665بناء على املرسوم التطبيقي رقم و 

( املتعلق بتطبيق قانون 2002بر اكتو  09)  1423شعبان  02
 03)  1423من رجب  25املؤرخ في  37.99الحالة املدنية رقم  

 .(2002اكتوبر
 قـــرر ما يلي:

 فصل فريــــــــد
تعين السيدة جمالي فاتحة املولودة بتاريخ 

ض بمكتب ، ضابطا للحالة املدنية بالتفوي01/01/1965
همة مقامي وباملشاركة الحالة املدنية بأغبالة لتقوم بهذه امل

 معي.
 2015أكتوبر  06حرر بأغبالة  في 

 مجلس جماعة أغبالة ، أحمد خياض ساإلمضاء: رئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015/  05لبوتفردة رقم   الجماعيرئيس املجلس لر قرا
 يقض ي بالتفويض في املهام.

 ،رئيس املجلس القروي لبوتفردة 
 20الصادر في  1. 15. 85بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات . 113. 14رقم 

 ما يلي:يقــــرر 
 ل األول فصال

 لبطاقة الوطنية الحامل ليعين السيد  مصطفى كاس  
، بصفته  12/3/1973، املولود في   I 364079للتعريف رقم  

نائبا أول  لرئيس جماعة بوتفردة ، مفوضا له في مهام ضابط 
الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية الذي يقع مقره بمركز 

 وباملشاركة معي . بوتفردة  ليقوم  بهذه املهام مقامي 
 الفصل الثاني

 . 2015أكتوبر  01يسري مفعول هذا القرار ابتداء من  
  2015أكتوبر  01بوتفردة في ب  حرر 

 زايد كمان ،الجماعي رئيس املجلس   اإلمضاء:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015/  07ة رقم  لبوتفرد الجماعيرئيس املجلس لقرار 
 يقض ي بالتفويض في املهام.

 ؛رئيس املجلس القروي لبوتفردة 
 20الصادر في  1. 15. 85بناء على الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي (  2015يوليوز  07) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات . 113. 14 رقم

 ما يلي:قــــرر 
 الفصل األول 

 لبطاقة الوطنية ل الحاملن يعين السيد بوعزى مدو  
، بصفته نائبا  1968، املولود في    I 361058للتعريف رقم    

ثانيا لرئيس جماعة بوتفردة ، مفوضا له في مهام ضابط 
الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية الذي يقع مقره بمركز 

 بوتفردة  ليقوم  بهذه املهام مقامي وباملشاركة معي. 

 الفصل الثاني
 . 2015أكتوبر  01مفعول هذا القرار ابتداء من  ري يس

  .2015أكتوبر   01بوتفردة في ب حرر 
 .الجماعي ، زايد كمانرئيس املجلس   : اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015/  09 لبوتفردة رقم   الجماعيرئيس املجلس لقرار 

 في املهام. يقض ي بالتفويض
 

 ،رئيس املجلس القروي لبوتفردة
 20الصادر في  1. 15. 85على الظهير الشريف رقم بناء 

( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات . 113. 14 رقم

 ما يلي:قــــرر 
 الفصل األول 

لبطاقة ل الحاملة عين السيد ة فاظمة العربي ت 
في   ة، املولود   I A 54655للتعريف رقم    الوطنية

، بصفتها نائبة ثالثة لرئيس جماعة بوتفردة ،  01/01/1969
في مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة  هامفوضا ل

قوم  بهذه املهام تاملدنية الذي يقع مقره بمركز بوتفردة  ل
 مقامي وباملشاركة معي .

 الفصل الثاني
 . 2015أكتوبر  01لقرار ابتداء من يسري مفعول هذا ا 

 . 2015أكتوبر  01بوتفردة في حرر بو 
 .زايد كمانالجماعي ، رئيس املجلس   اإلمضاء:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015/  11لبوتفردة رقم   الجماعيرئيس املجلس لقرار 

 يقض ي بالتفويض في املهام.
 

 ،ملجلس القروي لبوتفردة س ارئي
 20الصادر في  1. 15. 85بناء على الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي (  2015يوليوز  07) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات . 113. 14 رقم

 ما يلي:يقــــرر 
 الفصل األول 

لبطاقة ل الحاملة عين السيد ة عائشة الرحموني ت 
في   ة، املولود   I A 170552    الوطنية للتعريف رقم

، بصفتها نائبة رابعة لرئيس جماعة بوتفردة ،  18/07/1987
بط الحالة املدنية بمكتب الحالة في مهام ضا هامفوضا ل

قوم  بهذه املهام تاملدنية الذي يقع مقره بمركز بوتفردة  ل
 مقامي وباملشاركة معي .

 الفصل الثاني
 . 2015أكتوبر  01اء من يسري مفعول هذا القرار ابتد 

 . 2015أكتوبر  01بوتفردة في حرر بو 
 .زايد كمانالجماعي ، رئيس املجلس   اإلمضاء:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 



ات الترابية   عالجريدة الرسمية للجمااجلريدة الر�سمية للجماعات الرتابية1جامدى الثانية 1440 )7 فرباير 2019(العـدد الثامن والثالثون48                      -- ----- ---- (-- ------- ----                          ) ونثثالالو  لتاسعالعدد ا     

 

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
 

 07بتاريخ  17لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 
يقض ي بتفويض مهام التوقيع باألشهاد على   2015أكتوبر 

 املطابقة ألصولهاوالنسخ  صحة اإلمضاءات
 س القروي لجماعة املعادنة،املجلرئيس 

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات.  113.14
رمضان 12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في و 

اإلمضاءات كما وقع ( املتعلق بتثبيت 1915يوليو  25) 1333
 ره وتتميمه.تغيي

 قـــــرر ما يلـــي:
 املادة األولى

، بصفته النائب األول   يفوض للسيد قدور سقراط 
لرئيس املجلس الجماعي للمعادنة  و املولود سنة 

والنسخ  ، لإلشهاد على صحة اإلمضاءات01/03/1961
 املعادنة. املطابقة ألصولها بجماعة

 الثانيةاملادة 
ار ابتداء من تاريخ يبدأ سريان مفعول هذا القر  
 عليه. التوقيع

 .2015أكتوبر  07حرر بالـمــــعـــادنـــة، في و 
رشيد  ، رئيس املجلس الجماعي للمعادنة  : اإلمضاء   

   .بنعازيزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07ريخ بتا 18لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 
قض ي بتفويض مهام التوقيع باألشهاد على ي  2015أكتوبر 

 والنسخ املطابقة ألصولها صحة اإلمضاءات
 

 إن رئيس املجلس القروي لجماعة املعادنة،
 20الصادر في  1.15.85ى الظهير الشريف رقم بمقتض 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 اعات. املتعلق بالجم 113.14

 1333رمضان 12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 
( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره 1915يوليو  25)

 وتتميمه.
 يلـــي:قـــــرر ما 

 املادة األولى
، بصفته النائب  يفوض للسيد عين الناس محفوظي 

الرابع  لرئيس املجلس الجماعي للمعادنة  و املولود سنة 
والنسخ املطابقة  شهاد على صحة اإلمضاءات، لإل 1971

 املعادنة. ألصولها بجماعة
 املادة الثانية

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  
 التوقيع عليه.

 .2015أكتوبر  07حرر بالـمــــعـــادنـــة، في و 
  .رشيد بنعازيزي  ،رئيس املجلس الجماعي للمعادنة   اإلمضاء:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23بتاريخ  20لمعادنة عـــدد ل الجماعيقرار لرئيس املجلس 
يقض ي بتفويض مهام التوقيع باألشهاد على   2015أكتوبر 

 والنسخ املطابقة ألصولها صحة اإلمضاءات
 

 رئيس املجلس القروي لجماعة املعادنة،
 20الصادر في  1.15.85م بمقتض ى الظهير الشريف رق

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 املتعلق بالجماعات.  113.14

 1333رمضان 12بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 
( املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع تغييره 1915يوليو  25)

 وتتميمه.
 قـــــرر ما يلـــي:

 املادة األولى
، مساعد إداري من  رحيم القطبييد عبد اليفوض للس 

الدرجة الثالثة بصفته رئيسا ملصلحة تصحيح اإلمضاء  و 
، لإلشهاد على صحة 1965ماي   18املولود بتاريخ       

 املعادنة. والنسخ املطابقة ألصولها بجماعة اإلمضاءات
 املادة الثانية

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  
 يع عليه.التوق

 .2015أكتوبر  23حرر بالـمــــعـــادنـــة، في 
   .رشيد بنعازيزي ،  رئيس املجلس الجماعي للمعادنة  : اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ   02البلدي ملدينة وادي زم عدد قرار لرئيس املجلس 

ام اإلشهاد على صحة فويض مهيقض ي بت 2016مارس   22
 اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصوله.

 
 ،رئيس املجلس البلدي ملدينة وادي زم

 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
التنظيمي رقم ( بتنفيذ القانون  2015يوليو  7)1436رمضــــان 
 ؛املتعلق بالجماعات 113.14
دجنبر  31بتاريخ   51بناء على املنشور الوزاري عدد و 

تعيين املديرين العامين للمصالح ومديري املصالح حول  2015
 ؛بالجماعات الترابية

فبراير  15املؤرخ في  324/2016بناء على القرار عدد و 
  ،د ي زمحـــــول تعيين مدير املصالح بجماعة وا 2016

 قرر ما يلي: 
 الفصل األول 

ـــــاعة يفوض للسيد أمين املنتصر مدير املصا  لح بجمــــــ
م اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة واد ي زم   مها

 النسخ ألصولها بمقر جماعة واد ي زم. 
 الفصل الثاني

ينفد هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره و يلغـي القـرار  
 .        2012يوليوز  12بتاريخ الصادر  11رقم 
 .اخليفة الصيري ،  لوادي زمرئيس املجلس الجماعي  : مضاءاإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املتعلق  01/2015 رقم كطايةلرئيس املجلس الجماعي لقرار 
مطابقة النسخ على صحة اإلمضاء و  هاديض مهام اإلشبتفو 

 .و الشواهد اإلدارية ألصولها
 

  ،كطايةالجماعي ل رئيس املجلس
الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم  

التنظيمي بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7) 1436 رمضان 20
 ه.من 102بالجماعات و خاصة املادة املتعلق  113.14رقم 

 يقرر ما يلي:
 األول  فصلال

املولود بتاريخ يعين السيد عبد العزيز منصور 
النائب االول لرئيس املجلس الجماعي بصفته  10\1\1968

ليقوم بمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة  كطايةل
 النسخ ألصولها و الشواهد اإلدارية ، مقامي و باملشاركة معي.

 الفصل الثاني
 ليه.تاريخ التوقيع ع ذا القرار منيبدأ سريان ه

 .2015شتنبر  29ة بتاريخ كطايفي حرر و 
   .الحارثيرئيس املجلس الجماعي ، مصطفى  : اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املتعلق  03/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 

مطابقة النسخ على صحة اإلمضاء و  دبتفويض مهام اإلشها
 .و الشواهد اإلدارية ألصولها

 
 ،كطايةالجماعي ل رئيس املجلس

الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
التنظيمي بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7) 1436 رمضان 20

 منه؛ 102بالجماعات و خاصة املادة املتعلق  113.14رقم 
 قرر ما يلي:

 األول  فصللا
 1966املولود بتاريخ يعين السيد مصطفى قيجي 

ليقوم  كطايةلالنائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي بصفته 
بمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها و 

 الشواهد اإلدارية ، مقامي و باملشاركة معي.
 الفصل الثاني

ع اريخ التوقييبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من ت
 عليه.

 .2015شتنبر  29ة بتاريخ  كطايفي حرر 
   .الحارثي، مصطفى  رئيس املجلس الجماعي اإلمضاء :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املتعلق  05/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 

مطابقة النسخ ضاء و على صحة اإلم بتفويض مهام اإلشهاد
 .و الشواهد اإلدارية ألصولها

 
  ،كطايةالجماعي ل رئيس املجلس

الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم  
التنظيمي بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7) 1436 رمضان 20

 منه؛  102بالجماعات و خاصة املادة املتعلق  113.14رقم 
 قرر ما يلي:

 

 األول  فصلال
 1951-07-01املولود بتاريخ يعين السيد محمد حدوي 

ليقوم  كطايةلالنائب الثالث لرئيس املجلس الجماعي بصفته 
بمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها و 

 الشواهد اإلدارية ، مقامي و باملشاركة معي.
 الفصل الثاني

التوقيع يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 عليه.

 .2015شتنبر  29ة بتاريخ  كطايفي حرر و 
  .الحارثي ، مصطفى  رئيس املجلس الجماعي اإلمضاء :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املتعلق  07/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 

و مطابقة النسخ على صحة اإلمضاء  بتفويض مهام اإلشهاد
 .و الشواهد اإلدارية صولهاأل 

 ،كطايةالجماعي ل رئيس املجلس
الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

التنظيمي بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7) 1436 رمضان 20
 منه.  102بالجماعات و خاصة املادة املتعلق  113.14رقم 

 قرر ما يلي:
 األول  فصلال

املولود بتاريخ الكريم غزاوي  سيد عبديعين ال
النائب الرابع لرئيس املجلس الجماعي بصفته  10\12\1977

ليقوم بمهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة  كطايةل
 النسخ ألصولها و الشواهد اإلدارية ، مقامي و باملشاركة معي.

 الفصل الثاني
لتوقيع يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ ا

 عليه.
 .2015شتنبر  29ة بتاريخ كطايفي حرر و 

  .الحارثي، مصطفى  رئيس املجلس الجماعي اإلمضاء :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املتعلق  09/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 
طابقة النسخ على صحة اإلمضاء و م بتفويض مهام اإلشهاد

 .و الشواهد اإلدارية ألصولها
 ،كطايةالجماعي  املجلسرئيس 

الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
التنظيمي بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7) 1436 رمضان 20

 منه؛  102بالجماعات و خاصة املادة املتعلق  113.14رقم 
 قرر ما يلي:

 األول  فصلال
 1963-12-14املولود بتاريخ سعيد رغيب يفوض للسيد 

ليقوم بمهمة اإلشهاد  مرسم و املدير بهذه الجماعة متصرف
على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها و الشواهد 

 اإلدارية  مقامي و باملشاركة معي.
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع 
 عليه.

 .2015دجنبر  29اريخ  بتة كطايفي حرر و 
   .الحارثي، مصطفى  س املجلس الجماعيرئي اإلمضاء :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املتعلق  14/2015كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 
على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ  بتفويض مهام اإلشهاد

 .اإلداريةواهد و الش ألصولها
 

 ،كطايةلرئيس املجلس الجماعي 
الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  7)1436رمضان  20
 ،منه 102املتعلق بالجماعات و خاصة املادة  113.14رقم 

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

ة املولودابراهيم عبد النبي  يفوض للسيد
مرسم  الدرجة الثانيةمن  مساعد إداري  02/01/1968خبتاري

ليقوم بمهمة اإلشهاد على  و العامل بمصالح هذه الجماعة
 صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها و الشواهد اإلدارية

 مقامي و باملشاركة معي.
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع 
 عليه.

 .2015شتنبر  29ر في كطاية حر و 
  .الحارثي، مصطفى  رئيس املجلس الجماعي اإلمضاء :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املتعلق  02/2016كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 

على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ  بتفويض مهام اإلشهاد
 .اإلدارية و الشواهدألصولها  

 
 ،كطايةلرئيس املجلس الجماعي 

الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  7)1436رمضان  20

 ،منه 102املتعلق بالجماعات و خاصة املادة  113.14رقم 
 قرر ما يلي:

 الفصل األول 
 ريخدة بتااملولو كي خديجة امبر  يفوض للسيدة

مرسمة  الدرجة الرابعةمن  تقنية رتبتها اإلدارية 04/04/1988
لتقوم بمهمة اإلشهاد على  و العاملة بمصالح هذه الجماعة

 صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها و الشواهد اإلدارية،
 مقامي  و باملشاركة معي.

 الفصل الثاني
التوقيع ابتداء من تاريخ يبدأ سريان مفعول هذا القرار 

 عليه.
 .2016 يناير 27 حرر في كطاية بتاريخو 

   .الحارثيمصطفى  ، رئيس املجلس الجماعي اإلمضاء :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املتعلق  17/2016كطاية رقم لرئيس املجلس الجماعي لقرار 
مطابقة النسخ  على صحة اإلمضاء و  اإلشهادبتفويض مهام 

 .و الشواهد اإلدارية ولهاألص
 

  ،كطايةلرئيس املجلس الجماعي 

الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  7)1436رمضان  20

 ،منه 102املتعلق بالجماعات و خاصة املادة  113.14رقم 
 ما يلي:قرر 

 الفصل األول 
املولودة  الصالحة دينار يدةيفوض للس

مرسمة  الدرجة الثالثةمن  مساعد إداري  15/03/1958بتاريخ
لتقوم بمهمة اإلشهاد على  و العاملة بمصالح هذه الجماعة

 صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها و الشواهد اإلدارية،
 مقامي  و باملشاركة معي.

 
 الثانيالفصل 

تداء من تاريخ التوقيع يبدأ سريان مفعول هذا القرار اب
 عليه.

 .2016مارس  15 حرر في كطاية بتاريخ
   .الحارثي، مصطفى  رئيس املجلس الجماعي اإلمضاء :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقض ي  09عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

واإلشهاد على  اإلمضاء تفويض مهام اإلشهاد على صحةب
 .مطابقة النسخ ألصولها إلى نائب الرئيس

لجماعة رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية 
 ،أوالد اكناو

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
الصادر بتنفيذ القانون  (2015يوليوز  07)   1436رمضان 

 .102وخاصة املادة  املتعلق بالجماعات 113.14التنظيمي رقم 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
  /10/02 يعين السيد عبد الرحيم بضير املولود بتاريخ

بمكتب  بجماعة أوالد اكناو  النائب األول للرئيس 1972
اإلمضاء واإلشهاد على مطابقة   النسخ  اإلشهاد على صحة

نائبا عنه بالتفويض لهذا  الذي يقع مقره بأوالد اكناو ألصولها
 وباملشاركة معه. كتب ليقوم بهذه املهمة مقامهامل

 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 
 .رئيس املجلس الجماعي عبد السالم عصام :اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقض ي  10عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

واإلشهاد على  لى صحة اإلمضاءاإلشهاد ع تفويض مهامب
 .إلى نائب الرئيس مطابقة النسخ ألصولها

املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة رئيس 
 ،أوالد اكناو

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
(الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)  1436رمضان 

 .102علق بالجماعات وخاصة املادة املت 113.14التنظيمي رقم 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
 4/3/1959 املولود بتاريخ الحمداوي يعين السيد احمد 

بجماعة أوالد اكناو بمكتب اإلشهاد على  النائب الثاني للرئيس
الذي  النسخ ألصولها اإلمضاء واإلشهاد على مطابقة صحة
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ا املكتب ليقوم يقع مقره بأوالد اكناو نائبا عنه بالتفويض لهذ
 بهذه املهمة مقامه وباملشاركة معه.

 .2015اكتوبر 06 حرر بأوالد اكناو في و 
 .عبد السالم عصام، رئيس املجلس الجماعي :  اإلمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقض ي  11عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 

واإلشهاد على  ض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاءويتفب
 ألصولها  إلى نائب الرئيسمطابقة النسخ 

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 
 ؛أوالد اكناو 

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
الصادر بتنفيذ القانون  (2015يوليوز  7)  1436رمضان 

 .102 املتعلق بالجماعات وخاصة املادة 113.14التنظيمي رقم 
 :يقرر مايلي

 فصل فريد 
 بتاريخ ةاملولود السعدية زيتوني تعين السيد ة

بجماعة أوالد اكناو  النائبة الرابعة للرئيس 30/5/1969
اإلمضاء واإلشهاد على مطابقة      بمكتب اإلشهاد على صحة

نائبة عنه النسخ ألصولها  الذي يقع مقره بأوالد اكناو 
وباملشاركة  بالتفويض لهذا املكتب لتقوم بهذه املهمة مقامه

 معه.
 .2015اكتوبر 06حرر بأوالد اكناو في  و 

 .عبد السالم عصام، رئيس املجلس الجماعي : اإلمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكرر  11عدد  اكناو والد أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
اإلمضاء و مطابقة تفويض مهام اإلشهاد على صحة يقض ي ب

  .نسخ الوثائق ألصولها  إلى موظف مرسم
 

رئيس املجلس الجماعي وضابط الحالة املدنية لجماعة 
 ،أوالد اكناو 

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
لقانون (الصادر بتنفيذ ا2015يوليوز  7)  1436رمضان 

 102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 
، 

 :يلي قرر ما
 فصل فريد 

 املولود بتاريخ رشيد اضريس ي يعين السيد
تب بمك مساعد إداري من الدرجة الثالثة 11/03/1960

الذي  اإلشهاد على اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها
لتفويض لهذا املكتب ليقوم با عنه يقع مقره بأوالد اكناو نائبا

بهذه املهمة مقامه وباملشاركة معه وذلك تحت مسؤوليته 
 ومراقبته .

 .2015نونبر  10حرر بأوالد اكناو في  و 
عبد السالم ،  ووالد اكناأل رئيس املجلس الجماعي :  اإلمضاء

 .عصام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

مكرر  12عدد  والد اكناو أل رئيس املجلس الجماعي لقرار 
تفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة يقض ي ب

 . نسخ الوثائق ألصولها إلى موظف مرسم
وضابط الحالة املدنية لجماعة رئيس املجلس الجماعي 

 ،أوالد اكناو
 20في  بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

(الصادر بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)  1436رمضان 
 102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

، 
 :يلي قرر ما

 فصل فريد 
 01/6/1971  املولودة  بتاريخ مريم بودرار تعين اآلنسة

  بمكتب اإلشهاد على صحة من الدرجة الثالثة ةإدارية مساعد
مقره بأوالد صولها الذي يقع قة نسخ الوثائق أل اإلمضاء و مطاب

اكناو نائبة عنه بالتفويض لهذا املكتب لتقوم بهذه املهمة 
 مقامه وباملشاركة معه وذلك تحت مسؤوليته ومراقبته .

 .2015نونبر  10حرر بأوالد اكناو في  و 
عبد السالم ،  والد اكناوأل رئيس املجلس الجماعي : اإلمضاء

 .عصام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28بتاريخ   105رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على صحة  2015شتنبر 

 .ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءات
رئيس املجلس وضابط الحالة املدنية  لجماعة 

 ،سمكت
 20الصادر في  1.15.85 الظهير الشريف رقم بناء على 

بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان 
 102بالجماعات سيما املادة  املتعلق 113.14التنظيمي رقم 

 ؛منه 
لصادر بتنفيذه الظهير الشريف ا 37-99والقانون رقم 

أكتوبر  03املوافق  1423رجب  25بتاريخ   1.02.239رقم 
ة الفقرة الثانية من املادة املتعلق بالحالة املدنية وخاص  2002

 ؛الخامسة منه 
 2الصادر في  2-99-665واملرسوم التطبيقي رقم 

املتعلق بتطبيق القانون رقم  (2002أكتوبر  09) 1423شعبان 
صة ( وخا 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ  99-37

 ،املادة األولى منه
 :قرر ما يلي

 الفصل األول 
املولود بتاريخ   يإلى السيد موحى  الوعديفوض 

مساعد إداري بجماعة سمكت مهام    بصفته  1\1\1960
اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها 
بمكتب الحالة املدنية األصلي  الذي يقع مقره بجماعة سمكت  

 مة مقامي واملشاركة معي . ليقوم بهذه امله
 الفصل الثاني

 ريخ التوقيع عليه .يبدأ سريان مفعول هذا القرار من تا
 .2015شتنبر  28وحرر بسمكت بتاريخ 

ضابط الحالة املدنية  و ئيس جماعة سمكتر  : مضــاءاإل 
 .حميد بوعلي،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  28بتاريخ   107رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على صحة  2015شتنبر 

 ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءات
رئيس املجلس وضابط الحالة املدنية  لجماعة 

 ،سمكت
 20الصادر في  1.15.85 الظهير الشريف رقم  بناء على

بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان 
 102بالجماعات سيما املادة  املتعلق 113.14التنظيمي رقم 

 ؛منه
 25الصادر بتاريخ   37-99القانون رقم بناء على  و

املتعلق بالحالة املدنية   2002أكتوبر  03املوافق  1423رجب 
 ؛صة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه وخا

الصادر  2-99-665املرسوم التطبيقي رقم بناء على  و
املتعلق بتطبيق  )2002أكتوبر  09 ) 1423 شعبان  2في 

(  2002أكتوبر  3) 1423رجب  25ؤرخ امل 37-99القانون رقم 
 ،وخاصة املادة األولى منه

 : قرر ما يلــي
 الفصل األول  

 1\1\1960 ملولود بتاريخا صالح الوعدي السيد إلىيفوض 
مساعد إداري بمكتب فرتاحة مهام اإلشهاد على   بصفته

صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها بمكتب الحالة 
املدنية الفرعي الذي يقع مقره بفرتاحة ليقوم بهذه املهمة 

 مقامي واملشاركة معي .              
 الفصل الثاني 

 مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه . يبدأ سريان
 .                2015شتنبر  28وحرر بسمكت بتاريخ 

 حميد بوعلي،  رئيس جماعة سمكت  : مضــاءاإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  25بتاريخ   70رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 
يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على صحة  2016 غشت 

 .ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءات
 

رئيس املجلس وضابط الحالة املدنية  لجماعة 
 ؛سمكت
 20الصادر في  1.15.85 الظهير الشريف رقم بناء على  

بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان 
 102ت سيما املادة بالجماعا املتعلق 113.14التنظيمي رقم 

 ؛منه 
لصادر بتنفيذه الظهير الشريف ا 37-99والقانون رقم 

أكتوبر  03املوافق  1423رجب  25بتاريخ   1.02.239رقم 
املتعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة   2002

 ؛الخامسة منه 
 2الصادر في  2-99-665واملرسوم التطبيقي رقم 

املتعلق بتطبيق القانون  (2002أكتوبر  09 ) 1423شعبان 
( وخاصة  2002أكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ  37-99رقم 

 املادة األولى منه.
 يقرر ما يلـي

 الفصل األول 
إلى السيد سعيد الشاطني املولود بتاريخ يفوض 

متصرف مساعد مهام اإلشهاد على  بصفته 21\1\1970

بمكتب الحالة  صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها
املدنية األصلي  الذي يقع مقره بجماعة سمكت  ليقوم بهذه 

 املهمة مقامي واملشاركة معي . 
 الفصل الثاني 
 ر من تاريخ التوقيع عليه .يبدأ سريان مفعول هذا القرا

 .                2016غشت    25وحرر بسمكت بتاريخ 
 حميد بوعلي،  رئيس جماعة سمكت  :مضــاءاإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  26بتاريخ    110رقم   الجماعي لسمكت رئيس املجلسلقرار 

يتعلق بتفويض مهام اإلشهاد على صحة  2016دجنبر 
 .ومطابقة النسخ ألصولها اإلمضاءات

 
رئيس املجلس وضابط الحالة املدنية  لجماعة 

 ،سمكت
 20الصادر في  1.15.85 ظهير الشريف رقم البناء على 

بتنفيذ القانون ( 2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان 
 102بالجماعات سيما املادة  املتعلق 113.14التنظيمي رقم 

  ؛منه 
بتنفيذه الظهير الشريف  الصادر 37-99والقانون رقم 

أكتوبر  03املوافق  1423رجب  25بتاريخ   1.02.239رقم 
انية من املادة تعلق بالحالة املدنية وخاصة الفقرة الثامل  2002

 ؛الخامسة منه 
 2الصادر في  2-99-665واملرسوم التطبيقي رقم 

املتعلق بتطبيق القانون (  2002أكتوبر  09 ) 1423شعبان 
( وخاصة  2002أكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ  37-99رقم 

 ،املادة األولى منه
  :قرر ما يلــي

 ول  الفصل األ 
املولود بتاريخ   العزيز منصوريإلى السيد   عبد يفوض 

مدير مصالح جماعة سمكت مهام اإلشهاد على   بصفته 1965
صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها بمكتب الحالة 
املدنية األصلي  الذي يقع مقره بجماعة سمكت  ليقوم بهذه 

 املهمة مقامي واملشاركة معي . 
 الفصل الثاني 

 بدأ سريان مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه .ي
 .                2016دجنبر   26خ وحرر بسمكت بتاري

 حميد بوعلي،  رئيس جماعة سمكت  :  مضــاءاإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر  06تاريخ ب 07قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم 
اإلمضاء يقض ي بتفويض  التوقيع على وثائق تصديق  2015

 بالتطابق إلى نائب الرئيس. دواإلشها
 

 ،رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة
الصادر بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07املوافق ل  1436رمضان  20
 منه. 102لجماعات خاصة املادة املتعلق با 113.14رقم 

 قـــرر ما يلي:
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 األول الفصل 
يفوض للسيد بناصر ناجيب النائب األول لرئيس 

بالتوقيع على جميع  ،28/03/1980املجلس واملولود بتاريخ 
 الوثائق املتعلقة بالتصديق على اإلمضاء واإلشهاد بالتطابق.

 الفصل الثاني 
يعتبر هذا التفويض ساري املفعول ابتداء من تاريخ 

 صدوره.
 2015أكتوبر  06حرر بأغبالة  في و 

 مجلس جماعة أغبالة ، أحمد خياض سإلمضاء: رئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23بتاريخ  19قرار لرئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة رقم  
يقض ي بتفويض التوقيع على وثائق تصديق  2015أكتوبر 

 املوظفين الرسميين.اإلمضاء واإلشهاد بالتطابق إلى أحد 
 ،رئيــس مجلــس جماعــة أغبــالة

ر بتاريخ الصاد 1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07املوافق ل  1436رمضان  20

 منه؛ 102املتعلق بالجماعات خاصة املادة  113.14رقم 
املدنية املتعلق بالحالة  37.99بناء على القانون رقم و 

 25بتاريخ  1.02.239الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 (2002اكتوبر  03)  1423رجب 

 لي:يقـــرر ما ي
 الفصل األول 

مدير يفوض للسيد لحسن بوقبو متصرف ممتاز،    
، بالتوقيع 06/01/1971للجماعة، واملولود بتاريخ  املصالح

اء واإلشهاد على جميع الوثائق املتعلقة بالتصديق على اإلمض
 بالتطابق.

 الفصل الثاني
يعتبر هذا التفويض ساري املفعول ابتداء من تاريخ    
 صدوره.

 2015أكتوبر  06غبالة  في حرر بأو 
 مجلس جماعة أغبالة ، أحمد خياض سإلمضاء: رئيا
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 سطات –ار البيضاء جهة الدب املتواجدة الترابية الجماعات بمجالس املتعلقة الخاصة النصوص
 

 الجماعاتمؤسسات التعاون بين 
 

 التفويض في املهام و اإلمضاء
 

قرار لرئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات 
يتعلق    2019فبراير  05بتاريخ  19/001"البيضاء" رقم 

 تفويض في املهام.الب
إن رئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات 

 "البيضاء"،
املتعلق  113.14القانون التنظيمي رقم  بناء على

 بالجماعات؛ 
نونبر  24بتاريخ  45بناء على قرار وزير الداخلية رقم 

القاضيان  2016يونيو  14بتاريخ  04، وكذا القرار عدد 2015
باإلعالن عن تكوين مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" 

 ا؛وبتحديد عدد مناديب الجماعات املؤسسة له
 ما يلي:تقرر 

 الفصل األول :
، النائب األول عبد العزيز عماري يفوض للسيد 

كل مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" لرئيسة 
الصالحيات واملهام املتعلقة بقطاع النقل الجماعي، ال سيما 

 املهام التالية:
السهر على تنفيذ االتفاقيات والعقود املبرمة من  -

ماعات "البيضاء" في طرف مؤسسة التعاون بين الج
 مجال النقل 

 الجماعي، وتتبعها واإلشراف على تنزيل مقتضياتها؛   
النيابة عن رئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين  -

وتمثيلها لدى جميع األطراف  الجماعات "البيضاء"
 قيات املبرمة وكل املتعاقدين، واتخاذاملعنية باالتفا

كة الدار القرارات في شأنها؛ والسيما مع شر  كافة
البيضاء للنقل، والشركة املفوض لها حاليا قطاع 
النقل الحضري بواسطة الحافالت وكل شركة 
سيفوض لها الحقا هذا املجال من قبل مؤسسة 

 التعاون بين الجماعات "البيضاء". 
دبير مجال النقل الجماعي، السهر على تتبع ت -

والتنسيق مع رؤساء الجماعات املنضوية بمؤسسة 
ون بين الجماعات "البيضاء" وباقي الشركاء  التعا

املعنيين بالقطاع من خالل ترؤس االجتماعات ذات 

الصلة باملوضوع وتأطير كافة املنتديات واللقاءات التي 
 تعنى بهذا املجال.

 الفصل الثاني :
رار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه يدخل هذا الق

ؤسسة التعاون بين ويبلغ إلى كافة الجماعات املكونة مل
الجماعات "البيضاء" وإلى باقي الجهات املعنية، لإلخبار ولكل 

 غاية مفيدة.
 الفصل الثالث :

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات املحلية.
 التعاون بين الجماعات "البيضاء"رئيسة مجلس مؤسسة 

 ـ إيمان صبير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و  رؤسائها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالية الجماعات والجبايات

 قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمــات
 

يقض ي  2017 شتنبر  07بتاريخ    01قرار  جبائــي تكميلي عدد 
املحدد  25/08/2008بتاريخ  04بتتميم القرار الجبائي رقم 

والواجبات  لنسب و أسعار الضرائب والرسوم و الحقوق 
 املستحقة لفائدة ميزانية جماعة سيدي العايدي.

 رئيس املجلس الجماعي سيدي العايدي ، 
 20الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم  بناء على 

( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليو  7) 1436من رمضان 
 املتعلق بالجماعات؛ 113.14رقم 

الصادر بتاريخ  1.63.260وعلى الظهير الشريف رقم 
( املتعلق بالنقل 1963نونبر  12)  1383جمادى الثانية  24

 على الطرقات؛
 26الصادر في  1.10.07رقم وعلى الظهير الشريف 

 52.05نفيذ القانون رقم ( بت2010فبراير  11) 1431صفر 
 املتعلق بمدونة السير على الطرق؛

الذي يقض ي بمواصلة تطبيق  39.07على القانون رقم 
على بعض رسوم و الواجبات  30.89أحكام القانون رقم 

 الجماعات املحلية؛
رجب  17الصادر بتاريخ  2.63.364وعلى املرسوم 

الح ( املتعلق بقبول مقاولي املص1963دجنبر  4)  1383
العمومية للنقل بواسطة السيارات و بالترخيص للسيارات 

 املخصصة بهذا النقل ؛
،  2004ابريل  29بتاريخ  2.04.301وعلى املرسوم رقم 

 املتعلق بتحديد املحيط الحضري ملركز سيدي العايدي ؛
نونبر  11بتاريخ  01رقم  و على القرار الجماعي املستمر

الجوالن بمركز سيدي  ، املتعلق بتنظيم السير و 2000
 العايدي ؛

محرم  17الصادر في  2.09.441وعلى املرسوم رقم :
(بسن نظام املحاسبة  2010يناير  03املوافق ل )  1431

 العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها؛
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  25يخ بتار  04و على القرار الجبائي املستمر رقم 
، وعلى مداولة املجلس الجماعي  لسيدي  2008غشت 

 ،2017غشت  18لعايدي ، بتاريخ ا
ــــرر ما يلــــــــــي:  قــــــــ

 الرسم املفروض على وقوف العربات
 املعدة للنقل العام للمسافرين

 الفصــــــل األول 
يحدد سعر الرسم املفروض على وقوف العربات 

   سافرين باملبالغ التالية:املعدة للنقل العام للم
 عن كل ربع سنة :

 درهم 100جرة من الصنف األول  سيارات األ -
 الفصـــــل الثاني

غشت  25بتاريخ  4يكمل هذا القرار الجبائي رقم 
، الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب و الرسوم و  2008

  الحقوق و الواجبات لفائدة ميزانية جماعة سيدي العايدي.
 

 الفصـــــــل الثالث
لخازن يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من ا

اإلقليمي ، وشسيع املداخيل و املصالح التقنية و اإلدارية 
 الجماعية كل في حدود دائرة اختصاصه .

اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي سيدي العايدي، عبد 
 العزيز ناصر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الشرطة االدارية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السير و الجوالن
 تنظيم محطات وقوف الحافالت و سيارات النقل

 
يتعلق  2016 /12/ 15مؤرخ ب  20قرار جماعي مستمر رقم 

 بتحديد محطات وقوف سيارات األجرة ) الصنف األول (
 .بتراب جماعة دار بوعزة

 
 ر بوعزة ،رئيس املجلس الجماعي لدا

 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليو  7)  1436من رمضان 

 منه؛ 100املادة املتعلق بالجماعات خاصة  113.14رقم 
الصادر بتاريخ  1.69.89وبناء على الظهير الشريف رقم 

ملتعلق ا 1970يناير  31املوافق ل  1389ذو القعدة  23
 باملحافظة على الطرق و شرطة السير و الجوالن؛

 29الصادر بتاريخ  198.69.2وبناء على املرسوم رقم 
( في شأن شرطة السير و  1970ابريل 16)  1390محرم 

 لجوالن؛ا
 11الصادر بتاريخ  2.78.157وبناء على املرسوم رقم 

( املتعلق بتحديد الشروط التي  1980ماي  26)  1400رجب 
نفذ تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن و ضمان ت

 سالمة املرور و املحافظة على الصحة العمومية؛
املتعلق بمدونة السير  52.05وبناء على القانون رقم

 1.10.07لى الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ع
 (؛ 2010فبراير  11)  1431صفر  26بتاريخ 

ع لجنة السير و الجوالن وبناء على محضر اجتما
 ؛2016نونبر  17بتاريخ 

وبناء على مقرر املجلس الجماعي لدار بوعزة املتخذ في 
 ؛ 2016إطار  دورته االستثنائية لشهر دجنبر من سنة 

مانا لتنظيم حركة السير و سالمة املرور  باملناطق وض
 التابعة لجماعة دار بوعزة،

 قــرر مــا يلــي:
 الفصل األول 

محطات وقوف سيارات األجرة ) الصنف األول( تحدت 
 باملناطق التالية:

 1* بالقرب من مدرسة أية الرحمة 
 1* قبالة مخبزة زمزم الرحمة 

 1امللوكي تجزئة النخيل الرحمة * بالقرب من مسجد 
 2* األمل الرحمة 

 2* بارك الرحمة قرب املسجد الرحمة 
 2* بالقرب من مدرسة محمد الوديع الرحمة 

  1بالقرب من إقامة الكوثر الرحمة * 
 )إقامة التوحيد( 2* بالقرب من مسجد التوحيد الرحمة 

 2الرحمة * بين فضاءات السعادة و إقامة أليانس دارنا 
 2* ديار النور الرحمة 

 الفصل الثاني
يعهد إلى كل من مصلحة األشغال الجماعية والسلطة 

ار كل حسب املحلية والدرك امللكـي بتنفيـذ هـذا القـر 
 اختصاصـه.

 .2016دجنبر  15و حرر بدار بوعزة بتاريخ  
عبد الكريم اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،

 .شكري 
 السيد العامل حسن زيتوني. تأشيرة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمنع سيارات يقض ي  2017ابريل  27ريخ ابت 02رقم  قرار 

األجرة من الصنف األول من حمل الركاب خارج محطة 
 وقوف سيارات األجرة بمركز سيدي العايدي.

 
 رئيس جماعة سيدي العايدي، 
 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليو  7)  1436من رمضان 
 ؛املتعلق بالجماعات 113.14رقم 

الصادر بتاريخ  1.63.260وعلى الظهير الشريف رقم 
قل ( املتعلق بالن 1963نونبر  12) 1383جمادى الثانية  24

 ؛على الطرقات
رجب  17الصادر بتاريخ  2.63.364وعلى املرسوم 

( املتعلق بقبول مقاولي املصالح  1963دجنبر  4)  1383
ت العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارا

 املخصصة بهذا النقل ؛ 
 26الصادر في  1.10.07وعلى الظهير الشريف رقم 

 52.05نفيذ القانون رقم ( بت 2010فبراير  11)  1431صفر 
 املتعلق بمدونة السير على الطرق ؛

،  2004ابريل  29بتاريخ  2.04.301وعلى املرسوم رقم 
 املتعلق بتحديد املحيط الحضري ملركز سيدي العايدي ؛ 
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نونبر  11بتاريخ  01لى القرار الجماعي املستمر رقم وع
، املتعلق بتنظيم السير والجوالن بمركز سيدي   2000

 العايدي ؛
الذي يقض ي بمواصلة  39.07وعلى القانون رقم  

على بعض رسوم وواجبات  30.89تطبيق أحكام القانون رقم 
 الجماعات املحلية، 

محرم  17الصادر في  2.09.441وعلى املرسوم رقم 
( بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  3)  1431

 للجماعات املحلية ومجموعاتها؛
غشت  25بتاريخ  4الجبائي املستمر رقم وعلى القرار 

، وعلى مداولة املجلس الجماعي لسيدي العايدي ،  2008
 ، 2017ابريل  14بتاريخ 

 قـــــــــــرر ما يلي:
 

 الفصل االول 
ا على سيارات االجرة من الصنف االول يمنع منعا كلي

حمل الركاب خارج محطة وقوف سيارات االجرة بمركز سيدي 
 العايدي .

 الفصل الثاني
كل مخالفة للمقتضيات املشار اليها بالفصل االول 

 لهذا القرار ، تعرض صاحبها للعقوبات التالية : 
وضع سيارة األجرة باملحجز الجماعي بمركز سيدي  •

 ايام ؛ 5ة العايدي ملد
 ايام ؛ 10تضاعف مدة الحجز في حالة العود ملدة  •
الثانية يتم حجز سيارة االجرة في حالة العود للمرة  •

 ملدة شهر واحد .
 الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ هذا القرار للمصالح الجماعية والسلطة 
املحلية ومصالح الدرك امللكي كل في دائرة 

 اختصاصه.
 الفصل الرابع

ابريل  27هذا القرار ابتداء من تاريخ يسري مفعول  
2017 . 

عبد العزيز  ياإلمضاء: رئيس مجلس سيدي العايدي
 ناصر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التفويضقرارات 

 التفويض في الحالة املدنية
 
 21خ بتاري 06ار بـوعزة رقم لدقــــرار لرئيس املجلس الجماعي 

يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة   2017مارس 
 املدنية الى موظف

 
 دار بـوعزة،لرئيس املجلس الجماعي 

املتعلق  113.14بمقتضـى القانون التنظيمي  رقـم 
 1.15.85بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( وخاصة 2015يوليو  07) 1436من رمضان  20صادر في 
 منه؛ 102املادة 

صادر في  1-02-239و بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
 37-99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25

 منه؛ 5املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة 
 2الصادر في  2.99.665وبمقتض ى املرسوم رقم 

( املتعلق بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9)  1423ان شعب
 املادة األولى منه،و خصوصا  99-37

 قـرر ما يلــي:
 الفصل األول 

لسيد سعيد تبين املولود بتاريخ ا يعين
املوظف واملرسم بجماعة دار بوعزة ضابط 03/05/1986
لحالة ملدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية بدار بوعزة ل

قع مقره ب جماعة دار بوعزة ليقوم بهذه املهمة،  الذي ي
 .مقامي وباملشاركة معي

 الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر، ويسري 

 .2017ابريل  03مفعوله ابتداء من 
 .2017مارس  21وحرر بدار بوعزة في 

 اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،
 شكري.عبد الكريم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 21بتاريخ  07ار بـوعزة رقم لدـــرار لرئيس املجلس الجماعي قـ

يقض ي بتفويض مهام توقيع  مختلف الوثائق  2017مارس 
 والشواهد اإلدارية املتعلقة بالحالة املدنية

 
 دار بـوعزة،لرئيس املجلس الجماعي 

املتعلق  113.14بمقتضـى القانون التنظيمي  رقـم 
 1.15.85هير الشريف رقم بالجماعات الصادر بتنفيذه الظ

( وخاصة 2015يوليو  07) 1436من رمضان  20صادر في 
 منه ؛ 102املادة 

صادر في  1-02-239و بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
 37-99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25

 منه؛ 5املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة 
 2الصادر في  2.99.665و بمقتض ى املرسوم رقم  
( املتعلق بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9)  1423شعبان 

 وخصوصا املادة األولى منه، 99-37
 قـرر ما يلــي:

 الفصل األول 
سعيد تبين املولود بتاريخ لسيد ليفوض 

املوظف واملرسم بجماعة دار بوعزة مهام 03/05/1986
لقة توقيع مختلف الوثائق و الشواهد اإلدارية املتع

بالحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية بدار بوعزة الذي 
يقع مقره ب جماعة دار بوعزة ليقوم بهذه املهمة،  مقامي 

 وباملشاركة معي
 الفصل الثاني

هد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر، ويسري يع
 .2017ابريل  03مفعوله ابتداء من 

 .2017 مارس  21وحرر بدار بوعزة في 
عبد الكريم ضاء: رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،اإلم

 شكري.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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 21بتاريخ   08ار بـوعزة رقم لدقــــرار لرئيس املجلس الجماعي 
 يقض ي بالتفويض في املهام  2017مارس 

 
 دار بـوعزة،لرئيس املجلس الجماعي 

املتعلق  113.14ـى القانون التنظيمي  رقـم بمقتض
 1.15.85بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( وخاصة 2015يوليو  07) 1436من رمضان  20صادر في 
 منه ؛ 102املادة 

صادر في  1-02-239و بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
 37-99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25
 منه؛ 5تعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة امل

 2الصادر في  2.99.665و بمقتض ى املرسوم رقم  
( املتعلق بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9)  1423شعبان 

 وخصوصا املادة األولى منه، 99-37
 قـرر ما يلــي:

 الفصل األول 
 03يعين السيد فضيل اهنيدة املزداد بتاريخ 

املرسم بجماعة دار بوعزة ضابط   املوظف و 06/1975/
دنية بالتفويض  باملكتب الفرعي للحالة املدنية ) الحالة امل

ليقوم    2الرحمة( الذي يقع مقره ب : امللحقة اإلدارية الرحمة 
 بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.

 الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر، و يسري 

 .2017أبريل   03اء من مفعوله ابتد
 . 2017مارس  21بوعزة في وحرر بدار 

عبد الكريم اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،
 شكري.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 09ار بـوعزة،رقملدقرار لرئيس املجلس الجماعي 

م توقيع مختلف يقض ي بتفويض مها21/03/2017بتاريخ
 والشواهد اإلدارية املتعلقة بالحالة املدنيةالوثائق 

 دار بـوعزة،لرئيس املجلس الجماعي 
املتعلق  113.14بمقتضـى القانون التنظيمي  رقـم 

 1.15.85بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
( وخاصة 2015يوليو  07) 1436من رمضان  20صادر في 

 ؛ منه 102املادة 
صادر في  1-02-239يف رقم وبمقتض ى الظهير الشر 

 37-99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25
 منه؛ 5املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة 
  الفصل األول 

 06/1975/ 03للسيد فضيل اهنيدة املزداد بتاريخ  
املوظف و املرسم بجماعة دار بوعزة مهام توقيع مختلف 

ائق و الشواهد اإلدارية املتعلقة بالحالة املدنية باملكتب الوث
(. باملكتب الفرعي للحالة  2الفرعي للحالة املدنية  )الرحمة 

اإلدارية الرحمة  املدنية ) الرحمة( الذي يقع مقره ب: امللحقة
 ليقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.   2

 الفصل الثاني
ى املعني باألمر، و يسري يعهد بتنفيذ هذا القرار إل

 .2017أبريل  03مفعوله ابتداء من 
 .2017مارس  21وحرر بدار بوعزة في 

عبد الكريم اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي لدار بوعزة ،
 شكري.
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 آسفي -املتواجدة بنفوذ جهة مراكش الترابية ة بمجالس الجماعاتالنصوص الخاصة املتعلق
 

العماالت و مجالس الصادرة عن  املقررات و القرارات 
 و رؤسائهااألقاليم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجالس العماالت و األقاليم و تسيير تنظيم 

 
 قرارات التفويض 

 رارات املتعلقة بإسناد املهامالق
 

تاريخ ب 2017 /10قــــرار لرئيس املجلس اإلقليمي آلسفي رقم 
 .يتعلق بتفويض مهام 2017أبريل  06

 
 املجلس اإلقليمي آلسفي،رئيس 

 20صادر في  1-15-84بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7) 1436رمضان 

 ؛املتعلق بالعماالت واألقاليم 14-112
-14من القانون التنظيمي  رقم  101وبناء على املادة 

 ،املتعلق بالعماالت واألقاليم 112
 يلي:قرر ما 

 الفصل األول 
يفوض إلى السيد يوسف مغيميمي النائب األول 
لرئيس املجلس اإلقليمي نيابة عن رئيس املجلس اإلقليمي، 

 تدبير قطاع النقل املدرس ي. 
 الفصل الثاني

يستثنى من هذا التفويض التسيير اإلداري واألمر 
 بالصرف.

 الفصل الثالث
 باألمر.يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني 

  .2017أبريل  06 سفي فيآحرر بو 
  ،عبد هللا كاريم.سفي: رئيس املجلس اإلقليمي آل  مضاءاإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعلق  11قــــرار لرئيس املجلس اإلقليمي آلسفي رقم 

 .بتفويض مهام
 
 آلسفي،رئيس املجلس اإلقليمي 

 20صادر في  1-15-84بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7) 1436رمضان 

 املتعلق بالعماالت واألقاليم. 14-112
-14من القانون التنظيمي رقم  101ادة بناء على امل

 املتعلق بالعماالت واألقاليم. 112
 يلي:قرر ما 

 الفصل األول 
يفوض إلى السيد عادل السباعي النائب الثاني لرئيس 
املجلس اإلقليمي نيابة عن رئيس املجلس اإلقليمي، تشخيص 
الحاجيات في مجال الصحة والسكن والتعليم والثقافة 

 والرياضة.
 ل الثانيالفص

يستثنى من هذا التفويض التسيير اإلداري واألمر 
 بالصرف.

 الفصل الثالث
 يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر.

 ،عبد هللا كاريم.سفي: رئيس املجلس اإلقليمي آل  مضاءاإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــرار لرئيس املج يتعلق  12لس اإلقليمي آلسفي رقم قـ
 .بتفويض مهام

 ،آلسفيرئيس املجلس اإلقليمي 
 20صادر في  1-15-84بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7) 1436رمضان 
 ؛املتعلق بالعماالت واألقاليم 14-112

-14من القانون التنظيمي  رقم  101بناء على املادة و 
 ،املتعلق بالعماالت واألقاليم 112

 يلي:قرر ما 
 الفصل األول 

يفوض إلى السيد عبد النبي خافيت النائب الثالث 
لرئيس املجلس اإلقليمي نيابة عن رئيس املجلس اإلقليمي، 

 تدبير املسالك القروية. 
 الفصل الثاني

يستثنى من هذا التفويض التسيير اإلداري واألمر 
 بالصرف.

 الثالفصل الث
 مر.يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باأل 

 ،عبد هللا كاريم.سفي: رئيس املجلس اإلقليمي آل  مضاءاإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و  رؤسائها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالية الجماعات الترابية و الجبايات
 تعديل و تتميم قرار جبائي

 
يحدد مبلغ   2016/06/15 بتاريخ  01 رقم قرار جـبائي ملحق

لفائدة ميزانية   املستحقة الرسوم والحقوق والواجبات
 .جماعة أوالد سلمان

 ،رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان
الصادر في  1. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( الصادر بتنفيذ 2015يوليو  07املوافق لـ ) 1436رمضان  20
 ؛املتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

محرم  17الصادر في 2.09.441بناء على املرسوم  و 
( القاض ي بسن نظام محاسبة 2010يناير  03) 1431

 ؛وهيئاتهاالجماعات املحلية 
الصادر  1. 07. 195و بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2007نونبر  30) 1428من ذي القعدة  19في 
 ؛املتعلق بـجبايات الجماعات املحلية 47.06رقم: 

الصادر في  1. 07. 209يف رقم و بناء على الظهير الشر 
ق ( املتعل2007دجنبر  27املوافق لـ ) 1428ذي الحجة  16

القاض ي بسن أحكام انتقالية فيما  39.07بتنفيذ القانون 
يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى 

 ؛املستحقة لفائدة الجماعات املحلية
ن و بناء على مداولة املجلس الجماعي ألوالد سلما

دجنبر  30برسم دورة غير عادية بجلسته الثانية بتاريخ 
2015، 

 مــا يـلـي:قرر 
 ـصـل األول الفـ

من القرار  14إن هذا القرار يتمم بموجبه الفصل 
، ويصبح على 2008سبتمبر  23بتاريخ  02/2008الجبائي رقم 
 الشكل التالي:
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تحدد مبالغ الرسم على عمليات البناء عن كل متر 
 مغطى كما يلي:مربع 
عمارات السكن الجماعية أو املجموعات العقارية  -

عي أو تجاري أو منهي أو والعقارات املعدة لغرض صنا
 درهم للمتر املربع املغطى. 20,00إداري في 

 درهم للمتر املربع املغطى. 20,00املساكن الفردية  -
درهم بالنسبة لعمليات  100,00يحدد مبلغ ثابت قدره  -

 الترميم.
 الفـصــل الثاني

يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من الخازن 
واملصالح التقنية و اإلدارية  اإلقليمي وشسيع املداخيل

 الجماعية وذلك كل في دائرة اختصاصه.
 2016.فبراير  08حرر بأوالد سلمان فيو 

  .ربيع شعود ،ألوالد سلمان مضاء : رئيس املجلس الجماعياإل 
  .2016يونيو  01السيد عامل إقليم آسفي بتاريخ عليــه  اشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتمم  2017يونيو  07بتاريخ 02قرار جبائي ملحق رقم 

الذي  03/11/2008بتاريخ  01بموجبه القرار الجبائي رقم 
لفائدة   الرسوم والحقوق والواجبات املستحقةيحدد مبلغ 

 .ميزانية الجماعة الترابية ملصابيح
 رئيس املجلس الجماعي للمصابيح، 

 20الصادر في  1.15.85شريف رقم بمقتض ى الظهير ال
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07) 1436من رمضان 
 ؛املتعلق بالجماعات 113.14التنظيمي رقم 

الصادر في  1-09-02الظهير الشريف رقم وبناء على 
( بتنفيذ القانون رقم 2009فبراير  18) 1430من صفر  22
 ؛ية ومجموعاتهااملتعلق بالتنظيم املالي للجماعات املحل 08-45

محرم  17الصادر في  2.09.441وبناء على املرسوم رقم 
جماعات لل( بسن نظام املحاسبة 2010يناير  30) 1431

 ؛تهااملحلية وهيئا
الصادر في  1.07.195وبناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2007نونبر  30) 1428من ذي القعدة  19
 ؛لجماعات املحليةاملتعلق بجبايات ا 06/47رقم 

الصادر في  1.07.209وبناء على الظهير الشريف رقم
( بتنفيذ القانون 2007دجنبر  27) 1428من ذي الحجة  16

سن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم ب 39.07رقم 
والحقوق واملساهمات واالتاوي املستحقة لفائدة الجماعات 

 ؛املحلية
 29للمصابيح رقم تنفيذا ملقرر املجلس الجماعي 

املنعقد في إطار الدورة العادية لشهر  21/02/2017بتاريخ 
 ،2017فبراير 

 قـرر مـا يلـي:
 الفصل األول 

تمم بموجبه فصول القرار الجبائي إن هذا القرار ي
الذي يحدد مبلغ الرسوم  03/11/2008بتاريخ  01رقم 

والحقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة 
 رابية ملصابيح.الت

 الفصل الثاني
يحدد سعر الرسم على محال بيع املشروبات في نسبة 

من املداخيل السنوية املتأتية من بيع املشروبات التي تم  2%
تحقيقها من طرف املؤسسة دون احتساب الضريبة على 

 القيمة املضافة.

 الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من الخازن 

جماعي بجمعة اسحيم وشسيع املداخيل واملصالح التقنية ال
 في دائرة اختصاصه. واإلدارية الجماعية وذلك كل
  .17/03/2017حرر بلمصابيح في و 

محمد للمصابيح، مضاء : رئيس املجلس الجماعياإل    
 الشقيري.

 .اطلع واشر عليه السيد عامل إقليم آسفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرارات التفويض
 التفويض في الحالة املدنية

 
ـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لسيدي عيس ى رقــم  بتاريخ   03قــ

 يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية   2015شتنبر  16
 

 رئيس املجلس الجماعي لسيدي عيس ى،
 20در في الصا 1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07)  1436من رمضان 
 102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة   113.14التنظيمي 

 منه؛ 
الصادر في  1.02.239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  09)  1423من رجب  25
 خامسة منه؛تعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة الامل 37.99

 02الصادر في  2.99.665بمقتض ى املرسوم رقم 
( لتطبيق القانون رقم  2002أكتوبر  09)  1423شعبان 
 املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة األولى منه؛  37.99

 D 5229بنـــــاء علـــــى دوريـــــة الســـــيد وزيـــــر الداخليـــــة رقـــــم 
حـــــــــــــول اإلجـــــــــــــراءات الخاصـــــــــــــة  2009يونيـــــــــــــو  16ق.م.م بتـــــــــــــاريخ 

 ض مهام رئيس املجلس الجماعي ونوابه،بتفوي
 قرر ما يلي:

 الفصل األول 
يفوض للسيد محمد عبد اإلله، بصفته النائب الثاني 

للرئيس  بالجماعة القروية لسيدي عيس ى، واملولود سنة 
 Hوالحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  01/01/1965

ابط للحالة املدنية بالتفويض بمكتب مهام  ض  125945
 عة سيدي عيس ى .جما

 الفصل الثاني
يجري سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 

 التوقيع عليه.
  2015شتنبر  16حرر بسيدي عيس ى في 

 رئيس املجلس: محمد اجدية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــرار لرئيس املجلس الجماعي لسيدي عيس ى ر  بتاريخ   05قــم قــ
 يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2015شتنبر  16

 
 رئيس املجلس الجماعي لسيدي عيس ى، 

 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07)  1436من رمضان 

 منه  102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة   113.14التنظيمي 
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الصادر في  1.02.239ض ى الظهير الشريف رقم بمقت
( بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  09)  1423من رجب  25

 املتعلق بالحالة املدنية وخاصة املادة الخامسة منه . 37.99
 02الصادر في  2.99.665بمقتض ى املرسوم رقم 

( لتطبيق القانون رقم  2002بر أكتو  09)  1423شعبان 
 لحالة املدنية وخاصة املادة األولى منه . املتعلق با 37.99

 D 5229بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 
حول اإلجراءات الخاصة  2009يونيو  16ق.م.م بتاريخ 

 بتفويض مهام رئيس املجلس الجماعي ونوابه .
 قرر ما يلي:

 الفصل األول 
عبد هللا ابا يزيد، موظف بالجماعة يفوض للسيد 

لح الحالة املدنية لجماعة سيدي عيس ى والعامل بمصا
 Hوالحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  1967واملولود سنة 

مهام  ضابط للحالة املدنية بالتفويض بمكتب   155141
 جماعة سيدي عيس ى .

 الفصل الثاني
يخ يجري سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تار 

 التوقيع عليه.
  2015شتنبر  16حرر بسيدي عيس ى في 

 محمد اجدية  اإلمضاء: رئيس املجلس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  01رقم قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان 
 خاص بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2015أكتوبر  16

 
لجماعة رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية ل

 الترابية أوالد سلمان،
الصادر في  01. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436من رمضان  20
ة املتعلق بالجماعات وخصوصا املاد 113 -14التنظيمي رقم 

 منه. 102
الصادر في  1. 02. 239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 -99( بتنفيذ القانون رقم 2002 أكتوبر 03) 1423رجب  25
 املتعلق بالحالة املدنية. 37

شعبان  2الصادر في  2. 99. 665بناء على املرسوم رقم  
 37-99( لتطبيق القانون رقم  2002أكتوبر  09) 1423

 -املادة األولى من الباب األول –نية املتعلق بالحالة املد
 قرر ما يلي:

 الفصل األول 
 كروريفوض للسيد:  احمد ال

 الصفـــة :   تقني من الدرجة الثانية
كضابط الحالة املدنية بالتفويض بمكتب ملحقة 

 املشرك للحالة املدنية
 ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.

 الفصل الثاني
 2015أكتوبر  16القرار ابتداء من يسري العمل بهذا  

 2015أكتوبر  16حرر بأوالد سلمان في 
 إمضاء : ربيع شعود  جماعي ألوالد سلمان رئيس املجلس ال

 تأشيرة القابض املحلي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 05بتاريخ  04قرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم 
 خاص بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية   2016دجنبر 

 
بط الحالة املدنية للجماعة رئيس املجلس الجماعي ضا

 الترابية أوالد سلمان،
الصادر في  01. 15. 85الظهير الشريف رقم بمقتض ى 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436من رمضان  20
املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  113 -14التنظيمي رقم 

 منه. 102
الصادر في  1. 02. 239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 -99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03) 1423رجب  25
 تعلق بالحالة املدنية.امل 37

شعبان  2الصادر في  2. 99. 665بناء على املرسوم رقم 
املتعلق  37-99( لتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  09) 1423

 -املادة األولى من الباب األول –بالحالة املدنية 
 قرر ما يلي:

 الفصل األول 
 ض للسيدة:  حياة الباريكييفو 

 الخامس للرئيسالصفـــة :   النائب 
كضابط الحالة املدنية بالتفويض بمكتب ملحقة 

 املشرك للحالة املدنية
 لتقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.

 الفصل الثاني
 . 2016دجنبر  05هذا  القرار ابتداء من يسري العمل ب

 . 2016دجنبر  05حرر بأوالد سلمان في 
 إمضاء : رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان ربيع شعود 
 .تأشيرة القابض املحلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ  05قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان  رقم

 خاص بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2016دجنبر  05
 

املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية للجماعة  ئيسر 
 الترابية أوالد سلمان.

الصادر في  01. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436من رمضان  20

املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  113 -14التنظيمي رقم 
 منه. 102

الصادر في  1. 02. 239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
 -99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03) 1423رجب  25
 املتعلق بالحالة املدنية. 37

شعبان  2ي الصادر ف 2. 99. 665بناء على املرسوم رقم 
 37-99( لتطبيق القانون رقم : 2002أكتوبر  09) 1423

 -املادة األولى من الباب األول –املتعلق بالحالة املدنية 
 ما يلي يقرر 

 الفصل األول 
 يفوض للسيد: نور الدين فطام 

 الصفـــة : متصرف مساعد من الدرجة الثالثة
كضابط الحالة املدنية بالتفويض بمكتب ملحقة  

 املشرك للحالة املدنية
 ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.  
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 الفصل الثاني
 .2016دجنبر  05يسري العمل بهذا  القرار ابتداء من 

 2016دجنبر  05حرر بأوالد سلمان في 
 رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان إمضاء : ربيع شعود 

 تأشيرة القابض املحلي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  03 قـــرار لرئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان رقم
 ض مهام ضابط الحالة املدنية خاص بتفوي 2016دجنبر  05

 
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية للجماعة 

 الترابية أوالد سلمان،
الصادر في  01. 15. 85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07ه ) 1436من رمضان  20
املتعلق بالجماعات وخصوصا املادة  113 -14التنظيمي رقم 

 .منه 102
الصادر في  1. 02. 239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

 -99بتنفيذ القانون رقم ( 2002أكتوبر  03) 1423رجب  25
 املتعلق بالحالة املدنية. 37

شعبان  2الصادر في  2. 99. 665بناء على املرسوم رقم 
املتعلق  37-99( لتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  09) 1423

 -األولى من الباب األول  املادة–بالحالة املدنية 
 قرر ما يلي:

 الفصل األول 
 غبري يفوض للسيد:  عبد الرزاق 

 للرئيس انيالصفـــة:   النائب الث
كضابط الحالة املدنية بالتفويض باملكتب املركزي 

 للحالة املدنية
 ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.

 الفصل الثاني
 .2016دجنبر  05ن يسري العمل بهذا  القرار ابتداء م

 2016دجنبر  05حرر بأوالد سلمان في 
 إمضاء : رئيس املجلس الجماعي ألوالد سلمان ربيع شعود 
 تأشيرة القابض املحلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم  

 مهام ضابط الحالة املدنية يقض ي بتفويض 
 

رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة 
 واحة سيدي إبراهيم

 20الصـادر فـي  1.15.85بمقتض ى الظهيـر الشـريف رقـم 
( بتنفيـــــــــــــــذ القـــــــــــــــانون 2015يوليـــــــــــــــوز  07) 1436مـــــــــــــــن رمضـــــــــــــــان 
 102املتعلـق بالجماعـات وخاصـة املـادة  113.14التنظيمي رقم 

 منه 
الصــــادر  37-99قتضــــيات القــــانون رقــــم بنــــاء علــــى م و
( املتعلــــــــق بالحالــــــــة 2002أكتــــــــوبر  03) 1423رجــــــــب  25بتــــــــاريخ 
 وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه.املدنية 

الصـادر  2-99-665بمقتضـ ى املرسـوم التطبيقـي رقـم  و
( املتعلـــــــق بتطبيـــــــق 2002أكتــــــوبر  09) 1423شـــــــعبان  2بتــــــاريخ 

أكتـــــــوبر  03) 1423رجــــــب  25رخ فــــــي املـــــــؤ  37-99القــــــانون رقــــــم 
 ( وخاصة املادة األولى منه.2002

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

 السيد: الجياللي الحناش ييعين 
 1966املولود بتاريخ: 

 06سلم  03رتبته اإلدارية: مساعد إداري الدرجة 
 املرسم والعامل بمصالح: جماعة واحة سيدي إبراهيم

بمكتــــــــــب الحالــــــــــة ضـــــــــابطا للحالــــــــــة املدنيــــــــــة بـــــــــالتفويض 
املدنيـــة لجماعـــة واحـــة ســـيدي إبـــراهيم الـــذي يقـــع مقـــره بواحــــة 

 مي وباملشاركة معي.سيدي إبراهيم، ليقوم مقا
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 التوقيع عليه.

 06/10/2015وحرر بواحة سيدي إبراهيم في : 
 يم الكاملموالي عبد الرح  : رئيس املجلس الجماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم 

 يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 
 

رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة 
 واحة سيدي إبراهيم،

 20الصـادر فـي  1.15.85م بمقتض ى الظهيـر الشـريف رقـ
( بتنفيـــــــــــــــذ القـــــــــــــــانون 2015يوليـــــــــــــــوز  07) 1436مـــــــــــــــن رمضـــــــــــــــان 
 102املتعلـق بالجماعـات وخاصـة املـادة  113.14التنظيمي رقم 

 منه 
الصــــادر  37-99بنــــاء علــــى مقتضــــيات القــــانون رقــــم  و
( املتعلــــــــق بالحالــــــــة 2002أكتــــــــوبر  03) 1423رجــــــــب  25بتــــــــاريخ 
 املادة الخامسة منه. وخاصة الفقرة الثانية مناملدنية 

الصـادر  2-99-665بمقتضـ ى املرسـوم التطبيقـي رقـم  و
( املتعلـــــــق بتطبيـــــــق 2002أكتــــــوبر  09) 1423شـــــــعبان  2بتــــــاريخ 

أكتـــــــوبر  03) 1423رجــــــب  25املـــــــؤرخ فــــــي  37-99القــــــانون رقــــــم 
 ( وخاصة املادة األولى منه.2002

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

 يدة: ثريا السافري تعين الس
 07/06/1971ودة بتاريخ: املول

 05سلم  03رتبتها اإلدارية: مساعد إداري الدرجة 
املرسمة والعاملة بمصالح جماعة واحة سيدي 

 إبراهيم
ضـــــــــابطة للحالـــــــــة املدنيـــــــــة بـــــــــالتفويض بمكتـــــــــب الحالـــــــــة 
املدنيـــة لجماعـــة واحـــة ســـيدي إبـــراهيم الـــذي يقـــع مقـــره بواحــــة 

 قامي وباملشاركة معي.سيدي إبراهيم لتقوم م
 فصل الثانيال

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 التوقيع عليه.

 06/10/2015وحرر بواحة سيدي إبراهيم في 
 موالي عبد الرحيم الكامل : رئيس املجلس الجماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حة سيدي إبراهيم قرار لرئيس املجلس الجماعي لجماعة وا
 يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  10عدد 

 
رئيس املجلس الجماعي ضابط الحالة املدنية لجماعة واحة 

 سيدي إبراهيم،
 20الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07) 1436من رمضان 
 102ت وخاصة املادة املتعلق بالجماعا 113.14لتنظيمي رقم ا

 منه )الفقرة األولى(
الصادر  37-99و بناء على مقتضيات القانون رقم 

( املتعلق بالحالة 2002أكتوبر  03) 1423رجب  25بتاريخ 
 املدنية وخاصة الفقرة الثانية من املادة الخامسة منه.

الصادر  2-99-665و بمقتض ى املرسوم التطبيقي رقم 
( املتعلق بتطبيق 2002أكتوبر  09) 1423شعبان  2بتاريخ 

أكتوبر  03) 1423رجب  25املؤرخ في  37-99القانون رقم 
 ( وخاصة املادة األولى منه.2002

 : قرر ما يلي
 الفصل األول 

 يعين السيد :  هشام العنبة
 20/07/1976املولود بتاريخ: 

لرئيس املجلس صفته داخل املجلس: النائب الثاني 
 الجماعي

ملدنيــــــــــة بـــــــــالتفويض بمكتــــــــــب الحالــــــــــة ضـــــــــابطا للحالــــــــــة ا
املدنيـــة لجماعـــة واحـــة ســـيدي إبـــراهيم الـــذي يقـــع مقـــره بواحــــة 

 سيدي إبراهيم ليقوم مقامي وباملشاركة معي.
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 التوقيع عليه.

 13/05/2016إبراهيم في : و حرر بواحة سيدي 
 والي عبد الرحيم الكاملرئيس املجلس الجماعي م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 26/2017قرار لرئيس املجلس الجماعي للمعشات رقـــم 

املتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة  2017دجنبر 19بتاريخ 
 املدنية

 
 املجلس  الجماعي للمعشات،رئيس 

 20الصادر في  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
 113. 14( بتنفيذ القانون رقم 2015يوليوز 7) 1436رمضان 

 منه؛ 102املتعلق بالجماعات الترابية، وخصوصا املادة 
 3) 1423رجب  25الصادر بتاريخ  37-99والقانون رقم 

بالحالة املدنية، وخاصة الفقرة الثانية ( املتعلق 2002أكتوبر 
 من املادة الخامسة منه؛

 2الصادر بتاريخ  665-99-2ملرسوم التطبيقي رقم وا
( املتعلق بتطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  9) 1423شعبان 
( وخاصة 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ في  37-99

 املادة األولى منه،
 قرر مــا يـلي:

 الفصل ألول 
 يفوض للسيد: عبد اللطيف الطيباوي 

 سفيبأ 14/03/1968املولود بتاريخ:  -
  6رتبته اإلدارية : مساعد تقني من الدرجة الثالثة السلم  -
 املرسم والعامل بمصالح هذه الجماعة -

مهمة ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية 
 الذي يقع مقره بجماعة املعشات 

 وباملشاركة معي .ليقوم بهذه املهمة مقامي 
 الفصل الثاني

ء من تاريخ يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتدا
 التوقيع عليه .

  2017دجنبر 19وحرر باملعشات بتاريخ 
 إمضـاء: رئيس املجلس الجماعي للمعشات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 04قــــرار لرئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي  رقم 
  يقض ي بالتفويض في مهام ضابط الحالة املدنية

 
 رئيس املجلس القروي لجماعة لبخاتي،

بمقتض ى املادة الخامسة من الظهير الشريف املؤرخ 
بتنفيذ القانون   2002أكتوبر  3املوافق  1423رجب  25في 

 املتعلق بالحالة املدنية؛ 37. 99رقم 
أكتوبر  09بناء على املادة األولى من املرسوم املؤرخ في 

 ذكور؛ الصادر بتطبيق القانون امل 2002
 1.15.85بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

ذ ( بتنفي 2015يوليوز  7)  1436رمضان  20الصادر في 
املتعلق بالجماعات وخاصة  113.14القانون التنظيمي رقم 
 ، 102الفقرة األولى من املادة 

 قـــــرر مــا يلــي:
يعين السيد عبد الواحد الرباطي: بصفته موظف 

 ةرسمي بالجماع
 04/01/1972املولــود بتـــاريخ: 

الرتبة اإلدارية والوظيفية: مساعد تقني من الدرجة 
  06الثالثة السلم 

املرسم والعامل بمصالح: جماعة البخاتي بمكتب 
الحالة املدنية لجماعة البخاتي الذي يقع مقره بجماعة 

 لبخاتي، قيادة البخاتي، دائرة عبدة، إقليم آسفي.
دنية بالتفويض بالجماعة القروية ضابطا للحالة امل

بخاتي الذي يقع مقره بجماعة البخاتي ليقوم بهذه املهمة ال
 مقامي وباملشاركة معي.

 29/09/2015حرر بلبخاتي بتاريخ 
رشيد صابر البخاتي يجماعرئيس املجلس إمضاء:   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12رقم  ملصابيــــحالجماعي لجماعة ئيـس املجلـس قرار لر 

يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة  2016أكتوبر  20بتاريخ 
 املدنية 

 
 الجماعي لجماعة ملصابيــــح،رئيـس املجلـس 

 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانـون 2015يوليو  07)  1436من رمضان 
 102بالجماعات وخاصة املادة املتعلق  113.14م التنظيمي رق

 منه؛
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الصادر في  102.239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
الخاص بتنفيذ  2002أكتوبر  03املوافق لـ  1423رجب  25

 منه؛ 5املتعلق بالحالة املدنية املادة  37.99القانون رقم 
شعبان  02الصادر في  229.665بناء على املرسوم رقم 

املتعلق بتطبيق القانون  2002أكتوبر  09لـ افق املو  1423
 خاصة املادة األولى منه، 37.99

 ــقــرر مــا يــلــي:
 الفصل األول 

يفوض للسيد أحمد عاريف، النائب الثاني لرئيس 
 بالكرعاني، 21/03/1975املجلس الجماعي، املزداد بتاريخ 

ية ، مهام ضابط للحالة املدن H 255403بطاقته الوطنية رقم
ملدنية األصلي الذي يقع مقره بجماعة ملصابيح بمكتب الحالة ا

 ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.
 الفصل الثاني

يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه 
 ونشره للعموم.

 .2016أكتوبر  20حرر بلمصابيح في: 
 .محمد الشقيري ،رئيس املجلس الجماعياإلمضاء : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27بتاريخ  07رقم  الجماعي للمصابيــــحقرار لرئيـس املجلـس 
 يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية   2016يوليوز 

 
 الجماعي للمصابيــــح،رئيـس املجلـس 

 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانـون 2015يوليو  07)  1436ن رمضان م

 102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 
 منه؛

الصادر في  102.239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
الخاص بتنفيذ  2002أكتوبر  03املوافق لـ  1423رجب  25

 منه؛ 5املادة املتعلق بالحالة املدنية  37.99القانون رقم 
شعبان  02الصادر في  229.665بناء على املرسوم رقم 

املتعلق بتطبيق القانون  2002أكتوبر  09لـ املوافق  1423
 خاصة املادة األولى منه، 37.99

 قــرر مــا يــلــي:
 الفصل األول 
 يفوض للسيد: بوجمعة أسنان

 بالكرعاني 01/01/1951تاريخ ومكان اإلزدياد: 
 ئيسالصفة: النائب الثالث للر 

مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة املدنية 
األصلي الذي يقع مقره بالجماعة الترابية ملصابيح ليقوم بهذه 

 املهمة مقامي وباملشاركة معي.
 الفصل الثاني

يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه  
 ونشره للعموم.

 .2016يوليوز  27حرر بلمصابيح فيو 
 .محمد الشقيري ،س املجلس الجماعيرئياإلمضاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 29بتاريخ  37رقم  الجماعي للمصابيــــحقرار لرئيـس املجلـس 
 يقض ي بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية  2015شتنبر 

 
 القروي لجماعة ملصابيــــح،رئيـس املجلـس 

 20الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم  بناء على
( بتنفيذ القانـون 2015يوليو  07)  1436من رمضان 
 102املتعلق بالجماعات وخاصة املادة  113.14التنظيمي رقم 

 منه؛
الصادر في  102.239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

الخاص بتنفيذ  2002أكتوبر  03املوافق لـ  1423رجب  25
 منه؛ 5املدنية املادة املتعلق بالحالة  37.99القانون رقم 

شعبان  02الصادر في  229.665بناء على املرسوم رقم 
املتعلق بتطبيق القانون  2002أكتوبر  09 لـ املوافق 1423

 خاصة املادة األولى منه، 37.99
 قــرر مــا يــلــي: 

 الفصل األول 
 تاريخ ومكان اإلزدياد:،  تعين السيدة: كريمة الشباني

الدرجة: متصرفة ، ية إقليم اليوسفيةبالشماع 03/07/1970
 مساعدة

ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب الحالة املدنية األصلي 
الذي يقع مقره بالجماعة القروية ملصابيح لتقوم بهذه املهمة 

 مقامي وباملشاركة معي.
 الفصل الثاني

ونشره يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه 
 للعموم.

 .2015شتنبر  29حرر بلمصابيح في و 
 .محمد الشقيري ،رئيس املجلس الجماعياإلمضاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.م.ج /03رقم  الجماعي للمصابيــــحقرار لرئيـس املجلـس 

حالة يقض ي بتفويض مهام ضابط ال 2017أبريل  17بتاريخ 
  .املدنية

 
 الجماعي للمصابيــــح،رئيـس املجلـس 

 20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانـون 2015يوليو  07)  1436من رمضان 
 102املادة املتعلق بالجماعات وخاصة  113.14التنظيمي رقم 

 منه؛
الصادر في  102.239بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

الخاص بتنفيذ  2002أكتوبر  03املوافق لـ  1423 رجب 25
 منه؛ 5املتعلق بالحالة املدنية املادة  37.99القانون رقم 

شعبان  02الصادر في  229.665بناء على املرسوم رقم 
ق القانون املتعلق بتطبي 2002أكتوبر  09املوافق ل 1423

 خاصة املادة األولى منه، 37.99
 قــرر مــا يــلــي:

 األول  الفصل
تاريخ ومكان االزدياد:  الزيات يفوض للسيد يوسف

الدرجة : مساعد تقني من .بجمعة اسحيم 01/01/1978
مهام ضابط الحالة املدنية بمكتب الحالة  الدرجة الثالثة

ترابية ملصابيح املدنية األصلي الذي يقع مقره بالجماعة ال
 ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي.
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 انيالفصل الث

يسري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه 
 ونشره للعموم.

 .2017أبريل  17حرر بلمصابيح في و 
 .محمد الشقيري ،رئيس املجلس الجماعياإلمضاء : 
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 تافياللت-درعةجهة ه بملتواجداالترابية النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات ا
 

 و رؤسائها الجماعاتاملقررات و القرارات الصادرة عن مجالس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويض في املهام و االمضاء
 

يتعلق  05رقم    الجماعي لوسلسات قرار لرئيس املجلس
 بتفويض اإلمضاء

 
 املجلس الجماعي لوسلساتن،رئيس 

الصادر  في    1.15.85بمقتض ى  الظهير  الشريف  رقم 
( بتنفيذ القانون  رقم  2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

 املتعلق بالجماعات. 113.14
 قرر مايلي :

 فصل فريد
لنائب الثاني يفوض للسيد  عبد الرحمان جناح ا
الدارية التالية لرئيس جماعة وسلسات االمضاء على الوثائق ا

 نيابة عني :  
-شهادة القرابة -شهادة املخطوبة –شهادة الخاطب 
شهادة  -شهادة الحياة الجماعية –شهادة الحياة الفردية 

شهادة ادارية  -شهادة مطابقة االسم -اثبات الهوية املوحدة
شهادة  -شهادة النفقة -الوحيدة شهادة الزوجة -للتسجيل

 –شهادة عدم التسجيل  -شهادة العزوبة -عدم الطالق
 شهادة التحمل العائلي. -شهادة عدم الزواج

 .2015شتنبر  17وحرر بوسلسات في 
 إمضاء : رئيس املجلس الجماعي لوسلسات ،أحمد الباقير.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صادر بتاريخ  16رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات

 يتعلق بتفويض في املهام و االمضاء 2017يوليوز  10
 

 رئيس املجلس الجماعي لوسلسات،
الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون  رقم  2015يوليوز  07) 1436رمضان  20
 ماعات.املتعلق بالج 113.14

 قرر مايلي :
 فصل األول 

يفوض للسيد  عبد الرحمان املدقاوي املولود بتاريخ 
بوسلسات الصفة: النائب الثالث للرئيس  1/1/1950

االمضاء على الوثائق اإلدارية املتعلقة بجماعة وسلسات 
بالحالة املدنية باملكتب الفرعي للجماعة نيابة عني وباملشاركة 

 معي .
 الفصل الثاني

 ي مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اصداره.يسر 
 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات 
امللك لدى  وتوجه نسخة منه الى كل من وكيل الترابية

 املحكمة االبتدائية بورزازات ووزير الداخلية.
 2017يوليوز  10وحرر بوسلسات في 
 ت ،أحمد الباقير.إمضاء : رئيس املجلس الجماعي لوسلسا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 التفويض في الحالة املدنية
 

يتعلق  01رقم    قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات
 بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية 

 
 ان رئيس املجلس الجماعي لوسلسات،

الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

 املتعلق بالجماعات؛ 113.14التنظيمي رقم 
الصادر في  239-02-1وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03) 1423من رجب  25
 املتعلق بالحالة املدنية؛ 99-37

 02الصادر في  2.99.665واملرسوم التطبيقي رقم 
(املتعلق بتطبيق القانون رقم  2002اكتوبر  9)1423شعبان 

( املتعلق 2002اكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ في  37.99
 بالحالة املدنية.

 رر مايلي :ق
 فصل فريد

لسيد عبدالرحمان جناح النائب األول لرئيس ايعين 
جماعة وسلسات ضابطا للحالة املدنية بالتفويض بمكتب 

املدنية املكتب الفرعي لقيادة وسلسات ،ليقوم  بهده لحالة ا
 املهمة مقامي وباملشاركة معي .

 2015شتنبر  17وحرر بوسلسات في 
 إمضاء : رئيس املجلس الجماعي لوسلسات ،أحمد الباقير.


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلق  03رقم    اعي لوسلساتالجمقرار لرئيس املجلس 
 بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية .

 
 ان رئيس املجلس الجماعي لوسلسات،

الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون رقم  2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

 املتعلق بالجماعات؛ 113.14
في الصادر  239-02-1وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03) 1423من رجب  25
 املتعلق بالحالة املدنية؛ 99-37

 02الصادر في  2.99.665واملرسوم التطبيقي رقم 
(املتعلق بتطبيق القانون رقم  2002اكتوبر  9)1423شعبان 

( املتعلق 2002اكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ في  37.99
 ة املدنية.بالحال

 ايلي :قرر م
 فصل فريد

لسيد:محمد ايت الطالب النائب األول لرئيس ايعين 
جماعة وسلسات ، ضابطا للحالة املدنية باملكتب األصلي 
للحالة املدنية بجماعة وسلسات ،ليتقوم بهده املهمة مقامي 

 وباملشاركة معي .
 2015شتنبر  17وسلسات في 

 ير.الجماعي لوسلسات ،أحمد الباقإمضاء : رئيس املجلس 


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صادر بتاريخ 17رقم   قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات
 يتعلق بتفويض مهام ضابط الحالة املدنية.  2017يوليوز  10 

 
 رئيس املجلس الجماعي لوسلسات،

 الصادر في 1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون  رقم  2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

 املتعلق بالجماعات؛ 113.14
الصادر في  239-02-1وبمقتض ى الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03) 1423من رجب  25
 املتعلق بالحالة املدنية؛ 99-37

 02الصادر في  2.99.665واملرسوم التطبيقي رقم 
(املتعلق بتطبيق القانون رقم  2002اكتوبر  9)1423شعبان 

( املتعلق 2002اكتوبر  3) 1423رجب  25املؤرخ في  37.99
 بالحالة املدنية.

 قرر مايلي :
 الفصل االول 
 يفوض للسيد عبد هللا الزاهد 

 بوسلسات 02/08/1970املولود بتاريخ 
 بجماعة وسلسات الصفة متصرف

ض باملكتب األصلي ضابطا للحالة املدنية بالتفوي
لجماعة وسلسات. والذي يوجد مقره  للحالة املدنية

 بتمجيشت. ليقوم بهذه املهمة مقامي وباملشاركة معي .
 الفصل الثاني

 سري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إصداره.ي
 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات 
ل من وكيل امللك لدى وتوجه نسخة منه الى ك الترابية

 املحكمة االبتدائية بورزازات ووزير الداخلية.
 .2017يوليوز  10وحرر بوسلسات في 

 الجماعي لوسلسات ،أحمد الباقير.إمضاء : رئيس املجلس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لهااإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ الصو 
 

يتعلق   04رقم   قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات
بتفويض  اإلمضاء لإلشهاد على صحة اإلمضاءات 

 الصولها.ومطابقة النسخ 
 رئيس املجلس الجماعي لوسلسات،

 20بتاريخ  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم: 
( بتنفيذ القانون رقم: 2015يوليوز  07) 1436رمضان 
 الجماعات؛املتعلق ب 113.14

 25)  1333رمضان  12وبمقتض ى الظهير الصادر في 
( املتعلق بتثبيت االمضاء كما وقع تغييره 1915يوليوز 

 مه.وتتمي
 قرر مايلي 

 فصل االول ال
 يفوض للسيد : عبدالرحمان جناح 

 بصفته: النائب الثاني لرئيس جماعة وسلسات.
لإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ 

 بجماعة وسلسات. هاألصول
 الفصل الثاني

 ا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.ذينفد ه
   2015شتنبر  17وسلسات في 

 إمضاء : رئيس املجلس الجماعي لوسلسات ،أحمد الباقير.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صادر بتاريخ  09 رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات
يتعلق بتفويض  اإلمضاء لإلشهاد على   2016يوليوز  29

 صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ الصولها. 
 

 رئيس املجلس الجماعي لوسلسات،
املتعلق  113.14بمقتض ى القانون التنظيمي رقم: 

 1.15.85بالجماعات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
 (؛2015ليوز يو  07) 1436رمضان  20بتاريخ 

 25)  1333رمضان  12ض ى الظهير الصادر في وبمقت
وقع تغييره ( املتعلق بتثبيت االمضاء كما 1915يوليوز 

 تميمه.وت
 قرر مايلي :

 فصل االول ال
يفوض اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة  

النسخ ألصولها بجماعة  وسلسات للسيد  عبد الرحمان 
يس جماعة وسلسات املولود النائب الثالث لرئ املمدقاوي 

 بوسلسات  1950 /01/01  بتاريخ
 الفصل الثاني

 .يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اصداره
 الفصل الثالث

بالجريدة الرسمية للجماعات ينشر هذا القرار 
وتوجه نسخة منه الى كل من وكيل امللك لدى  الترابية

 .يةاملحكمة االبتدائية بورزازات ووزير الداخل
 2016يوليوز  29وحرر بوسلسات في 

 إمضاء : رئيس املجلس الجماعي لوسلسات ،أحمد الباقير.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صادر بتاريخ  11رقم    قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات
لى يتعلق  بتفويض  اإلمضاء لإلشهاد ع  2016نونبر  09

 صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ الصولها.
 

 رئيس املجلس الجماعي لوسلسات،
املتعلق  113.14بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  

 1.15.85بتنفيذ الظهير الشريف رقم بالجماعات الصادر 
 (؛2015يوليوز  07) 1436رمضان  20بتاريخ 

 25)  1333رمضان  12وبمقتض ى الظهير الصادر في 
وقع تغييره ( املتعلق بتثبيت االمضاء كما 1915يوليوز 

 تميمه.وت
 قرر مايلي :

 الفصل االول 
إلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة ايفوض 

 ألصولها بجماعة  وسلساتالنسخ 
 سيد : ابراهيم ايت قس ي لل
 متصرف مساعد بجماعة وسلسات  

 بوسلسات  1970ماي  13املولود بتاريخ 
 الفصل الثاني

 هذا القرار ابتداء من تاريخ اصداره.يسري مفعول 
 الفصل الثالث

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات  
وتوجه نسخة منه الى كل من وكيل امللك لدى  الترابية

 املحكمة االبتدائية بورزازات ووزير الداخلية.
 2016نونبر  09وسلسات في 

 ر.إمضاء : رئيس املجلس الجماعي لوسلسات ،أحمد الباقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 24 بتاريخ  08 رقم  قرار لرئيس املجلس الجماعي لوسلسات
  .يقض ي بالتفويض في اإلمضاء 2018يوليوز 

 
 رئيس الجماعة الترابية لوسلسات ،

الصادر في  1.15.85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

 105و 104املتعلق بالجماعات خاصة املادة  113.14رقم:
 منه.

 :قرر ما يلي
 الفصل االول 

يفوض للسيد ابراهيم  2018يوليوز  24ابتداء من: 
بوسلسات بصفته  13/05/1970 ايت قس ي  املزداد بتاريخ

مديرا ملصالح الجماعة ، اإلمضاء تحت مسؤولية ومراقبة 
 ب: س ، نيابة عنه على جميع الوثائق املتعلقةالرئي

 املداخيل بالجزء األول والثاني من امليزانية . -
 املصاريف بالجزء األول من امليزانية . -
و  جميع املراسالت   مجال التدبير اإلداري  -

 اإلدارية  .
 الفصل الثاني

ا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات ذينشر ه
 الترابية .

 .2018يوليوز  24في  حرر بوسلسات و 
 املجلس الجماعي لوسلسات ،أحمد الباقير.إمضاء : رئيس 
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 ماسة-سوس  جهةباملتواجدة  الترابية النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات
 

  اعات ورؤسائهااملقررات والقرارات الصادرة عن مجالس الجم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالية الجماعات الترابية و الجبايات
 

 تعديل و تتميم قرار جبائي
 

رقم  رئيس املجلس الجماعي لتنالتلجبائي تعديلي قرار 
يقض ي بتغيير القرار الجبائي الجاري به العمل رقم  01/2016

املحدد ملبلغ الضرائب  30/04/2008بتاريخ  01/2008
ستحقة لفائدة ميزانية والرسوم والحقوق والواجبات امل

 .جماعةال
 

 ،رئيس املجلس الجماعي لتنالت
  1.15.85مقتضيات الظهير الشريف رقم بناء على 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07) 1436رمضان  20الصادر في 
 ؛املتعلق بالجماعات 113.14رقم 

صفر  17الصادر في  2.09.441بناء على املرسوم رقم : و 
م بسن نظام املحاسبة  2010يناير  03هـ املوافق ل  1431

 ؛اتها العمومية للجماعات املحلية و مجموع
 19صادر في  1-07-195بناء على الظهير الشريف رقم و 

 47-06( بتنفيذ القانون رقم 2007نونبر  30) 1428ي القعدة ذ
 ؛بجبايات الجماعات املحليةاملتعلق 
 16الصادر في  1-07-203بناء على الظهير الشريف رقم و 

رقم ( بتنفيذ القانون 2007دجنبر  27)  1428ي الحجة ذمن 
أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم  بسن39.07

والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات 
 ؛املحلية

 1024-04ر املالية و الخوصصة  رقم بناء على قرار وزيو 
  2004يوليوز  2املوافق ل  1425من ربيع اآلخر  13الصادر في 

ت والخزنة بتفويض السلطة إلى الخزنة الجهويين و خزنة العماال 
اإلقليميين للتأشير على القرارات  املتعلقة  بتحديد  سعر 
 الرسوم و تعرفة  الواجبات ومختلف الحقوق املتخذة من طرف

 ؛رؤساء الجماعات القروية
 30بتاريخ  01بناء على القرار الجبائي املعمول به رقم و 

 ؛، و مالحقه  2008ابريل 
الجماعي لتنالت في إطار بناء على مداولة املجلس و 

اكتوبر  05املنعقدة بتاريخ  2016الدورة العادية لشهر اكتوبر 
2016، 

 ما يلي : قرر 
الفصل السادس تغير على النحو التالي مقتضيات 

 2008ابريل  30بتاريخ  01/2018عشر  من القرار الجبائي رقم 
 املحدد ملبلغ واجبات األمالك الجماعية .

 الفصل األول 
روط استغالل الدكاكين و االمالك املهنية تحدد ش -1

والخاصة بممارسة التجارة أو الصناعة و محالت السكن 
كه الجماعة طبقا واألراض ي الفالحية و غيرها ، و كل عقار تمتل

  ملقررات املجلس الجماعي .
و يكون استغالل الدكاكين و املحالت املشابهة و محالت  -

السكنى ملدة شهر واحد يجدد تلقائيا ما عدا مقتضيات 

قانونية و تعاقدية مخالفة . و يؤدي واجب االستغالل 
 مسبقا قبل اليوم الخامس من كل شهر   و عن الشهر كله 

فالحية فتكون مدة استغاللها سنة تبتدئ أما األراض ي ال -
تح اكتوبر و تمتد إلى غاية متم شهر شتنبر من من فا

السنة املوالية و كل مدة ابتدأت تؤدى عنها الواجبات 
 بأكملها .

تحدد الواجبات الخاصة باستغالل هذه املحالت  -2
 واالراض ي طبقا ملقرر املجلس كما يلي :

 و الخاصة للتجارة او الصناعة .الدكاكين و االماكن املهنية ا-
استغالل الدكاكين و األماكن املهنية أو الخاصة تؤدى عن 

بالتجارة أو الصناعة إما واجب شهري جزافي  أو واجب شهري 
 حسب فتح األظرفة الخاص بإيجار االمالك الخاصة الجماعية .

 محالت مخصصة لنشاط تجاري أو منهي :
 لواجب الشهري ا نوع املحالت و أرقامها املوقع

مركز 
 تنالت

 242.00 مخصصة لنشاط منهيمحالت  02

 187.00 محل مخصص لنشاط منهي 01

 132.00 محالت مخصصة لنشاط منهي 02

 60.00 2و  1محالت مخصصة لنشاط منهي ارقام 

 50.00 4و  3محالت مخصصة لنشاط منهي ارقام 

 51.00 12الى رقم  7محالت الجزارة من رقم 

 150.00 1كان التجارة رقم د

 100.00 2دكان التجارة رقم 

 150.00 3دكان التجارة رقم 

 150.00 4دكان التجارة رقم 

 150.00 5دكان التجارة رقم 

 150.00 6دكان التجارة رقم 

 143.00 7دكان التجارة رقم 

مركز ايت 
 يحي

 121.00 1دكان التجارة رقم 

 50.00 8الى رقم  1محالت الجزارة من رقم 

 محالت مخصصة للسكن :
 الواجب الشهري  املوقع رقم السكن نوع السكن

منزل )سكن 
 400.00 مركز تنالت 1 وظيفي(

 600.00 مركز تنالت 2 منزل 
 88.00 مركز تنالت 3 منزل 
 200.00 مركز تنالت 4 منزل 

 الفصل الثاني 
ض يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من القاب

املداخيل بالجماعة و املصالح التقنية و اإلدارية املحلي و شسيع 
 للجماعة كل حسب دائرة اختصاصاته .

 . 2016دجنبر  01تنالت في  و حرر ب
 الحسن أياسين.،رئيس املجلس الجماعي لتنالت:  مضاءاإل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2016دجنبر  29في  السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها اطلع و أشر عليه
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للقرار الجبائي املعمول به بجماعة  01/2016ملحق رقم 
 .تنالت

 ،رئيس املجلس الجماعي لتنالت
  1.15.85بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ 2015يوليوز  07) 1436رمضان  20الصادر في 
 ؛تعلق بالجماعاتامل 113.14القانون رقم 

صفر  17الصادر في  2.09.441  وبناء على املرسوم رقم
بسن نظام املحاسبة  2010يناير  03املوافق ل  1431

 ؛العمومية للجماعات املحلية و مجموعاتها
 19صادر في  1.07.195وبناء على الظهير الشريف رقم 

-06بتنفيذ القانون رقم ( 2007نونبر  30) 1428ي القعدة ذ
 ؛املتعلق بجبايات الجماعات املحلية 47

الصادر في  1.07.203وبناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون 2007دجنبر  27)  1428ي الحجة ذمن  16

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم  39.07رقم 
جماعات والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة ال

 ؛املحلية
-04قرار وزير املالية والخوصصة  رقم  وبناء على

يوليوز  2املوافق ل  1425من ربيع اآلخر  13الصادر في  1024
بتفويض السلطة إلى الخزنة الجهويين و خزنة   2004

العماالت و الخزنة اإلقليميين للتأشير على القرارات  املتعلقة  
الواجبات ومختلف الحقوق بتحديد  سعر الرسوم و تعرفة  

 ؛ذة من طرف رؤساء الجماعات القرويةاملتخ
 30بتاريخ  01وبناء على القرار الجبائي املعمول به رقم 

 ؛ 2008ابريل 
،  1/2010وبناء على ملحق القرار الجبائي رقم 

 ؛2/2013و  1/2013،  1/2011،  2/2010
وبناء على مداولة املجلس الجماعي لتنالت في إطار 

ربيع  24املنعقدة بتاريخ   2016الدورة العادية لشهر فبراير 
 ،2016فبراير  03هجرية املوافق ل  1437الثاني 

 قرر ما يلي :
 الفصل األول 

يعدل الفصل األول من القرار الجبائي املعمول به رقم 
املتعلق بالرسم على  01/2010و امللحق رقم  01/2008

 عمليات البناء كما يلي :
الفصل 

 مليزانيةبا
 سعر الرسم صنف العقار

30.10.10/15 

عمارة السكن الجماعية و 
املجموعات العقارية و العقارات 
املعدة لغرض صناعي أو تجاري أو 

 منهي أو إداري .

دراهم للمتر  10.00
 املربع املغطى

درهما للمتر  20.00 املساكن الفردية
 املربع املغطى

 درهما 250.00 عمليات الترميم

 الفصل الثاني
 استغالل املسبح الجماعي كما يلي :يحدد سعر الرسم على 

 سعر الرسم نوع املداخيل الفصل بامليزانية

مدخول استغالل  20.30.20/22
 املسابح

 12فئة األطفال أقل من -
 دراهم 5.00سنة : 

 دراهم 8.00فئة الكبار : -

 الفصل الثالث 
القرار إلى كل من القابض يعهد بتنفيذ محتويات هذا 

يل بالجماعة و املصالح التقنية و اإلدارية املحلي و شسيع املداخ
 للجماعة كل حسب دائرة اختصاصاته .
 .2016فبراير  22تنالت في و حرر ب

 .االمضاء رئيس املجلس الجماعي لتنالت
 .2016ابريل  06بيوكرى في : 

 .باها اطلع و أشر عليه السيد عامل إقليم اشتوكة ايت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسمية الشوارع و الساحات
بتاريخ   2017/  02قرار لرئيسة املجلس الجماعي للدراركة رقم 

القاض ي بإطالق تسميات ال تحمل تشريفا  2017مارس  24
بحدث تاريخي على الطرق و األزقة و الشوارع  عموميا و تذكيرا 

 بمركز الدراركة
 ،لدراركةرئيسة املجلس الجماعي ل

 20الصــــادر فــــي  1.15.85بنــــاء علــــى الظهيــــر الشــــريف رقــــم 
( بتنفيـــــذ القـــــانون التنظيمــــــي 2015يوليـــــو  7) 1436مـــــن رمضـــــان 

 ؛املتعلق بالجماعات 113.14رقم 
 15بتـــــاريخ    D1560بنــــاء علـــــى الدوريـــــة الوزاريـــــة عـــــدد 

و الســـــــاحات  املتعلقــــــة بتســـــــمية الشــــــوارع و األزقــــــة  2011فبرايــــــر 
 ؛العمومية
اء علــــى مقــــرر املجلــــس الجمــــاعي للدراركــــة خــــالل دورتــــه بنـــ

 .2017العادية لشهر فبراير 
ــــــــي :مـ تقــــرر   ــا يلــــــ

 الفصل األول 
تطلق أسماء التسميات التي ال تمثل تشريفا عموميا و 

تذكيرا بحدث تاريخي على الطرق و األزقة و الشوارع بمركز 
 الجماعة على الشكل التالي:

 ي/الــــدوار .الحــــ -أ
 

ــــتـــحـــديـــــد  اسم الحي أو الدوار الــ

 8الوطنية رقم الشمـال: الطريق 
 الغـــرب: امللك الغابوي 

 الجنوب: الدراركة املركزية
 الشـــرق: تجزئة السعادة وتجزئة تمدولت

 
 تجزئة مسكينة

 

 الشـمال:    امللك الغابوي 
 الغـــرب:  حي اكيو وحي املسيرة

 وب:  شارع سيدي يحيالجن
 الشــرق:  أراض ي فالحية خاصة

 
 إكيدار

 
 

 أيت عباسالشمـال:  شارع 
 الغـــرب:  حي إسموما

 الجنوب:  شارع سيدي يحيا
 الشــرق:  حي إكيدار

 إكيو
 
 
 

 الشـمال: امللك الغابوي 
 الجنوب: شارع أيت عباس

 الغــرب: شارع موالي الحسن
 الشــرق: حي املسيرة 

 
 ةالكوير 

 الشمـال: شارع الشيخ ماء العينين 
 الجنوب: شارع أيت عباس

 الغـــرب: حي الكويرة 
 الشــرق : شارع الشيخ ماء العينين 

 املسيرة
 
 

 سيدي الحاج سعيد الشمــال: شارع أيت عباس 
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 الجنوب: شارع سيدي يحيا
 الغـــرب: شارع أيت عباس

 الشـــرق: شارع موالي الحسن

 

 يناير  11الشمـال: شارع 
 الجنوب: شارع سيدي يحيا

 الغـــرب: إغزر الجامع 
 الشـــرق: حي سيدي الحاج سعيد

 ثالث إزم
 
 

 الشمــال: شارع إدرار
 الجنوب: شارع سيدي يحيا 

 الغـــرب: شارع املختار السوس ي
 الشـــرق: شارع موالي الحسن

 
 إنرورا

 الشـمال: شارع أيت عباس
 الجنوب: شارع سيدي يحيا 

 لغـــرب: حي سيدي الحاج سعيدا
 الشـــرق: اكيو

 
 أسماما

 
 

 الشمـال: شارع أيت عباس
 الجنوب: شارع مدار تكاديرت
 الغـــرب: شارع مدار تكاديرت 

 الشـــرق: حي أيت منصور وحي أيت بلعيد

 تلفيضين  إزدار
 
 
 

 الشمـال: حي مدار تكاديرت 
 الجنوب: شارع أيت عباس

 تكاديرت الغـــرب: شارع مدار 
 الشـــرق: حي أيت يوسف

 تلفيضين أفال

 الشمـال: شارع مدار تكاديرت 
 الجنوب: شارع أيت عباس
 الغـــرب: حي تلفضين أفال 
 الشـــرق: حي الجزوليين 

 
 أيت يوسف

 
 

 الشمـال: شارع أيت عباس 
 الجنوب: حي أيت بلعيد 

 الغـــرب: شارع إغيالن 
 الشـــرق: حدائق الدراركة 

 منصور  أيت

 الشمـال: شارع مدار تكاديرت 
 الجنوب: شارع أيت عباس 

 الغـــرب: شارع مدار تكاديرت
 الشــرق: شارع مدار تكاديرت 

 الجزوليين

 الشمـال: حي أيت منصور 
 الجنوب: شارع مدار تكاديرت 

 الغـــرب: شارع إغيالن 
 الشــرق: شارع مدار تكاديرت

 أيت بلعيد

 بوي الشمـال: امللك الغا
 الجنوب: حدائق الدراركة 

 الغـــرب: شارع مدار تكاديرت 
 الشـــرق: امللك الغابوي 

 تالمـــت

 الشمـال: حي تالمت 
 الجنوب: تغزوت وساحة سيدي يحيا

 الشــرق: حي أيت الفاس ي 
 الغــرب: حي أيت منصور أيت بلعيد

 حدائق الدراركة
 
 

 الشمـال:  امللك الغابوي 
 فاس ي  ازدار الجنوب: حي أيت ال

 الغـــرب:  حدائق الدراركة 
 الشــرق: واد دار بوبكر 

 أيت الفاس ي  أفال

 الشمـال: حي أيت الفاس ي أفال 
 الجنوب: تغزوت 

 الغـــرب: حدائق الدراركة 
 الشـــرق: واد تكمي نبوبكر

 أيت الفاس ي إزدار
 

 
 

 
 الشــــوارع . -ب 

 إسم الشارع التحديد

 أيت عباس إلى واد تماعيت تكنزة من واد إغزر الجامع

 أركانة بين شارع املختار السوس ي وشارع محمد السادس

يحادي من شارع  أيت عباس حتى شارع الحاج  بلعيد  
 واد إغزر الشيخ

 الحاج الحبيب

 أيت سوس من شارع  الشيخ ماء العينين  حتى ساقية سيدي يحيا

رورا من شارع سيدي الحاج  الحبيب إلى أيت عباس م
 بإعدادية  الكويرة ومدرسة الفردوس

شارع الشيخ 
 ماء العينين

من شارع أيت عباس إلى شارع سيدي يحيا مرورا من 
 إعدادية لكويرة ومدرسة الفردوسأمام 

 شارع تيغوال
 

 سيدي يحيا على طول ساقية سيدي يحيا

من شارع أيت عباس إلى شارع سوس العاملة على طول 
 أسالك الضغط العالي

 سوس العاملة

من شارع موالي الحسن حتى شارع املختار السوس ي  
 قرب املشتل

 أدرار

حتى  8يقع بتكديرت ويمتد من الطريق الوطنية رقم 
 ساقية سيدي يحيا مرورا بمدارة أيت عباس

 أسايس

يحيط بأحياء تكديرت من كل الجهات  حتى ضفة واد 
 سوس

 مدار تكاديرت

تلفضين أفال إلى ساقية من شارع مدار تكاديرت  عبر 
 سيدي يحيا

 إغيالن

تكاديرت في اتجاه يمتد من الدراركة املركز ويمر وسط 
 تماعيت إزدار

 ايت عباس

 الفصل الثاني
يسند بتنفيذ هذا القرار إلى مدير املصالح و املصالح 

 الجماعية املختصة كل في دائرة اختصاصه
 2017مارس  24حرر  بالدراركة بتاريخ : و 

 رئيسة املجلس الجماعي للدراركة إمضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجماعات  تسيير مجالس تنظيم و 
 تنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها

 

بتاريخ    01/2017رقم  قرار لرئيسة املجلس الجماعي للدراركة
تحديد اختصاصات إدارة القاض ي بتنظيم و  2017فبراير  03

 الدراركةجماعة 
 
 رئيسة جماعة الدراركة ،

 01.15.85بنـــــــاء علـــــــى مقتضـــــــيات الظهيـــــــر الشـــــــريف رقــــــــم 
بتنفيـــــــذ القــــــــانون التنظيمـــــــي رقــــــــم        2015يوليــــــــوز  07الصـــــــادر فـــــــي 

 118 - 94 -92املتعلــــــــــق بالجماعــــــــــات، و الســــــــــيما املــــــــــواد  14-113
 .126و

 1-58-008رقـــــم بنـــــاء علـــــى مقتضـــــيات الظهيـــــر الشـــــريف و 
بمثابــــــــة النظـــــــــام األساســــــــ ي العـــــــــام  1958فبرايـــــــــر  24الصــــــــادر فــــــــي 

 للوظيفة العمومية كما وقع تغييره و تتميمه.
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شـــــــــتنبر  27بتـــــــــاريخ  2-77-738م رقـــــــــم بنـــــــــاء علـــــــــى مرســـــــــو و 
بمثابة النظام األساس ي ملـوظفي الجماعـات كمـا تـم تعديلـه  1977

و  1980اكتــــــوبر  31بتــــــاريخ  2-80-255و تتميمــــــه باملرســــــوم رقــــــم 
 .1986دجنبر  02بتاريخ  2-85-265املرسوم 
يوليـــــوز  28بتـــــاريخ  43بنـــــاء علـــــى الدوريـــــة الوزاريـــــة عـــــدد و 

 ارات الجماعات.املتعلقة بتنظيم إد 2016
و بناء على مقـرر املجلـس الجمـاعي للدراركـة خـالل الـدورة 

القاضـــــــــــ ي بتنظـــــــــــيم إدارة  2016دجنبـــــــــــر  26االســـــــــــتثنائية بتـــــــــــاريخ 
 الجماعة و تحديد اختصاصاتها .

 مــــا يـــــلــــــي  : تقـــــرر 
 الفصل األول 

تعتبــر رئيســة املجلــس الجمــاعي الرئيســة املباشــرة لكافــة العـــاملين 
 إدارة جماعة الدراركة  .ب

ه الصــــفة تحــــدد تنظـــــيم إدارة جماعــــة الدراركــــة علــــى شـــــكل ذو بهــــ
وحـــدات اداريـــة وماليـــة وتقنيـــة وفـــق االختصاصـــات املوكولـــة إليهـــا 

لجـــاري بهـــا العمـــل ، منهـــا مـــا هـــو تـــابع بموجـــب القـــوانين واألنظمـــة ا
بشـــــــكل مباشـــــــر لرئيســـــــة املجلـــــــس ، ومـــــــا تشـــــــرف عليـــــــه مـــــــدير يـــــــة 

نســــق أعمالهــــا  تحــــت مراقبــــة ومســــؤولية الرئيســــة املصــــالح التــــي ت
 على الشكل التالي:

 

 

 الفصل الثاني
تتكون الوحدات اإلدارية التابعة بشكل مباشر لرئيسة املجلس 

 وتحدد اختصاصاتها في ما يلي : 
 الكتابة الخــاصة للرئيسة  : -أ

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
 مسك مذكرات الرئيسة . -
 )األرشيف واملستندات( . إدارة مكتب الرئيسة -
 التنسيق مع املدير . -
تلف اإلدارات ربط وتحديد مواعيد الرئيسة مع مخ -

 واملنظمات الحكومية .
 ضبط وتنظيم مواعيد استقبال املواطنين. -
 إعداد تقارير عن أنشطة الرئاسة ما بين الدورتين. -
استقبال واإلجابة عن األسئلة الكتابية املوجهة للرئيسة من  -

 يدات والسادة األعضاء طرف الس
 تلقي الشكايات وعرضها على الرئيسة لإلخبار -
فيه الشكايات الواردة على الجماعة وتتبع  مسك سجل تدون  -

 مآلها حسب املصالح .

اإلشراف على إحاطة املواطنين علما بمآل شكاياتهم بتنسيق  -
 مع املصالح املعنية .

لدراستها في  تلقي عرائض املجتمع املدني وإحالتها على الرئيسة -
 أفق ادراجها بجدول أعمال دورات املجلس .

لها عالقة بشخص الرئيسة : اعدد  القيام بكل األعمال التي -
الخطب والكلمات بمناسبة مختلف التظاهرات سواء 
املنظمة بتراب الجماعة او خارجها ، التهاني بمناسبات : 

شهر  االعياد الوطنية والدينية ،السنة امليالدية  والهجرية ،
 رمضان ... الخ...

دعم ومساعدة مكتب نظم املعلوميات واالعالم والتواصل في  -
الرد على املقاالت الصحفية التي تنشر حول الجماعة بتنسيق 

 كامل مع السيدة الرئيسة .
معالجة القضايا وامللفات التي تدخل ضمن اختصاصات  -

 القطاع .
 مكتب نظم املعلوميات واإلعالم والتواصل:  -ب
 ختصاصات ومجاالت التدخل :اال 
واملعدات) التعبير عن الحاجيات من البرامج اإلعالمية  -

 التجهيزات املعلوماتية (
 توثيق أنشطة ومشاريع املجلس والرئاسة . -
اقتراح اقتناء ووضع األنظمة والبرامج املعلوماتية والحفاظ  -

 على مساطر استعمالها وسالمتها الى جانب قاعدة البيانات
على املوقع االلكتروني للجماعة وتحيين مكوناته من اإلشراف  -

 لتي تنشر فيه خالل إعداد املواد ا
 SIG تدبير نظام التدبير املعلوماتي الجغرافي للجماعة  -
 صيانة العتاد املعلوماتي . -
الرد بمعية الرئيسة  وكتابتها الخاصة وبتنسيق مع املدير  -

قاالت واملصالح الجماعية حسب درجة االختصاص على امل
الصحفية التي تنشر حول الجماعة في مختلف املنابر 

ة كانت ام الكترونية من خالل بيانات اإلعالمية ورقي
 الحقيقة.

اإلعداد والتحيين املستمر ملونوغرافية الجماعة بتنسيق مع  -
 بقية املصالح الجماعية .

 املساهمة في صياغة وإعداد املنشورات التي تعرف بالجماعة . -
ضايا وامللفات التي تدخل ضمن اختصاصات معالجة الق -

 القطاع .
 ــالــــح :ج  مديـــــرية املصــ

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
يساعد الرئيسة في ممارسة االختصاصات املوكولة اليها  -

 .107 106 102 101 100  99 98 97 95 94 بموجب املواد:
ا يساعد حسب الحالة رئيسة املجلس في ممارسة صالحياته -

ويتولى تحت مسؤوليتها ومراقبتها ،اإلشراف على إدارة 
وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها والسهر على الجماعة ، 
 حسن سيره .

 ( .128) املادة  -
يساعد الرئيسة واملجلس في مجال العمل الجماعي والتدبير  -

اليومي للشؤون الجماعية والتسيير اإلداري من خالل تنفيذ 
 رات املجلس.قرارات الرئيسة ومقر 

 تنسيق أعمال املجلس واللجان -
وتسيير املصالح اإلدارية اف يساعد الرئيسة على اإلشر  -

 .للجماعة
 يساعد الرئيسة على تدبير شؤون املوارد البشرية -
 يساهم في تنشيط وتطوير الشراكات والتعاون الالمركزي  -
يساهم في وضع إستراتيجية تواصلية داخلية للجماعة  -

 وتنفيذها.
 شكل مباشر على امللحقات اإلدارية .يشرف ب -
 املجاالت املفوضة له .يعد تقارير دورية عن  -
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 يقدم الدعم واملشورة في املجال القانوني . -
 الفصل الثالث :

تكون الوحدات اإلدارية التي تشرف عليها مديرية املصالح ت
وتنسق أعمالها  تحت مراقبة ومسؤولية الرئيسة من ثالثة 

( تتفرع عنها مصالح و مكاتب أخرى وتحدد 03أقسام )
 اختصاصاتها في ما يلي :

 ديرية املصالح :ملكاتب التابعة امل 
 واإلرشادات : مكتب االستقباالت

 ت التدخل :االختصاصات ومجاال 
حسن استقبال املرتفقين واإلنصات إليهم وإرشادهم  -

وتوجيههم نحو مختلف املصالح الجماعية لقضاء مآربهم 
 اإلدارية .

 ضبط  وتنظيم مواعيد استقبال املواطنين . -
ـــط :  كتـــــابـــــة الضبـ

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
يؤرخ مسك سجل لإلرساليات الصادرة عن الجماعة يرقم و  -

 . بشكل تصاعدي
 مسك سجل إليداع املراسالت عن طريق السلم االداري . -
مسك سجل لإلرساليات الواردة على الجماعة يرقم ويؤرخ  -

 . بشكل تصاعدي
ت ومختلف املراسالت الواردة مسك سجل لتوزيع اإلرساليا -

 على املصالح الجماعية .
االحتفاظ بنسخ من االرساليات الصادرة عن الجماعة  -

 خة ومرقمة بشكل تصاعدي .مؤر 
مسك وحصر سجالت السنوات املنتهية عند نهاية كل سنة  -

 ميالدية.
تعميم الدوريات والنصوص القانونية والقرارات على مختلف  -

 األقسام 
 التدقيــــق الــــداخــــلي:مكتب 

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
 مراقبة مدى مطابقة العمليات واألنشطة للقوانين  -
 وكذا القانون الداخلي للمجلس 113.14ام القانون احتر  -
وضع وإصدار دليل املساطر اإلدارية بتنسيق مع مختلف  -

 املصالح اإلدارية والتحقق من احترامه .
 وتقييم األهداف املسطرة .تتبع  -
 تتبع تنفيذ برنامج العمل  -
 : األقسام واملصالح الجماعية واملكاتب التابعة لها 
 لبيئة و األشغال واملمتلكات ****** قسم التعمير و ا -1

 مصلحة الدراسات التقنية وشؤون البيئة  1-1
 مكتب البيئة و االغراس و النظافة و املطرح العمومي 1 -1 -1

 مجاالت التدخل :االختصاصات و 
تأطير عمليات النظافة وجمع النفايات وإزالة النقط  -

 السوداء.
مكانية القيام بعمليات البحث اإلداري البيئي حول مدى إ -

 إحداث بعض املشاريع االستثمارية بالجماعة .
تتبع برامج التشجير  وإعداد املساحات الخضراء وصيانتها  -

 والحفاظ عليها .
 األشجار .تأطير عمليات شذب  -
السهر على تتبع وتطبيق بنود عقد التدبير املفوض للمطرح  -

العمومي  الكادير الكبير وتمثيل الجماعة في االجتماعات ذات 
 لصلة . ا
 . اقتراح وتتبع برامج حماية الجماعة من الفيضانات -

 إعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 قة بامليادين ذات الصلة.تمثيل الجماعة في االجتماعات املتعل -
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من أداء املصلحة . -
دلك تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 الضابطة القضائية .
 تمثيل الجماعة في إجراء املعاينات والخبرات ذات الصلة . -
 معالجة الشكايات الواردة على املصلحة . -

 اسات :مكتب الدر  2 – 1 – 1 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

السهر على إدماج البعد البيئي في البرامج واملشاريع التنموية  -
 املسطرة .

شاريع دراسات الربط بالتيار الكهربائي إبداء الرأي حول م -
 خاصة البعيدة عن الشبكة والتي تتطلب استثمارات مهمة.

للمشاريع املزمع املساهمة في إعداد الدراسات التقنية  -
انجازها من طرف الجماعة من خالل التعاقد مع مكاتب 

 الدراسات واملهنيين .
جماعة من إبداء الرأي حول املشاريع املزمع انجازها بتراب ال -

 طرف الدولة أو املؤسسات الشبه العمومية .
املساهمة في إعداد كنانيش التحمالت الخاص وكافة الوثائق  -

التقنية املتعلقة بالصفقات العمومية ووثائق ذات الطبيعة 
 التعمير.

 إعداد البطاقات التقنية للمشاريع املبرمجة او املسطرة . -
التصاميم التحديدية  تقديم الدعم التقني ملكتب املمتلكات ) -

تصاميم املوقع تصاميم املنشآت البطاقات التقنية ... وكل ما 
 متلكات(من شانه ان يكون ويعزز امللف التقني للم

املساهمة في إعداد الخرائط ومختلف أنواع التصاميم )  -
التحديدية + الطبوغرافية + املنشآت ( من خالل مهندسين 

 متخصصين
 خطيط وتدبير املجال .مصلحة التعمير والت 2 –1
 مكتب التخطيط وتدبير املجال : 1 – 2 – 1

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
ماعة في ميدان التخطيط اإلشراف على توجيه أنشطة الج -

 العمراني .
تنسيق تصور وتفعيل التدخالت العمرانية الالزمة لتهيئة  -

املجال من خالل إعداد مشاريع وثائق التعمير + املشاريع 
 برى(الك

احترام االختيارات والضوابط املقررة في مخططات توجيه  -
التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وكل الوثائق املتعلقة 

 اد التراب والتعميربإعد
 وضع نظام للعنونة -
املساهمة في وضع تصور وانجاز السياسات الجماعية في  -

 مجال البنيات التحتية والتجهيزات العمومية
املاء الشروب ، التطهير السائل ، تقوية مشاريع القرب :  -

وتوسيع الشبكة الكهربائية ، التعليم ، الصحة ، النقل ، 
 الهاتف ...

 ةرخص التجزيئ والتقسيمات ومراقب استقبال طلبات -
 محتوياتها من خالل الوثائق املكونة لها . 

تقديم الدعم التقني ملكتب املمتلكات ) وثائق التعمير  -
.وكل ما من شانه ان يكون ويعزز امللف تصاميم التجزئات..

 التقني للممتلكات(
املساهمة والحضور في اجتماعات لجان دراسة طلبات  -

 التجزئات والتقسيمات.الترخيص بإحداث 
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في ذلك  -

 الضابطة القضائية .
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تمثيل الجماعة في االجتماعات و اجراء املعاينات والخبرات  -
 ذات الصلة

 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 يات ذات الصلة بالقطاع .البث في الشكا -

 مكتب رخص البناء والربط 2 -2 -1
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

استقبال طلبات رخص البناء والسكن واملجموعات السكنية  -
ورخص اإلصالح ورخص الهدم ورخص التسوية وشواهد 

 املطابقة  ومراقبها محتوياتها من خالل الوثائق املكونة لها . 
جتماعات اللجان املختصة لدراسة الحضور واملساهمة في ا -

دارية الطلبات املذكورة ومعالجتها بعد استكمال املساطر اإل 
 القانونية .

مسك سجل تضمن به مختلف أصناف الرخص وتواريخ  -
 تسليمها بشكل تصاعدي حسب السنوات

 احتساب رسوم رخص البناء . -
استقبال ملفات طلبات رخص الربط بالتيار الكهربائي واملاء  -

 وب والتطهير السائل.الشر 
مراقبة امللفات الواردة على الجماعة من حيث الوثائق املكونة  -

 ا .له
 دراستها في إطار املساطر اإلدارية والقانونية املعمول بها . -
إعداد رخص الربط وتسليمها لطالبيها بعد استكمال  -

 اإلجراءات اإلدارية .
 صلحة .تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من أداء امل -
تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في ذلك  -

 الضابطة القضائية .
تمثيل الجماعة في االجتماعات و إجراء املعاينات والخبرات  -

 ذات الصلة
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 البث في الشكايات ذات الصلة بالقطاع . -
اقبة واملطابقة 3 – 2 – 1  مكتب املر
 ختصاصات ومجاالت التدخل :اال 
 القيام بدوريات مراقبة عمليات البناء .  -
 اضر املخالفات في حال تسجيلها .تحرير مح -
استقبال محاصر املعاينات من بقية املصالح املوكول لها  -

 مهام املراقبة .
اعداد ملفات املتابعة واحالتها على انظار السيد وكيل جاللة  -

 امللك.
 ضر املعاينات ومآلها .مسك سجل تدون فيه محا -
محتوياتها  ةومراقب استقبال ملفات طلبات رخص املطابقة ا -

من خالل الوثائق املكونة لها ومعالجتها وفق املساطر االدارية 
 القانونية .

مسك سجل تضمن به رخص االسكان وتواريخ تسليمها  -
 بشكل تصاعدي حسب السنوات

 ء املصلحة .تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من ادا -
تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في ذلك  -

 الضابطة القضائية .
تمثيل الجماعة في االجتماعات و اجراء املعاينات والخبرات  -

 ذات الصلة
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 البث في الشكايات ذات الصلة بالقطاع . -
ستودع الجماعي و اآلليات وامل املمتلكات مصلحة 3 -1

 والجرد
 والجرد :مكتب املستودع الجماعي  1 -3 – 1

 االختصاصات ومجاالت التدخل :

وترقيمها وتصنيفها مع  استقبال وتسلم املشتريات الجديدة -
   codeوضع القن الرمزي الخاص بالجماعة 

 مع التأكد املسبق من نوعيتها وعددها . -
 لجماعية .توزيع املشتريات الجديدة  حسب املرافق ا -
 ترتيب األدوات واملعدات الصغرى وحفظها . -
سجل تضمن فيه وجهة املعدات واألدوات الصغيرة مسك  -

 سواء من خالل التخصيص أو اإلعارة .
توزيع االثاث واألدوات املكتبية على املصالح اإلدارية وفق  -

 سجل خاص بكل مصلحة .
 التحيين املستمر لسجل الجرد . -
اعة وترتيبه حسب املصالح الحفاظ على ارشيف الجم -

 والقطاعات والسنوات .
 ب املمتلكات الجماعيةمكت 2 -3 -1

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
إجراء إحصاء شامل ملختلف املمتلكات الجماعية التي  -

 تتصرف فيها الجماعة بسند أو بدون سند   .
االشراف على تسوية وضعية املمتلكات الجماعية  بتنسيق مع  -

 الجماعية كل في حدود اختصاصاته . بقية املصالح
ملفات املمتلكات الجماعية .) التصاميم تكوين ومسك  -

 والعقود وكل الوثائق ذات الصلة ( .
وفق االنظمة والقوانين الجاري بها  تدبير املمتلكات الجماعية -

 العمل. 
إعداد سجل محتويات األمالك الجماعية وتحيينه بصفة  -

 دورية .
 ستغالل االمالك الجماعيةاقتراح برامج لحسن ا -
ؤقتة للملك العام الجماعي بتنسيق مع مراقبة االحتالالت امل -

 مكتب الوعاء الضريبي ومكتب الشرطة االدارية .
 منح رخص حفر الطرق الجماعية . -
منح الشواهد اإلدارية بعدم وجود بعض األمالك في دائرة  -

 أمالك الجماعة .
 تدبير مشتل املقاوالت  -
 اقتناء العقارات لتكوين وتنمية الرصيد العقاري اقتراح برامج  -

 للجماعة
 رفع تقارير الى الرئاسة حول حالة تدبير املحالت . -
 تمثيل الجماعة في اجراء املعاينات والخبرات ذات الصلة . -
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 :  مكتب اآلليــــــات 3 -3 -1

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
 لتعبير عن حاجيات حظيرة العربات .ا -
 اقتراح ميزانية توقعية لتدبير حظيرة العربات . -
القيام باجراءات تملك الجماعة للعربات واآلليات من خالل  -

 استخراج الورقة الرمادية والتامينات واملراقبة التقنية
ربط االتصال بالشركة الوطنية للوجستيك والنقل لوضع  -

 لجديدة .لوحات ترقيم السيارات ا
من االليات والعربات من  تتبع وضعية اسطول الجماعة -

 خالل الصيانة واالصالحات ...
تاطير عملية افراغ املطمورات بتنسيق مع مصلحة شساعة  -

 املداخيل 
تاطير تدبير سيارة االسعاف بتنسيق مع مكتب شساعة  -

املداخيل ومكتب العمل االجتماعي واملبادرة الوطنية للتنمية 
 البشرية

للموظفين والنواب ورؤساء اللجان تعبئة وسائل النقل  -
الراغبين في القيام بماموريات سواء داخل املجال الترابي 

 للجماعة او خارجها
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اعداد اتفاقيات مع الشركة الوطنية للوجستيك والنقل :  -
الشييات الداء النفقات املتعلقة بالوقود واإلصالح النقل 

 البري الصيانة قطع الغيار...
 la reformeعن استعمال العربات  اطير عمليات التوقف ت -

 واالشياء املتوقف عن استعمالها واملستغنى عنها.
اإلشراف على البيع باملزاد العلني للعربات املتوقف عن  -

 استعمالها واملستغنى عنها .
 تتبع ملفات حوادث السير املتعلقة بالعربات الجماعية . -
 تدبير اللباس املوحد للسائقين -
 التي تدخل في نطاق القطاعالقيام بكل االعمال  -
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في دلك  -

 الضابطة القضائية .
 تمثيل الجماعة في إجراء املعاينات والخبرات ذات الصلة . -
 لصلة .إعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات ا -
 يات الواردة على املصلحة .معالجة الشكا -
 مصلحة األشغال و الصيانة: 4 -1
 مكتب تتبع األشغال : 1 -4 – 1 

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
 تتبع أشغال صيانة  املرافق القائمة و املشاريع قيد االنجاز . -
تتبع دراسات إعادة تأهيل األحياء الغير املهيكلة و الناقصة  -

 التجهيز
 مشاريع التدبير املفوض .اقبة وتقييم مر  -
 الحضور في لجن فتح اوراش املشاريع . -
الحضور في اللجان املكلفة بالتسليم املؤقت والنهائي لألشغال  -

 الكبرى وتمثيل الجماعة فيها .
 تتبع املشاريع املهيكلة الكبرى . -
 réception provisoireالتسليم املؤقت والنهائي لألشغال  -

et définitive 
 décompte provisoire  املدفوعات املؤقت والنهائيةإعداد  -

et définitif 
 اإلشراف على توسيع اإلنارة العمومية وصيانتها . -
 وضع عالمات التشوير األفقي والعمودي . -
 تتبع انجاز وتقييم برنامج التنقالت الحضرية . -
ضبط مواعيد فتح وإغالق اإلنارة العمومية وترشيد  -

 استغاللها .
 املقالع من حيث تأثيرها على الوسط الطبيعي . ع وضعيةتتب -
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في دلك  -

 الضابطة القضائية .
 تمثيل الجماعة في اجراء املعاينات والخبرات ذات الصلة . -
 لصلة .ر ذات ااعداد وتحرير املراسالت والتقاري -
 معالجة الشكايات الواردة على املصلحة  -
 مكتب الصيانة : 2 -4 -1

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
 وضع برنامج لصيانة املعدات واالليات والعربات . -
 صيانة البنايات االدارية واملرافق واملنشآت الجماعية -
 صيانة الطرق واملسالك -
 شروب ..........الخالصيانة شبكات االنارة العمومية  واملاء  -
معالجة القضايا وامللفات التي تدخل ضمن اختصاصات  -

 القطاع .
 ** قسم الشؤون املالية واالقتصادية  ** -2

 مصلحة الوعاء الضريبي واملراقبة واملنازعات الجبائية 1-2
 مكتب الوعاء الضريبي  1- 1 - 2

 االختصاصات ومجاالت التدخل :

 زمين واملتقاعسين .ومراسلة امللاحصاء املادة الضريبية  -
منح الشواهد الجبائية واالدارية ذات الصلة بتنسيق مع  -

 مصلحة التحصيل .
 اعداد الجداول ومسك ملفات امللزمين . -
وامر أتدبير وتتبع الرسوم االقرارية واالتاوات واعداد  -

 التحصيل الخاصة بها.
 تتبع وضعية الباقي استخالصه . -
 ية .تلقي االقرارات السنو  -
 طرة تصحيح الرسوم والفرض التلقائي للرسومتطبيق مس -
 . اعداد مقترحات تحيين القرارات الجبائية الجماعية -
التدبير والبث في املنازعات الضريبية في اطار اللجان  -

 املتخصصة .
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من أداء املصلحة . -
 مسك ارشيف املصلحة . -
 ت والخبرات ذات الصلة .جراء املعايناتمثيل الجماعة في ا -
 تلقي الشكايات واالجابة عنها -
 استقبال ومعالجة املراسالت الواردة على املصلحة -
 اعداد وتحرير التقارير ذات الصلة . -
لك ذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 الضابطة القضائية .
اقبة    2-1-2  مكتب املر

 ومجاالت التدخل :االختصاصات 
من القانون  149تتبع اقرارات امللزمين الواردة باملادة مراقبة و  -

47/06 
 التنسيق بين املصالح الجبائية -
 ممارسة حق االطالع -
 فحص محاسبة امللزمين -
 مسك ارشيف املصلحة . -
 تمثيل الجماعة في اجراء املعاينات والخبرات ذات الصلة . -
 تلقي الشكايات واالجابة عنها -
 واردة على املصلحةاستقبال ومعالجة املراسالت ال -
 اعداد وتحرير التقارير ذات الصلة . -
لك ذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 الضابطة القضائية .
 مكتب املنازعات الجبائية 3 – 1 –2

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
من القانون  149مراقبة وتتبع اقرارات امللزمين الواردة باملادة  -

47/06 
 ن املصالح الجبائيةالتنسيق بي -
 ممارسة حق االطالع -
 فحص محاسبة امللزمين -
تمثيل الجماعة في اللجان االقليمية للبث في املنازعات  -

 الجبائية
 تمثيل الجماعة في اجراء الخبرات ذات الصلة . -
 تلقي الشكايات واالجابة عنها -
 الواردة على املصلحةاستقبال ومعالجة املراسالت  -
 ذات الصلة . اعداد وتحرير التقارير -
تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في دلك  -

 الضابطة القضائية .
 مصلحة  شساعة املداخيل: 2 – 2
 مكتب التحصيل 1 -2 – 2

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
االشراف على البيوعات العامة للمتالشيات واالشياء  -

 عنها واملتوقف عن استعمالها .املستغنى 
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 االشراف على املحجز الجماعي . -
 . استخالص الرسوم االقرارية والحقوق النقدية -
اصدار االوامر بالتحصيل الخاصة بالرسوم الصادرة عن  -

 طريق الجداول 
 ك السجالت املحاسبيةمس -
وضع جداول تبين مجموع املوارد املحصلة عن طريق  -

 الشساعة .
 على حمالت استخالص املداخيل .التتبع واالشراف  -
 ايداع املداخيل اليومية لدى القابض اإلقليمي -
االشراف على مختلف كنانيش التواصيل ورسوم الحالة  -

 املدنية
 التنسيق مع القابض للتحصيل -
 لباقي استخالصهتتبع وضعية ا -
 مسك جداول لالستخالصات الفعلية -
 معالجة سندات وكنانيش التحصيل . -
 الجماعة في اجراء املعاينات والخبرات ذات الصلة .تمثيل  -
 معالجة الشكايات الواردة على املصلحة -
تمكين رئيسة املجلس بشكل دوري من االحصائيات املتعلقة  -

 باملداخيل .
 يد والرفع من اداء املصلحة .تقديم تصورات ومقترحات لتجو  -
لك ذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 الضابطة القضائية .
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -

 مكتب محاسبة املداخيل : 2 – 2 – 2 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

فحص عملية التحصيل بشكل يومي ومراقبة مدى احترامها  -
 ات القوانين واملراسيم الجاري بها العمل.ملقتضي

ارسالها الى الخازن فحص كنانيش املقتطعات املستعملة قبل  -
 االقليمي .

تحضير الوثائق االثباتية املرفوقة بعمليات ايداع املداخيل  -
املستخلصة لدى الخازن االقليمي ويتعين عليه ابالغ شسيع 

لها اثناء عملية املداخيل او نائبه فورا باملالحظات التي يسج
 املراقبة .

 مسك السجالت املحاسبية -
 املنصوص عليها قانونيا.اعداد املستندات املحاسبية  -
 تدبير الجانب املحاسباتي لالوامر بالتحصيل -
 التنسيق مع املصالح الجبائية والخزينة االقليمية . -

 مصلحة امليزانية واملحاسبة والصفقات : 3 – 2 
 ة مكتب امليزاني 1 – 3 – 2 

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
 وتنفيذ ها .املساهمة في اعداد امليزانيات السنوية   -
مساعدة الرئيسة من خالل اقتراح التوجهات األساسية  -

ملشاريع امليزانية على ضوء التوجهات الكبرى للدوريات 
 الوزارية ذات الصلة .

إعداد الوثائق والبيانات الالزمة لوضع وإعداد امليزانية  -
 احالتها على لجنة امليزانية واملالية والبرمجة .و 
وع امليزانية على ضوء مالحظات اعداد وصياغة مقترح مشر  -

وتوصيات لجنة امليزانية واملالية والبرمجة واحالته على 
 املجلس للدراسة واملصادقة.

تحضير واعداد مشروع امليزانية واحالته على مصالح الوالية  -
 للتاشيرة .

شاريع امليزانيات والحسابات الخصوصية اعداد ملفات م -
 شيرة .واحالتها على املصالح املختصة للتا

اعداد مقترحات تعديل امليزانيات : تحويل االعتمادات واعادة  -
 التخصيص /البرمجة .

 تسجيل عمليات تتعلق بااللتزام بالنفقات و الحواالت . -
 التنسيق مع مصلحة املوارد املالية . -
اإلقليمي لصرف امليزانية من خالل نظام التنسيق مع القابض  -

 GIDالتدبير املعلوماتي للنفقات 
رف مستحقات واتعاب متعهدي الخدمات في مواعيده من ص -

 خالل اعداد الحواالت
لك صندوق التجهيز ذصرف سداد الديون لالغيار بما في  -

 الجماعي .
ألداء بعض  vignettesاعداد اتفاقيات اقتناء الشييات  -

املاء الشروب ، انارة املرافق الجماعية ، االنارة املصاريف : 
 العمومية ، البريد ، الهاتف.

التاكد من وجود االعتمادات الالزمة لتمويل بعض االنشطة  -
 والعمليات . 

 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة .  -
 تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش . -
 ت ذات الصلة  .املشاركة في االجتماعا -
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -

 مكتب الصفقات: 2 – 3 – 2 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

اعداد ووضع برنامج سنوي لطلبات العروض و نشره وفق  -
 اآلجال القانونية .

 التأكد من توفر االعتمادات املالية  -
طبيعة ومبلغ اقتراح طريقة واسلوب االستشارة بالنظر الى  -

 ون (ذالخدمات املطلوبة ) طلب العروض /طلبات اال 
إعداد وصياغة دفاتر التحمالت وضوابط االستشارات  -

بتنسيق مع  مختلف االشخاص الذاتيين واملعنويين واملصالح 
 الجماعية املعنية

ة أعضاء لجنة طلبات العروض وتمكينهم من ملفات مراسل -
 ال القانونيةاالستشارات إلبداء الرأي وفق اآلج

إشهار إعالنات طلب العروض في الجرائد والبوابة الوطنية  -
 للصفقات العمومية  والتحقق من ذلك

 االعداد الجتماع لجنة فتح االظرفة -
م طلبات املشاركة في اجتماعات اللجنة املكلفة بدراسة وتقيي -

 العروض املقدمة
 تولي مهام كتابة اللجنة -
دقة ) امللف االداري إعداد ملف الصفقة النائلة للمصا -

 والتقني والعرض املالي (
 إعالم املقاول لإلدالء بالضمانة النهائية وتسجيل الصفقة -
 ordre de إعداد قرارات األمر بالخدمة وتبليغه للمقاول  -

service de notification  
 مقترح االلتزام بالنفقات اعداد -
 Avenantاعداد مالحق للصفقات كلما تطلب االمر ذلك  -
 ارشيف املصلحة . مسك -
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
 تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش . -
تمثيل الجماعة في االجتماعات واجراء املعاينات والخبرات  -

 ذات الصلة.
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 معالجة الشكايات الواردة على املصلحة . -

 مكتب شساعة املصاريف : 3 – 3 – 2 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

 إعداد ميزانية توقعية لليد العاملة املوسمية . -
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ليد العاملة ) الالئحة إعداد ومسك قاعدة معطيات ا -
 والتعيين(

 اإلشراف على استعمال اللباس املخصص للعمال . -
 ضمان استفادة العمال من التلقيحات الضرورية والتامين . -
 احتساب أجرة العمال املوسميين وأدائها في مواعيدها . -
ن حسب الحاجة والخصاص يتحديد مهام العمال املوسمي -

 مثل:
 قل النفايا ت املنزلية .اإلشراف على عمليات جمع ون -
 حفر الصحية .إفراغ ال -
حراسة ونظافة املرافق االدارية : مقر الجماعة الخزانة  -

 الجماعية...
 اإلشراف على تنظيف الشوارع الكبيرة وازالة النقط السوداء -
 صيانة املساحات الخضراء- -
القيام ببعض األشغال الطفيفة كوضع األعمدة واألعالم  -

تلف التظاهرات واالعياد الوطنية الوطنية بمناسبة مخ
 الدينية وبمناسبة التدشينات.و 
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
لك ذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 الضابطة القضائية .
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -

 مكتب محاسبة النفقات 4 – 3 – 2 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

 تتبع تنفيذ امليزانية  من خالل : -
 تسجيل عمليات  -
 اعداد بيانات صرف امليزانية  حسب االبواب والفصول . -
 مسك وتدبير الحسابات الخصوصية -
 اعداد بيانات االعتمادات امللغاة واملحولة -
 مسك جذاذات صرف فصول امليزانية -
 خالصات التدبير  انجاز التحليالت املالية واستنتاج -
 Bilanصيلة لصرف امليزانية عند نهاية كل سنة .وضع بيان وح -

 مصلحة املوارد البشرية  4 – 2 
 مكتب املوارد البشرية : 1 – 4 – 2

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
إعداد مقترح ميزانية توقعية للموارد البشرية استعدادا  -

 لوضع امليزانية السنوية للجماعة .
ضعية النظامية للموظف : التوظيف التدريب تتبع الو  -

 الترسيم 
تتبع الوضعية اإلدارية للموظف : طلبات العطل العادية  -

 )واالستثنائية ) العطل السنوية االعتيادية ، رخص ...
تتبع الوضعية العائلية للموظف : الزواج  الوالدة الطالق   -

 الوفاة....
لتزام شهادة العمل انات االإعداد مختلف الوثائق اإلدارية : بي -

 شهادة األجرة....
إعداد قرارات املغادرة املؤقتة : الوضع رهن اإلشارة ، وضعية  -

 االستيداع ، نقل املنصب املالي ، اإللحاق ...
إعداد قرارات املغادرة النهائية : التقاعد النسبي ، التقاعد  -

 ة ...النهائي ، التشطيب أو الفصل ، االستقالة الطوعية ،الوفا
 عداد جداول الترقية السنوية .إ -
 إعداد قرارات التعيينات بمختلف املرافق الجماعية . -
 إعداد املباريات وامتحانات الكفاءة املهنية -
 طلبات تحويل بعض املناصب وقانون اطر الجماعة -
استدعاء اللجان املتساوية األعضاء : الترسيم ، الترقية ،  -

 إجراءات تأديبية .......
 تقارير التدريبطاقات و إعداد ب -

 إعداد قرارات إعادة انتشار املوظفين -
 القيام بمهمة -
 التعويضات العائلية -
 مراقبة التغيبات  -
االقتطاعات لفائدة الصناديق واملنظمات التالية : منظمات  -

االحتياط االجتماعي ، الصندوق املغربي للتقاعد ، مؤسسة 
، االجتماعية رجال السلطة الحسن الثاني لرعاية الشؤون 

 مؤسسات القروض واالبناك
 إعداد قوائم الرواتب واألجور  -
 إعداد ملفات التقاعد للموظفين املقبلين على التقاعد. -
وي الحقوق في حاالت ذإعداد ملفات رصيد الوفاة ومعاش  -

 الوفاة...
 إعداد ملفات تصحيح الخدمات املنجزة قبل الترسيم . -
كي قصد اتب ورسائل التحويل البنإعداد أوامر أداء الرو  -

 االلتزام واملصادقة .
تمكين املرافق الجماعية من موارد بشرية لحسن تدبيرها  -

 واستغاللها
الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص للولوج لبعض املناصب  -

 طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل .
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من أداء املصلحة . -
لك ذللجان التفتيش بما في تقديم الدعم واملساعدة  -

 الضابطة القضائية .
 إعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -

 مكتب التكوين و التأهيل  2 – 4 – 2 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

استقراء ورصد حاجيات املوظفين من التكوين والتكوين  -
 املستمر .

 وضع برنامج عمل سنوي للتكوينات  -
وعقود يستفيد املوظف الجماعي بموجبها  اعداد اتفاقيات -

من تكوينات وفترات تدريب لدى الجماعات املجاورة او 
 الجامعات واملعاهد واملؤسسات املتخصصة .

دعم عمليات التكوين والتكوين املستمر للموظفين لتقوية  -
 ل املسؤوليات .املؤهالت ودعم القدرات لإلعداد لتحم

 الرفع من أداء املصلحة .تقديم تصورات ومقترحات لتجويد و  -
 إعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -

 
 مصلحة الشؤون االقتصادية وحفظ الصحة :  5 – 2 

 مكتب الشرطة االدارية : 1 – 5 – 2
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

ن ذلفردية املتعلقة باال إعداد القرارات التنظيمية والقرارات ا -
طار صالحيات الشرطة اإلدارية الجماعية أو األمر أو املنع في إ

ذات الصلة بالصحة العامة والسالمة وسكينة املواطنين 
 طبقا للقانون الجاري به العمل .

إعداد مشاريع كنانيش التحمالت ملزاولة بعض األنشطة  -
 الحرفية والتجارية .

الترخيص بفتح محالت ملزاولة بعض األنشطة دراسة طلبات  -
 .الحرفية والتجارية 

دراسة الشكايات الواردة على الجماعة في مجال الشرطة  -
 اإلدارية والقيام باإلجراءات اإلدارية املناسبة بشأنها.

دراسة ومعالجة طلبات املواطنين الراغبين في فتح محالت  -
  تجارية بجميع أصنافها املرتبة وغير املرتبة

نية املساهمة في اجراء املعاينات الالزمة في إطار اللجان التق -
 املختلطة 
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السهر على احترام شروط نظافة املساكن والطرق وتطهير  -
 قنوات الصرف الصحي .

 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من أداء املصلحة . -
 إعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -

 حفظ الصحة :مكتب  2 – 5 – 2 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

مج الخاصة بمراقبة املؤسسات التجارية إعداد وتتبع البرا -
 ذات الصبغة الغذائية وأماكن املطعمة

مراقبة نقط املاء الصالح للشرب بالتعاون والتنسيق مع  -
 االدارات املعنية

 التتبع واملراقبة الصحية للمؤسسات العمومية غير الغذائية -
م بالتحاليل البكترولوجية لعينات من املواد التي تمت القيا -

 هامصادرت
املشاركة في حمالت التلقيح الجماعية املنظمة من طرف  -

 وزارة الصحة
التشاور مع مندوب الصحة واطباء الدوائر الصحية في كل ما  -

 يخص صحة الساكنة
ا ذمعاينة املحالت الصناعية والتقليدية واالوراش وك -

 لعاملين بها الظروف الصحية ل
ية تمثيل الجماعة في اجتماعات لجنة املساعدة الطب -

RAMED 
تدبير واملساهمة في جميع املهمات التي لها عالقة باملساعدة  -

 الصحية 
 االشراف على حفظ الصحة ومراقبة النظافة العمومية . -
 االسهام في الوقاية والسالمة الصحية . -
الترابي للجماعة واعداد الوثائق معاينة الوفيات داخل املجال  -

 الالزمة : شواهد الوفاة رخص الدفن
 معطيات االحصاء بالنسبة لعدد الوالدات والوفيات  تجميع -
 مراقبة عمليات الدفن باملقابر. -
 التتبع واملراقبة الصحية للمؤسسات ذات الطابع االجتماعي -
 حماية االغراس والنباتات من الطفيليات . -
نظافة مجاري املياه واملاء الصالح للشرب وحماية السهر على  -

 ستهالك اليوميومراقبة نقط املاء املخصصة لال 
اتخاذ التدابير لتجنب او مكافحة انتشار األمراض الوبائية او  -

 الخطيرة
وكل مرض يهدد  جمع الكالب الضالة ومكافحة داء السعر -

 الحيوانات الخطيرة
وبات والتوابل املعروضة مراقبة جودة املواد الغذائية واملشر  -

 للبيع او االستهالك اليومي ...
قير والبقالة ومحالت الحالقة وبيع مراقبة محالت بيع العقا -

العطور وكل األماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع 
 فيها مواد خطيرة ....

 معالجة والتدخل في كافة القضايا ذات الصلة . -
 ت والخبرات ذات الصلة .تمثيل الجماعة في اجراء املعاينا -
لك ذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 طة القضائية .الضاب
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 معالجة الشكايات الواردة على املصلحة . -
**قسم الشؤون االدارية والقانونية واالجتماعية  - 3

 والثقافية والرياضية **
الة املدنية وتصحيح االمضاءات مصلحة الح  1 – 4

 ومطابقة النسخ الصولها:
 ملدنية املركزي وامللحقاتمكتب الحالة ا 1 – 1 – 3

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
 تلقي تصاريح الوالدات والوفيات . -

 انجاز الدفتر العائلي . -
 تلقي األحكام التصريحية والتنقيحية . -
وإصالح كتابة األسماء الشخصية تلقي االذن املتعلق بإدخال  -

 والعائلية بالحروف الالتينية .
 ة .انجاز النسخ املوجزة والكامل -
 اعداد البطاقات الشخصية . -
 وضع بيان الوفاة والزواج والطالق في طرة الرسم . -
اصالح االخطاء املادية باذن من وكيل جاللة امللك  والجوهرية  -

 بموجب احكام قضائيةالعالقة برسوم الحالة املدنية 
 اعداد التقارير الشهرية والثالثة اشهر . -
ب الجنس والسن اعداد احصائيات الحالة املدنية  : حس -

وإرسالها الى املصلحة االقليمية للحالة املدنية ، قوائم 
املتوفين املتوفرين على البطاقات الوطنية وتوجيهها الى 

ت في سن اقل مصالح االمن الوطني ، قوائم النساء املتوفيا
 سنة ، قوائم االطفال املتوفين ، الوالدات الجديدة.. 45من 

 شواهد االحوال الشخصية . -
 صر سجل العشر سنوات الخاص بالوالدات .ح -
 حصر سجل العشر سنوات الخاص بالوفيات . -
مسك سجل الوالدات  )االحتفاظ بسجل وارسال نظير الى  -

ية عند نهاية كل السيد وكيل جاللة امللك باملحكمة االبتدائ
 سنة ميالدية (

مسك سجل الوفيات  )االحتفاظ بسجل وارسال نظير الى  -
ة امللك باملحكمة االبتدائية عند نهاية السيد وكيل جالل

 السنة امليالدية ( .
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
 عالن به .إل وضع بيان الوفاة او ا -
لك ذدة للجان التفتيش بما في تقديم الدعم واملساع -

 الضابطة القضائية .
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -

 مكتب تصحيح اإلمضاءات املركزي وامللحقات  2 – 1 – 3 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

صحة  التحقق من صفة الراغبين في طلب اإلشهاد على -
 اإلمضاءات.

 الوثائق املزمع تصحيح االمضاء بشانها .التحقق من مضامين  -
تضمين اإلمضاءات في سجلين )االحتفاظ بسجل وإرسال  -

 ند نهاية السنة امليالدية ( .نظير الى العمالة  ع
 التوقيع من طرف املفوض له  . -
 استخالص رسوم املطابقة . -
االحتفاظ بنسخة من الوثيقة بعد استكمال اإلجراءات  -

 الالزمة.
 عات املفتوحة لكل سنةفتح سجل للتوقي -
لك ذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 الضابطة القضائية .
 اسالت والتقارير ذات الصلة .اعداد وتحرير املر  -
مكتب مطابقة النسخ ألصولها املكتب املركزي  3 – 1 – 5

 وامللحقات
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

بها للنسخ األصلية  التحقق من مطابقة النسخ املصورة املدلى -
. 
 وضع خاتم باإلشهاد بالتطابق -
 استخالص رسوم املطابقة -
 التوقيع من طرف املفوض له . -
 صورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة .تقديم ت -
 تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش . -
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 مصلحة الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية  .  2 – 3 
افق الثقافية  1 – 2 – 3   مكتب الشؤون واملر

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
 في اقتراح استراتيجيات ذات الطابع االجتماعي والثقا -
 تفعيل الشراكات مع الجمعيات ومتابعة العمل الجمعوي  -
التنسيق والتعاون مع املؤسسات الحكومية وغير الحكومية  -

 لتنمية املشاريع االجتماعية والثقافية 
اقتراح مجاالت االنشطة االجتماعية والثقافية التي يمكن  -

 للمجلس ان يمنح بشانها دعما عموميا للجمعيات 
 معيات ودراستها وانجاز مقترحات بشانهااستالم ملفات الج -
يع الجمعيات املستفيذة من الدعم املالي تتبع وتقييم مشار  -

 للجماعة
 االشراف على وضع برامج للتنشيط الثقافي  -
اعداد مقترحات االعتمادات املالية الكفيلة بتنفيذ قرارات  -

 املجلس وسياسته في املجاالت االجتماعية والثقافية 
دة البيانات الخاصة بالجمعيات الثقافية إعداد ومسك قاع -

 والفنية 
 اش تحمالت تدبيرا ملراكز االجتماعيةوضع كن -
تتبع التظاهرات الثقافية والفنية املنظمة من طرف الجماعة  -

 أو الغير وتقييم وقعها على الساكنة .
تلقي وتتبع ملفات طلبات استفاذة  الجمعيات الثقافية من  -

 ل الفضاءات الثقافية املنح واملساعدات واستغال
 ملراكز االجتماعيةإعداد مقترح صيانة وتجويد خدمات ا -
 إعداد مقترح مقتنيات الخزانة الجماعية . -
 تدبير الخزانة الجماعية . -
التدخل ومعالجة واالشراف على امللفات والقضايا ذات  -

 الصبغة الثقافية والفنية 
ي دعم العمومللتتبع كيفيات صرف الجمعيات الثقافية  -

 املمنوح من طرف الجماعة .
 ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة .تقديم تصورات  -
حضور اجتماعات اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية  -

 والرياضية
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 معالجة الشكايات الواردة على الجماعة  -

افق الريا 2 – 2 – 3   ضيةمكتب الشؤون واملر
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

 ستراتيجيات ذات الطابع الرياض ياقتراح ا -
 تفعيل الشراكات مع الجمعيات واالندية الرياضية  -
التنسيق والتعاون مع املؤسسات الحكومية وغير الحكومية  -

للمساهمة في تنظيم و فتح ابواب املشاركة في التظاهرات 
 الرياضية امام ابناء الجماعة .

 مة في التنشيط الرياض ي للجماعة .املساه -
لفات الجمعيات واالندية الرياضية ودراستها وانجاز استالم م -

 مقترحات بشانها
اعداد مقترحات االعتمادات املالية الكفيلة بتنفيذ قرارات  -

 املجلس وسياسته في املجال الرياض ي
إعداد ومسك قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات واالندية  -

 الرياضية .
 الرياضية  .ع كناش تحمالت تدبير املالعب وض -
 تدبير املالعب الرياضية : البرمجة ، الرخص ، التتبع  ... -
تتبع التظاهرات الرياضية املنظمة من طرف الجماعة أو  -

 الغير وتقييم وقعها على الساكنة .
ة  الجمعيات واالندية دتلقي وتتبع ملفات طلبات استفا -

واستغالل الفضاءات  الرياضية من املنح واملساعدات
 الرياضية 

إعداد مقترح صيانة وتجويد خدمات املالعب والفضاءات  -
 الرياضية .

التدخل ومعالجة واالشراف على امللفات والقضايا ذات  -
 الصبغة الرياضية .

تتبع كيفيات صرف الجمعيات واالندية الرياضية الدعم  -
 العمومي املمنوح من طرف الجماعة .

 صلحة .حات لتجويد والرفع من اداء املتقديم تصورات ومقتر  -
حضور اجتماعات اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية  -

 والرياضية
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 معالجة الشكايات الواردة على الجماعة . -

مكتب العمل االجتماعي واملبادرة الوطنية للتنمية  3 – 2 – 3 
 البشرية

 االت التدخل :االختصاصات ومج
داد وانجاز املشاريع والبرامج التي تهدف الى املساهمة في اع -

 تحسين الوضعية االجتماعية للفئات الهشة
اعداد وتتبع تفعيل برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  -

 وفقا لدليل املساطر .
وضع كناش تحمالت تدبير املراكز االجتماعية وتسهيل  -

 ة من خدماتهاداالستفا
 واملواكبة االجتماعية .تاسيس خاليا االنصات  -
التنسيق مع خاليا مناهضة العنف ضد املراة والطفل التابعة  -

 للمصالح الخارجية املعنية
 تتبع ومواكبة الجمعيات املكلفة بتدبير املقابر االسالمية -
 التتبع والتنسيق مع التعاونيات ذات االهتمام االجتماعي -
تماعية التي لحمالت والبرامج االجاملشاركة في تنفيذ وتتبع ا -

 ينظمها املجلس
تفعيل الشراكات مع الجمعيات واملنظمات الوطنية واالجنبية  -

 ذات الطابع االجتماعي
 رصد حاجيات الساكنة من الخدمات االجتماعية -
تعبئة الساكنة وتحسيسها بالتكتل في إطار الجمعيات  -

 ة ( .والتعاونيات .)جمعيات األحياء والجمعيات املهني
اإلسهام في إعداد وانجاز املشاريع والبرامج التي تستهدف  -

الفئات املعوزة واإلشراف عليها وتنسيقها : حمالت طبية 
 إعانات عينية 

 اقتراح استراتيجيات ذات الطابع االجتماعي -
تتبع تدبير املراكز االجتماعية من خالل تراخيص باالستغالل  -

 وتقييم انشطتها ووقعها على الساكنة
 مقترح صيانة وتجويد خدمات املراكز االجتماعية .إعداد  -
 تنسيق دعم  املساجد واملدارس العتيقة . -
التدخل ومعالجة واالشراف على امللفات والقضايا ذات البعد  -

 االجتماعي .
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
ك لذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 بطة القضائية .الضا
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 معالجة الشكايات الواردة على املصلحة ذات الصلة . -
مصلحة شؤون املجلس واللجان والتعاون والشراكة  3 – 3

 والشؤون القانونية.
 مكتب شؤون املجلس 1 – 3 – 3

 االختصاصات ومجاالت التدخل :
ت يتضمن مجمل النقط الجاهزة بناء إعداد ملفات الدورا -

 على طلب سلطات الوصاية . 
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الدعوة الجتماعات مكتب املجلس لوضع وحصر جدول  -
 أعمال الدورات .

ب املجلس في تحرير وقائع اجتماعات مكتب املجلس دعم كات -
 وحفظها .

إبالغ جدول أعمال الدورات إلى السيد العامل وفق اآلجال  -
 ية. القانون

 إعداد الجدولة الزمنية إذا اقتض ى الحال ذلك . -
تعليق جدول أعمال الدورات بسبورة اإلعالنات وتمكين  -

ع االلكتروني املكلف ببوابة الجماعة بنسخة منه للنشر باملوق
 للجماعة .

احالة ملفات النقط املدرجة في جداول اعمال الدورات على  -
 الراي.اللجان الدائمة للمجلس لدراستها وابداء 

تحرير دعوات حضور الجلسات للسيدات والسادة األعضاء  -
مرفقة بامللفات الكاملة املعروضة للدراسة والنقاش وارسالها 

د االلكتروني لألعضاء عن طريق السلطة املحلية والبري
 املصرحين به .

 إعداد قاعة االجتماعات للدورات . -
لجلسة املساهمة في تدوين وقائع الجلسات الى جانب كاتب ا -

 ونائبه.
 صياغة وإعداد قرارات التفويض للسيدات والسادة النواب . -
إرسال سجل حضور الدورات إلى السيد العامل داخل اآلجال  -

 القانونية .
ورين من األعضاء من شواهد التغيب بمناسبة تمكين املأج -

 انعقاد الدورات ومختلف االجتماعات و املأموريات.
تحرير محاضر مداوالت املجلس دعم السيد كاتب املجلس في  -

 وفق الشكليات القانونية .
احالة الصيغة  النهائية من محضر مداوالت املجلس على  -

 ي . الرئيسة لالطالع واملوافقة قبل الطبع النهائ
إعداد نسخ كافية من املحضر ومعها النسخ املستخرجة  -

 للتوقيع من طرف السيد الكاتب والرئيسة .
وترقيمها وتأريخها بشكل تصاعدي إعداد مقررات املجلس  -

 وإرسالها إلى مصالح الوالية داخل اآلجال القانونية .
إدراج محضر الجلسات في سجل مرقم حسب تواريخ  -

طرف السيد كاتب املجلس  انعقادها مؤشر عليه من
 والرئيسة 

تعليق ملخص ملقررات املجلس خالل دوراته للعموم وفق  -
ببوابة الجماعة بنسخة منه  االجال القانونية وتمكين املكلف

 للنشر باملوقع االلكتروني للجماعة.
تمكين السيدات والسادة األعضاء من نسخ من محاضر  -

داخلي للمجلس مع الدورات كلما طلبوا ذلك طبقا للقانون ال
ا الغرض يحمل توقيع العضو او ذفتح سجل خاص له

 العضوة وتاريخ سحب املحضر .
 وتتبع مآلها .إعداد قائمة مقررات املجلس  -
موافاة املصالح الجماعية بنسخ من محاضر مداوالت  -

املجلس في نطاق املسائل التي تدخل في اختصاصاتها 
يرة كلما تطلب األمر الستكمال بعض امللفات او ارسالها للتأش

 ذلك .
تمكين املصالح الخارجية الحاضرة من نسخ من محاضر  -

 مفيدة .مداوالت املجلس لألخبار ولكل غاية 
 حفظ ومسك ملف الدورات وكافة الوثائق املضمنة بها  . -
إرسال قرارات التفويض وبعض املقررات األخرى للنشر  -

 ابيةباملوقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات التر 
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
مسك التقارير الشهرية القطاعية للسيدات و السادة  -

 النواب.
 عوة اعضاء املكتب لالجتماعات الدوريةد -
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -

تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في دلك  -
 ئية .الضابطة القضا

 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 معالجة الشكايات الواردة على املصلحة ذات الصلة . -

 مكتب شؤون لجان املجلس 2 – 3 – 3 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

دعوة اللجان الدائمة لالنعقاد بمناسبة انعقاد الدورات  -
بامللفات حول القضايا املعروضة على املجلس مع موافاتها 

ذات الصلة في حدود النقط املدرجة في جدول اعمال 
 الدورات .

حسب الدورات مسك تقارير اللجان وترتيبها في سجل خاص  -
 وتواريخ انعقادها بشكل تصاعدي .

دعم اللجان من خالل تمكينها من الوثائق الالزمة لالشتغال :  -
 اوراق الحضور نماذج التقارير...

واملعنويين واملوظفين لحضور دعوة االشخاص الذاتيين  -
 اجتماعات اللجان بناء على طلبها او بطلب من الرئيسة .

 جويد والرفع من اداء املصلحة .تقديم تصورات ومقترحات لت -
لك ذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 الضابطة القضائية .
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 يات الواردة على املصلحة ذات الصلة .معالجة الشكا -

 مكتب الشراكة و التعاون : 3 – 3 – 3 
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

 .استكشاف مجاالت عقد الشراكات  -
وإعداد مشروع اتفاقية شراكة بمبادرة من الجماعة  اقتراح -

 وإبداء الرأي في حال التوصل بنسخة منه من جهة خارجية .
املحتملين لالتفاق على كيفية إحداث  ربط االتصال بالشركاء -

ملشروع وتحديد مساهمات او التزامات االطراف بمعية ا
 الرئيسة او النواب واملوظفين املنتدبين لهذه الغاية .

إعداد الصيغة األولى ملشروع االتفاقية  وموافقة الشركاء  -
 عليها .) التأشير على الصفحات (

ته علما باالتفاقية إحالة املشروع على مكتب املجلس إلحاط -
مال إحدى الدورات حسب درجة وإلدراجه بجدول أع

 االستعجال.
إحالة مشروع االتفاقية على اللجان الدائمة املعنية حسب  -

ميدان التدخل بحضور املوظفين املعنيين بالقطاع أو املجال 
 ة للجان في املوضوع .دأو كل شخص يمكن أن يقدم افا

 تداول .إحالة املشروع على املجلس لل -
فاقية بناء على مالحظات إمكانية مراجعة أو تعديل االت -

السيدات والسادة األعضاء وتحيينها ملالئمتها مع القانون كلما 
 تطلب األمر ذلك .

إحالة الصيغ النهائية لالتفاقيات على الشركاء للتوقيع بعد  -
 التاشير على صفحاتها .

كلما تطلب  إعداد ملفات االتفاقيات التي تستدعي التأشيرة -
 ير على كافة صفحاتها األمر ذلك مع ترقيم والتاش

مسك ملفات االتفاقيات بعدما تصير نهائية وترقيمها بشكل  -
تصاعدي حسب السنوات مع وضع جدول يبين وضعيتها 
)الشركاء ، املساهمات  وااللتزامات ، تاريخ الشروع  وانتهاء 

 العمل( .
على الشركاء لإلخبار إحالة االتفاقيات بعدما تصير نهائية  -

 زاماتهم املسطرة بها .وقصد الوفاء بالت
إحالة االتفاقيات بعدما تصير نهائية على مصلحة امليزانية  -

 واملحاسبة الدماجها ضمن امليزانيات السنوية للجماعة .
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
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لك ذما في تقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش ب -
 الضابطة القضائية .

 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 معالجة الشكايات الواردة على املصلحة ذات الصلة . -

 مكتب الشؤون القانونية واملنازعات: 4 – 3 –3
 االختصاصات ومجاالت التدخل :

نابة مع محام أو أكثر للدفاع عن إعداد اتفاقية الترافع واإل  -
 .الجماعة مصالح 

جمع املعطيات الكفيلة باعداد دفوعات الجماعة من بقية  -
املصالح الجماعية حسب ميدان تدخلها واحالتها على محام 

 الجماعة لذات الغاية .
 التهييئ الجراء عمليات الصلح . -
تتبع مراحل الدعاوى سواء املرفوعة من طرف الجماعة او  -

مع السيدة  ا في كافة مراحل التقاض ي في تنسيق كاملضده
 . الرئيسة

اطالع رئيسة املجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم  -
رفعها خالل الدورة العادية او االستثنائية املوالية لتاريخ 

 إقامتها .
احالة االحكام النهائية بعد التوصل بنسخ منها على مصلحة  -

 صادرة في مواجهة الجماعة.امليزانية لتنفيذها خاصة ال
 ة في اجراء املعاينات والخبرات ذات الصلة .تمثيل الجماع -
 تقديم تصورات ومقترحات لتجويد والرفع من اداء املصلحة . -
لك ذتقديم الدعم واملساعدة للجان التفتيش بما في  -

 الضابطة القضائية .
 اعداد وتحرير املراسالت والتقارير ذات الصلة . -
 الشكايات الواردة على املصلحة .معالجة  -

 ع:الفصل الراب
يمكن تعديل هذا القرار ، بعد مداوالت املجلس ، في الحاالت 

 التالية:
بناء على النصوص التنظيمية واملراسيم التي ستصدر عن  -

 . 113.14السلطات املختصة حسب مواد القانون التنظيمي 
بناء على اقتراح رئيس القسم ومدير املصالح إذا تبين أن  -

ديل اختصاصات مصلحة من النجاعة  واملردودية تقتضيان تع
املصالح ، او نقل مصلحة من قسم الى قسم آخر ، أو خلق 
مكتب او مكاتب  جديدة  وإلحاقها بمصلحة من املصالح حسب 

دودية درجة الترابط واالختصاص على ان يؤدي ذلك إلى مر 
 أفضل 

 الفصل الخامس :
يعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى املصالح الجماعية كل في 

 دائرة اختصاصه .
 .2017فبراير  03حرر بالدراركة في  و 

  ،عائشة إيدبوش.رئيسة املجلس الجماعي للدراركةاإلمضاء : 
 ،ماسة -تاشيرة السيدة والي جهة سوس 

 وي.زينب العد عامل اكادير اداوتنان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلس الجماعي لجماعة تنالت اقليم اشتوكة قرار لرئيس امل
يقض ي بإحداث  2016دجنبر 28بتاريخ  31ايت باها عدد 

 .الهيكل التنظيمي لجماعة تنالت
 ،رئيس املجلس الجماعي لتنالت

 1.15.85بنـــــــــاء علـــــــــى مقتضـــــــــيات الظهيـــــــــر الشـــــــــريف رقــــــــــم 
( بتنفيــــــــــذ 2015يوليــــــــــو  7) 1436مــــــــــن رمضــــــــــان  20الصــــــــــادر فــــــــــي 

و ال ســـــيما  املتعلــــق بالجماعـــــات 113.14 القــــانون التنظيمـــــي رقـــــم
 ؛منه  94املادة 

بتـــاريخ  43بنـــاء علـــى منشـــور الســـيد وزيـــر الداخليـــة رقـــم و 
 ؛عات املتعلق بتنظيم ادارات الجما 2016يوليوز  28

وبنـاء علـى مقــرر  املجلـس الجمـاعي لتنالــت املتخـذ فـي إطــار 
 ؛ 05/10/2016املنعقدة بتاريخ  2016الدورة العادية اكتوبر 

 قرر ما يلي :
 الفصل األول 

يتكون الهيكل التنظيمي للجماعة وفق النموذج املرفق 
بهذا القرار من مديرية املصالح و ثالثة مصالح و إحدى عشر 

 هي كالتالي :مكتبا . و 
 و تشرف على ثالثة مكاتب :  مديرية املصالح : -

 مكتب حفظ الصحة  -
 مكتب الضبط   -
 مكتب شؤون املجلس -

و تتكون ر و البيئة  و األشغال و الصيانة : مصلحة التعمي -
 من مكتبين :

 مكتب املمتلكات  و اآلليات و األشغال  و الصيانة  -
مكتب الدراسات و الصفقات و التخطيط وشؤون  -

 البيئة و الشؤون االقتصادية
 و تتكون من ثالثة مكاتب و هي :مصلحة الشؤون املالية :  -

 مكتب املوارد املالية -
 ة و املحاسبةمكتب امليزاني -
 مكتب املوارد البشرية -

و تتكون من ثالثة مصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية :  -
 مكاتب  :

 مكتب الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق -
 مكتب الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية -
 مكتب األرشيف و التوثيق -

 الفصل الثاني
املصالح يعهد إلى السيد مدير املصالح و رؤساء 

 مقتضيات هذا القرار كل حسب اختصاصه .الجماعية بتنفيذ 
 الفصل الثالث

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير عليه 
 من قبل السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها .

 .2016دجنبر 28تنالت في بوحرر 
  ،الحسن أياسين.رئيس املجلس الجماعي لتنالتاإلمضاء : 
يناير  25في  اشتوكة ايت باهاعليه عامل إقليم  اطلع و أشر

2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 واد نون –جهة كلميم 
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واد نون  –جهة كلميم املتواجدة ببية الترا الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعاتالنصوص 

قررات و القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات و  امل
 رؤسائها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجماعات:مجالس  تسيير  تنظيم و 
 تنظيم إدارة الجماعة و تحديد إختصاصاتها

 
ج ا/م /01قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي  رقم: 

ة وتنظيم إدارة الجماعة وتحديد يقض ي بهيكل 2016م/
 اختصاصاتها

 
 املجلس الجماعي ألمطض ي،رئيس 

الصادر في   1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ   2015يوليوز   07املوافق ل   1436رمضان   20

املتعلق بالجماعات السيما  113 -14القانون التنظيمي رقم 
 ؛منه 126و 118و 94و 92املواد 

الصادر في  008-58-1لظهير الشريف رقم بمقتض ى او 
بمثابة النظام  1958فبراير  24املوافق ل 1377شعبان  04

األساس ي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره أو 
 ؛تتميمه

  13الصادر في  738-77-2بموجب املرسوم رقم و 
بمثابة النظام   1977شتنبر   27املوافق ل  1397شوال 

جماعات املحلية حسبما وقع تغييره أو األساس ي ملوظفي ال
 ؛تتميمه

 43بناء على منشور السيد وزير الداخلية رقم و 
حول تنظيم إدارات  2016يوليوز  28الصادر بتاريخ 

 ؛الجماعات
بناء على مداوالت املجلس الجماعي ألمطض ي في 

-10-04بتاريخ:  املنعقدة 2016دورته العادية لشهر أكتوبر 
2016،  

 يلـــــي: قـــــرر ما
 املادة األولى

 تتألف إدارة جماعة أمطض ي من املصالح التالية:
 مديرية املصالح.  .1
 مصلحة التعمير والبيئة واألشغال واملمتلكات. .2
 مصلحة الشؤون املالية واالقتصادية واالجتماعية. .3
 واملنازعات.مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية  .4
 مكتب حفظ الصحة. .5
 مكتب الضبط. .6
 الداخلي.التدقيق  .7

 املادة الثانية
تنظم إدارة الجماعة طبقا للهيكلة التنظيمية املرفقة 

 بأصل هذا القرار.
 املادة الثالثة

تحدد املهام واالختصاصات املوكولة لكل مصلحة من 
 املصالح أعاله طبقا ملقرر املجلس الجماعي كما يلي:

 
 

 املهام واالختصاصات مجاالت التدخل املصلحة

التدبير العام لشؤون  صالحمديرية امل
 إدارة الجماعة

مساعدة الرئيس في ممارسة صالحياته السيما في مجال التخطيط  واملساهمة في تحديد الرؤية  -
 بالجماعة.اإلستراتيجية وأولويات التنمية 

تحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية إلعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس املجلس ومسك  -
 القرارات.السجل الخاص بهذه 

 اإلشراف العام على اإلدارة الجماعية وتنظيمها وتنسيق العمل بمصالحها. -
 إعداد مشروع الهيكل التنظيمي إلدارة الجماعة أو إعداد مقترحات تعديله.  -
 على توزيع املوارد البشرية والكفاءات املتوفرة بين مختلف املصالح اإلدارية الجماعية.السهر  -
عام للموارد البشرية التابعة للجماعة وتقييم األداء العام للمصالح اإلشراف على التدبير ال -

 واقتراح تدابير تصحيحية في حالة الضرورة.
 د الضرورة.تقديم تقارير حول السير اإلداري بمصالح الجماعة عن -
السهر على تتبع مداوالت املجلس الجماعي وإرسال وثائق وقرارات املجلس ومقررات الرئيس  -

 شير.الخاضعة للتأ
املساهمة في تنشيط وتنمية الشراكات ودعم املجتمع املدني والتعاون الالمركزي وفي صياغة  -

 االتفاقيات املبرمة في هذا اإلطار.
 تكوين املستمر.اإلشراف وتتبع جهود التكوين وال -
إعداد وترتيب كافة ملفات مديرية املصالح والسهر على إنشاء أرشيف خاص بها واملحافظة  -

 عليه.

لحة التعمير مص
والبيئة واألشغال 

 واملمتلكات

 التعمير

تنفيذ وتحيين وثائق التعمير ومخططات وتصاميم النمو وتصاميم التهيئة وضوابط البناء  -
 الجماعية.

التعمير والبناء ومختلف الرخص املتعلقة بهما )رخص إحداث تجزئات عقارية، رخص ضبط  -
عقارات، رخص السكن وشهادات املطابقة، البناء، رخص اإلصالح أو الصيانة، رخص تقسيم 

 رخص الربط بشبكات الكهرباء واملاء الصالح للشرب والتطهير السائل،..(.
املتعلق بالتعمير وفي القانون:  12-90ها في القانون: تتبع مراقبة وزجر املخالفات املنصوص علي -

 املتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات. 90-25

وشؤون  تدبير املجال
 البيئة

 تتبع تدخالت الجماعة في مجال الشرطة اإلدارية بتنسيق مع املصالح األخرى املعنية. -
 تيهيء ومسك ملفات الرخص املهنية. -
 أبحاث املنافع واملضار.إجراء وتتبع  -
 تدبير املساحات الخضراء. -
لح األخرى تتبع التدخالت التقنية ذات الصلة بمجال املحافظة على البيئة بتنسيق مع املصا -
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 املعنية.

املرافق العمومية 
 الجماعية

 الطرق والتجهيزات العمومية الجماعية. -
الجماعية الالزمة لتقديم خدمات القرب في تتبع وضعية وسير املرافق والتجهيزات العمومية  -

 مجاالت توزيع الكهرباء واإلنارة العمومية واملاء الصالح للشرب والتطهير الصلب والسائل.
 ر الطرقي والسياحي بتنسيق مع املصالح املعنية.التشوي -

 تتبع أوراش األشغال الجماعية والصيانة العامة. - األشغال والصيانة
 ع التي تنجزها الدولة  أو أية جهة أخرى بالنفوذ الترابي للجماعة.تتبع أوراش املشاري -

 مسك ملفات الدراسات العامة والتصاميم التقنية. - الدراسات والصفقات
 عداد ملفات صفقات األشغال والتوريدات وتتبع تنفيذها ومراقبتها.إ -

 املمتلكات الجماعية

 تدبير املمتلكات العقارية ومسك سجالت إحصائها وتسوية وضعياتها القانونية.  -
 االستغالل واالحتالل املؤقت للملك العام الجماعي. -
 واألثاث.مسك وضبط ملفات وسجالت جرد املمتلكات املنقولة واألدوات  -
 تتبع وضعية حظيرة السيارات واآلليات الجماعية. -
 األدوات واألثاث.مسك  وضبط سجالت إعارة  -

توثيق أرشيف 
 املصلحة

 إعداد وترتيب كافة ملفات املصلحة والسهر على إنشاء أرشيف خاص بها واملحافظة عليه. -

مصلحة الشؤون 
املالية واالقتصادية 

 واالجتماعية

 القروض والجبايات
 املحلية

 إعداد وتتبع ملفات القروض. -
 والرسوم والحقوق بتنسيق مع املصالح املالية املعنية.استخالص وتصفية مختلف الضرائب  -
 القرارات الجماعية املستمرة. -
 املنازعات الضريبية. -

 امليزانية واملحاسبة
 املعنية  إعداد وثائق وملفات املحاسبة املحلية، وإعداد امليزانية بتنسيق مع املصالح -
 إعداد وتتبع تنفيذ امليزانية السنوية والرخص الخصوصية. -
 البرمجة وتدبير الفوائض املالية. -

االلتزامات املالية 
 والصفقات

 تتبع االلتزامات املالية وتصفية مختلف النفقات. -
 اتب وتعويضات املوظفين واألعوان. تصفية أجور ورو  -
 .تصفية الصفقات الجماعية -

 وتتبع ملفات الشراكات والتعاون الالمركزي وتصفية االلتزامات الناتجة عنها. مسك - الشراكات
 تتبع ملفات طلبات دعم الجمعيات والهيئات املحلية. -

الشؤون االقتصادية 
 واالجتماعية

 شؤون املقالع. -
ومواكبة تنظيم املعارض واملشاركة في األنشطة ودعم التظاهرات االقتصادية واالجتماعية تتبع  -

 فنية والثقافية والرياضية بتراب الجماعة.وال
تتبع وضعية املواقع التاريخية واملعالم السياحية وسير املرافق االجتماعية والثقافية والرياضية  -

 بتراب الجماعة.
 ومختلف أشكال الدعم االجتماعي املقدمة من طرف الجماعة.ملفات املساعدات  -

توثيق أرشيف 
 املصلحة

 لفات املصلحة والسهر على إنشاء أرشيف خاص بها واملحافظة عليه.إعداد وترتيب كافة م -

مصلحة الشؤون 
اإلدارية والقانونية 

 واملنازعات

 الحالة املدنية

 الجماعة.ترسيم وقائع الحالة املدنية لساكنة  -
 مسك سجالت الحالة املدنية وضبطها وتسلم وإيداع نظائرها. -
 هد املتعلقة بالحالة املدنية.إعداد وتسليم نسخ الرسوم والوثائق والشوا -
 إجراء وتتبع وتبليغ اإلحصائيات والتقارير الدورية والسنوية. -
 جالت.تلقي وتحرير التصاريح ومختلف العقود واألحكام والبيانات وتضمينها بالس -
 إعداد وإرسال وتلقي مختلف البيانات املتعلقة بالحالة املدنية. -
 الة املدنية.إعداد ومسك ملفات تفويض مهام ضابط الح -

التصديق على صحة 
اإلمضاء واإلشهاد 
بمطابقة النسخ 

 ألصولها

 التصديق على صحة اإلمضاءات ومسك السجالت واألرشيف الخاص بها. -
 اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها.  -
 إعداد ومسك ملفات تفويض مهام تصديق اإلمضاء واإلشهاد بالتطابق. -

 املنازعات القضائية
 نازعات القضائية للجماعة وترتيبها.مسك ملفات امل -
 تتبع القضايا املرفوعة من طرف أو ضد الجماعة بتنسيق مع مدير املصالح ومحامي الجماعة. -
 رية والسنوية املتعلقة باملنازعات الجماعية.التقارير الدو  -

 تدبير املوارد البشرية
 تتبع املسارات املهنية لكافة موظفي وأعوان الجماعة. -
 ت الشخصية للموظفين واألعوان.مسك امللفا -
 إعداد مختلف ملفات التقاعد والتأمين والتغطية الصحية. -

شؤون املجلس 
 الجماعي

 املجلس الجماعي بتنسيق مع مدير املصالح.مسك وتتبع ملفات أعضاء  -
 إعداد وإرسال جداول األعمال والجدولة الزمنية لجلسات الدورات للجهات املعنية ونشرها. -
 ال اإلشعارات والوثائق ذات الصلة املوجهة ألعضاء املجلس.إعداد وإرس -
 مسك سجل حضور دورات املجلس وتوجيه نسخ منه للجهات املختصة. -
 شيف مداوالت املجلس بتنسيق مع كتابة املجلس.مسك سجالت وأر  -
 مسك أرشيف تقارير اللجان املنبثقة عن املجلس بتنسيق مع رؤساء هذه اللجان. -
 قررات املجلس للجهات املعنية طبقا للمقتضيات القانونية.السهر على تبليغ م -
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 تتبع نشر  قرارات املجلس. -
 لجمعيات.تدبير شؤون العرائض املقدمة من طرف املواطنين وا -
تدبير الطلبات الفردية والجماعية املقدمة من طرف أعضاء املجلس املتعلقة بجدول أعمال  -

 دورات املجلس.
 ى القضاء املتعلقة بجدول أعمال املجلس الجماعي.تدبير التعرضات واإلحاالت عل -
نسيق املساهمة في توفير الشروط التنظيمية لعقد اجتماعات املجلس واللجان املنبثقة عنه بت -

 مع رئاسة املجلس ورؤساء اللجان ومدير مصالح الجماعة.
املصالح  تدبير األسئلة الكتابية املوجهة لرئيس املجلس واألجوبة املقدمة عنها بتنسيق مع -

 الجماعية املعنية.

 التوثيق واألرشيف 

 واملحافظة عليه.إعداد وترتيب كافة ملفات املصلحة والسهر على إنشاء أرشيف خاص بها  -
املحافظة على املراجع القانونية وتدبير الرصيد الوثائقي املتوفر بإدارة الجماعة والعمل على  -

 تنميته.
 الجماعة.العمل على بناء قاعدة معطيات خاصة ب -

مكتب حفظ 
 الصحة

الصحة والنظافة 
 واملحافظة على البيئة

 وضع أو تعديل النظام الصحي الجماعي. -
ة العامة وجهود النظافة والتطهير وجمع النفايات ومحاربة عوامل انتشار تتبع شؤون الصح -

 األمراض ومعالجة املياه ومحاربة األوبئة بتراب الجماعة.
 مرفق نقل املرض ى ودفن املوتى.التجهيزات الصحية و تدبير  -
اختصاصات تنسيق الجهود مع املصالح الصحية والبيطرية والسلطات املختصة في حدود  -

الجماعة في املجاالت أعاله وكذا في مجال مراقبة جودة املواد الغذائية واملواد املعروضة 
 لالستهالك العمومي.

 والكوارث األخرى. تتبع تدابير الوقاية من الحريق  واآلفات والفيضانات -
 إعداد املراسالت والتقارير الدورية والسنوية حول مختلف تدخالت املكتب.  -
 يب كافة ملفات املكتب والسهر على إنشاء أرشيف خاص به واملحافظة عليه. مسك وترت -

ا أو حفظها بتنسيق تام مسك سجالت وأرشيف املراسالت الواردة والصادرة وتوزيعها أو إرساله - املراسالت اإلدارية مكتب الضبط
 مع مدير املصالح ورؤساء أو مسؤولي املصالح الجماعية.

التقييم واملراقبة  الداخليالتدقيق 
 واالفتحاص

 التقييم املستمر ألداء مصالح الجماعة. -
 املراقبة الداخلية واالفتحاص. -

 املادة الرابعة
يعين موظفو وأعوان الجماعة في إطار الهيكلة 

جماعية تتخذ دارة بقرارات فردية أو التنظيمية لإل 
 خصيصا لهذا الغرض.

 املادة الخامسة
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى مدير 
املصالح و رؤساء املصالح الجماعية وكافة موظفي وأعوان 

 الجماعة كل في دائرة اختصاصه.
 املادة السادسة

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشير 
كلميم وادنون عامل إقليم ن قبل السيد والي جهة عليه م
  كلميم.

 . 2016أكتوبر  05أمطض ي في  وحرر ب
 ، عابد إكرام.رئيـــــس املجلس الجماعي اإلمضاء : 
تأشيرة السيد والي جهة  2016نونبر   10كلميم في 

 .كلميم وادنون عامل إقليم كلميم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 04رقم  رئيس املجلس الجماعي لجماعة تلوين اسكاقرار ل
بتنظيم إدارة الجماعة و تحديد  2016أكتوبر  05بتاريخ 

 اختصاصاتها.
 

 رئيس املجلس الجماعي لجماعة تلوين اسكا،
املتعلق بالجماعات  113-14بناء على القانون رقم: 

-15-85ر الشريف رقم: الصادر االمر بتنفيذه بموجب الظهي
، و 2015يوليوز  07املوافق ل  1436من رمضان  20بتاريخ  1

 ؛منه 126و   94خاصة املواد 

شتنبر  27بتاريخ:  2-77-738وبناء على املرسوم رقم 
 ؛بمثابة النظام األساس ي ملوظفي الجماعات 1977

 28بتاريخ  43وبناء على دورية وزير الداخلية عدد  
 ؛تنظيم إدارات الجماعات حول  2016يوليوز 

وبناء على محضر مداوالت املجلس الجماعي برسم 
 ،2016أكتوبر   05دورته العادية بتاريخ 

 قـرر ما  يلي:
 الفصل األول 

تحدد الهيكلة التنظيمية إلدارة جماعة تلوين اسكا 
 املصالح و ثالثة مصالح.من مدير 

 الفصل الثاني
 اسكا كما يلي: تنظم املصالح اإلدارية لجماعة تلوين

 التنظيمي إلدارة جماعة تلوين اسكا الهيكل
  الرئيـــــس:

تتكلف الكتابة الخاصة بالرئيس  * الكتابة الخاصة: 
باملكاملات الهاتفية وأجندة رئيس املجلس من اجتماعات 

  ...ومراسالت
 مكتب التواصل و العالقات العامة:* 

 * التواصل الداخلي و الخارجي للجماعة. 
زويد املواطنين بجميع املعلومات حول أنشطة * ت

 الجماعة، في املجال اإلقتصادي و الثقافي والرياض ي. 
* تنظيم لقاءات تواصلية مع املجتمع املدني، أو 

 بمنتديات الحكامة. 
ين من خالل وسائل * إيصال املعلومة إلى املواطن

 االتصال.
 املواطنين. * إستقبال و تتبع شكايات
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  لح الجماعية:مدير املصا -
 مساعدة الرئيس في ممارسة صالحياته.   *

 * االشراف على ادارة الجماعة.
 * التسيير اإلداري.

* تنسيــق العمل اإلداري بمصالـح اإلدارة الجماعية و 
 السهر على حسن سيره

امللفات التي تحال على السلطة املختصة إعداد  *
 للمصادقة.

و تقديم تقارير  السهر على تنفيذ مقررات املجلس *
 للرئيس.
 مكتب الضبط: -

  * مســك سجل الواردات والصادرات 
 * طبــع املراسالت اإلدارية 

* مهمة توزيع املراسالت على مختلف مصالح اإلدارة 
 ملجلس و مدير املصالح.بعد االطالع عليها من طرف رئاسة ا

 * مسك وحفظ وتدبير محفوظات املصلحة.
 ير مختلف املصالح في شانها.* تتبع املراسالت وتذك

و يضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة 
من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 

 الختصاصات املجالس الجماعية.
 املكتب الجماعي الصحي:

جودة املواد الغذائية و  املحالت العمومية وة مراقب *
 . مدى توفرها على شروط الصحة والنظافة

اتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار   *
 األوبئة.

 * مراقبة املياه الصالحة للشرب. 
 * تطهير  شبكة الصرف الصحي و النقط السوداء.  

 * التطهيرات ومحاربة الحشرات.
 * مراقبة صحة السكن أتناء تسليم رخص السكن. 
 * مراقبة املؤسسات املدرسية. 

ام كل مهمة تسند إلى املصلحة و يضاف إلى هذه امله
من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 

 س الجماعية.الختصاصات املجال
 مصلحة الشؤون املالية و االقتصادية

 املوارد املالية •
جباية واستخالص املداخيل املقررة لفائدة     *
 امليزانية.

 إعداد األوامر بالتحصيل.    *
 جراءات الكراء.إعداد وتنفيذ إ    *
حصر حاجيات الجماعة من االذونات والتذاكير     *

 ومسكها.والقسيمات برسم كل سنة 
 تنفيذ البيوعات لفائدة الجماعة.    *
 إعداد مشروع امليزانية والحساب اإلداري.    *
 مسك السجالت املحاسبية.    *

 *    إحصاء الضرائب و الرسوم
 *    تصحيح الضرائب و الرسوم

 املنازعات.    *

*  ويضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة 
الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة من طرف 

 الختصاصات املجالس الجماعية.
 :امليزانية و املحاسبة •
تهييئ مشروع الجزء املتعلق باملصاريف في امليزانية    *

 و كذا الحساب اإلداري.
 سبةمسك سجالت املحا    *
 وضع الحواالت وتتبع تصفيتها.    *
التغيرات الطارئة تنفيذ مقررات املجلس بشأن     *

 على امليزانية.
و يضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة 
من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 

 الختصاصات املجالس الجماعية.
   الشؤون االقتصادية: •

ل اللجنة املكلفة بدراسة طلبات *   تهييئ أعما
 .الرخص التجارية

 .   خص التجاريةتهييئ وتسليم الر    * 
 .إجراء األبحاث حول املنافع واملضار   * 
 .تتبع النشاط االقتصادي    * 
إرشاد املستثمرين على جميع املستويات وذلك  * 

بتزويدهم بمعلومات عن الحركة االقتصادية والتنمية 
  بالجماعة
املشاركة في أشغال املركز الجهوي لالستثمار عند    *
 . الضرورة
مباشرة كل عمل يدخل بطبيعته في اختصاص    * 

 .املصلحة
 . إعداد التقارير حول نشاط املصلحة   * 

ويضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة 
من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 

 لس الجماعية. الختصاصات املجا
 الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية •

األنشطة الثقافية واالجتماعية في   تنظيم*  
 املناسبات الوطنية والدينية .

* التنسيق مع املصالح الخارجية املهتمة بقطاع 
 الثقافة و جمعيات املجتمع املدني.

* مسك امللفات والوثائق املتعلقة باألنشطة التي 
 لجماعة. تنظمها ا

دعم أنشطة الجمعيات واملؤسسات   * تلقي طلبات   
 الجامعية والتعليمية 

تظاهرات رياضية وثقافية وتربوية   *  تنظيم
 واجتماعية .

 * تنظيم ندوات في مختلف املجاالت .
مللعب *  تنظيم سير األنشطة الرياضية في ا     

 املوجود بالجماعة.
 * منح املساعدات
ألنشطة الثقافية والفنية والرياضية * مواكبة بعض ا

 املقامة بتراب الجماعة
 * البرامج املوجهة للطفولة ، املرأة ، املعاقين

إعداد دفاتر التحمالت وسندات الطلب املتعلقة  * 
 باملصلحة 

لخاصة ا   * التلقي واإلجابة على املراسالت اإلدارية
 باملصلحة.
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املصلحة ويضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى 
من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 

 الختصاصات مجالس الجماعات.
 مصلحة التعمير و البيئة و األشغال و املمتلكات

 املمتلكات و اآلليات •
 إمساك سجل املمتلكات الجماعية. *
املمتلكات حسب ما يطرأ من تغيير من تتبع حالة  *

 جراء مختلف املعامالت العقارية.
إعداد ملفات العمليات العقارية و إحالتها على  *

 الجهة املختصة للمصادقة.
   داريةاإل * تسليم الشواهد 

 مستودع السيارات واآلليات الجماعيـــة *
مرفق املحجز الجماعي: ضبط دخول وخروج املواد  *

 والحيوانات.و األدوات 
 * إمساك سجل املحجوزات 

 * مستودع أثاث ولوازم الجماعة.
ويضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة  

من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 
 الختصاصات مجالس الجماعات.

 التخطيط و تدبير املجال و شؤون البيئة . •
   إعداد برنامج عمل الجماعة. * تتبع

* إقامة معالم الزينة واألشغال املختلفة في املناسبات 
 والحفالت.

 تطهير البيئة و حمايتها  من التلوث *
 * حماية املناطق الخضراء .

* مراقبة نظافة الجماعة وكذا مراقبة صحة وسالمة 
 املواطنين.

ويضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة  
من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 

 الختصاصات مجالس الجماعات.
 األشغال و الصيانة: •

 * صيانة شبكة صرف املياه.
نظافة الشوارع واألماكن العمومية وتطهير املجال   *

 البيئي.
رتفاقات ذات مراقبة تطبيق الضوابط األمنية واال   *

 املنفعة العامة.
 تطبيق قوانين الطرق وضوابط التعمير.  *
 القيام بحمالت النظافة. *

 ماعة.* مراقبة استهالك الكهرباء باملرافق التابعة للج
 مراقبة اإلنارة في الشوارع واألزقة. *

* وضع تصميم يحدد األعمدة الكهربائية بالشوارع 
 واألزقة

 يةصيانة اإلنارة العموم *
 تتبع برامج الجماعة في مجال الكهرباء *

 –الربط بالكهرباء  -)البناء   * تحرير قرارت الترخيص
لصرف الربط بشبكة ا –الربط بشبكة املاء الصالح للشرب 

 الصحي(
 * مراقبة مطابقة البنايات للتصاميم.

 * تسليم اإلذن بالسكن.
 السكنية.* مراقبة عملية الخواص في ميدان التجزئة 

 * ضبط مخالفات البناء
 * املنازعات القضائية والشرطة اإلدارية الجماعية.

و يضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة  
للنصوص القانونية املنظمة من طرف الرئاسة تنفيذا 

 الختصاصات مجالس الجماعات.
 الدراسات والصفقات: •
 انجاز الدراسات. *
 إعداد ملفات العروض. *
 إعداد سندات الطلب. *
 مراقبة األشغال. *
لى املصلحة و يضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إ 

من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 
 الس الجماعات.الختصاصات مج

  مصلحة الشؤون اإلدارية و القانونية
 املوارد البشرية  •
 مسك ملفات املوظفين واألعوان *

 * إعداد القرارات املتعلقة بوضعية املوظف
ضبط االنخراطات في الصندوق املغربي للتقاعد  *

 والنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد
 ألعوانتتبع تسوية الوضعية اإلدارية للموظفين وا *
و يضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة  

من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 
 الختصاصات مجالس الجماعات.

 الحالة املدنية و املصادقة على الوثائق •
اءات و اإلشهاد على مطابقة النسخ تثبيت اإلمض * 

 ألصولها
ية ) الزواج * تحرير و تسليم مختلف الشواهد اإلدار 

، الطالق ، صحة النسب ، شهادة الحياة الفردية  و 
 الجماعية، شهادة العزوبة (.

 .التنقيحية * األحكام
 سجــل الوفيـــات )األصلي والنظير(. *
 تسجيل اإلعالمات الواردة. *
 إلعالمات الصادرةتسجيل ا *
 اإلشارة إلى الوفيات بسجالت الوالدة. *
 صلي والنظيـــر(سجل الــوالدات )األ  *
 ملء استمارات الزواج والطالق. *

 * اإلشارة الى الزواج والطالق بسجالت الوالدة
 * تلقي تصاريح الوالدات والوفيات

 تسجيل األحكام التصريحية *
 الوثائق الدورية *
 الدفتر العائلي *

* طباعة النســخ الكاملــة واملوجزة لرسوم الحالة 
 املدنيــة.
ه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة ويضاف إلى هذ 

من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 
 الختصاصات مجالس الجماعات.

 شؤون املجلس •
*  التحضير الجتماعات دورات املجلس واجتماعات 

 ن الجماعية الدائمةاللج
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 * تتبع أشغال أجهزة املجلس
 * إعداد اللجان

 * إعداد مشاريع جداول أعمال الدورات
 * تحرير محاضر وتقارير أجهزة املجلس
 * حفظ الوثائق املتعلقة بأجهزة املجلس

* نشر  تواريخ وجداول أعمال االجتماعات و 
 والجلساتت و محاضر االجتماعات ملخصات املداوال 

 * املنازعات القضائية والشرطة اإلدارية الجماعية.
* ويضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة 
من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 

 الختصاصات مجالس الجماعات.
 األرشيف و التوثيق •

 * إعداد تقارير املجلس
 الصحفية* إعداد امللفات 

 أرشيف املصلحة* تدبير 
 * تحديث قاعدة البيانات التواصلية

 * النشرة اإلخبارية
 * توثيق أشغال املجلس بالصوت والصورة

ويضاف إلى هذه املهام كل مهمة تسند إلى املصلحة 
من طرف الرئاسة تنفيذا للنصوص القانونية املنظمة 

 الختصاصات مجالس الجماعات.
 الفصل الثالث

املصالح الجماعية بتنفيذ هيكلة لى مدير يعهد ا
 اإلدارة الجماعية.

  . 2016أكتوبر  05و حرر بتلوين اسكا بتاريخ 
 .إبراهيم النصحي الجماعي ،رئيس املجلس اإلمضاء :  

  تأشيرة السيد والي جهة كلميم واد نون 
  .باكبنر عامل اقليم كلميم محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التفويضقرارات 

 
 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.

 
/ م ح م ت  04قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي رقم 

يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء    2015ا/
 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها لنائب الرئيس

 
 ي،رئيس املجلس الجماعي ألمطض 

املتعلق  113 -14بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 
-85بالجماعات الصادر األمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 

وليوز ي  07املوافق ل  1436رمضان   20الصادر في   15-1
 ،منه 103و 102، السيما املواد 2015

 قــــرر ما يلـــــي :
 1املادة 

ئيس يعـــــــــين الســـــــــيد الحســـــــــان بيـــــــــا، النائـــــــــب الثـــــــــاني لـــــــــر 
املجلـــــس الجمـــــاعي، الحامـــــل لبطاقـــــة التعريـــــف الوطنيـــــة عـــــدد: 

J27335   للقيــــــــــام مقــــــــــامي وباملشــــــــــاركة معــــــــــي بمهــــــــــام تصـــــــــــديق
اإلمضــــــاءات واإلشــــــهاد بمطابقــــــة نســــــخ الوثــــــائق ألصــــــولها علـــــــى 

 صعيد الجماعة القروية ألمطض ي.
 

 2املادة 
التفـــــــــويض فـــــــــي مجـــــــــال تنســـــــــخ بموجبـــــــــه كافـــــــــة قـــــــــرارات 

بمطابقـــــة نســـــخ الوثـــــائق ألصــــــولها تصـــــديق اإلمضـــــاء واإلشـــــهاد 
 على صعيد هذه الجماعة والصادرة قبل تاريخه.

 3املادة 
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر وإلى كافة 

 املصالح ذات الصلة.
 .2015أكتوبر   19أمطض ي في و حررب

 .إبراهيم النصحي الجماعي رئيس املجلساإلمضاء : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ م ح م ت  05قرار لرئيس املجلس الجماعي ألمطض ي  رقم 
يقض ي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء   2015ا/

 ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها لنائب الرئيس
 

 مطض ي،رئيس املجلس الجماعي أل 
املتعلق  113 -14بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

-85ماعات الصادر األمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم: بالج
يوليوز   07املوافق ل  1436رمضان   20الصادر في   15-1

 منه. 103و 102، السيما املواد 2015
 قــــرر ما يلـــــي:

 1املادة 
يعين السيد عبد هللا املودن، النائب الثالث لرئيس 

نية عدد: املجلس الجماعي، الحامل لبطاقة التعريف الوط
J27335   للقيام مقامي وباملشاركة معي بمهام تصديق

اإلمضاءات واإلشهاد بمطابقة نسخ الوثائق ألصولها على 
 صعيد الجماعة القروية ألمطض ي.
 2املادة 

ارات التفويض في مجال تنسخ بموجبه كافة قر  
تصديق اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة نسخ الوثائق ألصولها 

 عة والصادرة قبل تاريخه.على صعيد هذه الجما
 3املادة 

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى املعني باألمر وإلى كافة 
 املصالح ذات الصلة.

 .2015أكتوبر   19 أمطض ي فيوحررب
 .إبراهيم النصحي الجماعي رئيس املجلساإلمضاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ م ح م ت  06رقم  س املجلس الجماعي ألمطض يقرار لرئي

يقض ي بتفويض مهام    2015أكتوبر   19بتاريخ  2015ا/
اإلشهاد على صحة اإلمضاءات  ومطابقة نسخ الوثائق 

 لنائبة الرئيسألصولها 
 

 رئيس املجلس الجماعي ألمطض ي،
املتعلق  113 -14بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  

-85بتنفيذه بالظهير الشريف رقم بالجماعات الصادر األمر 
يوليوز   07املوافق ل  1436رمضان   20الصادر في   15-1

 منه. 103و 102، السيما املواد 2015
 قــــرر ما يلـــــي: 

 1املادة 
تعــــين اآلنســـــة جاليلـــــة متوكــــل، النائبـــــة الرابعـــــة لـــــرئيس 
املجلــــس الجمــــاعي، الحاملــــة لبطاقــــة التعريــــف الوطنيــــة عــــدد: 

JA160747   للقيــــــام مقــــــامي وباملشــــــاركة معــــــي بمهــــــام تصــــــديق
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اإلمضــــــاءات واإلشــــــهاد بمطابقــــــة نســــــخ الوثــــــائق ألصــــــولها علـــــــى 
 صعيد الجماعة القروية ألمطض ي.

 2ادة امل
بموجبـــــــــه كافـــــــــة قـــــــــرارات التفـــــــــويض فـــــــــي مجـــــــــال تنســـــــــخ 

تصــديق اإلمضــاءات واإلشــهاد بمطابقــة نســخ الوثــائق ألصــولها 
 على صعيد هذه الجماعة والصادرة قبل تاريخه.

 3املادة 
يعهـــد بتنفيــــذ هــــذا القــــرار إلــــى املعنيــــة بــــاألمر وإلــــى كافــــة 

 املصالح ذات الصلة.
 .2015أكتوبر   19أمطض ي في و حررب

 .إبراهيم النصحي الجماعي رئيس املجلسمضاء : اإل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 20أسكا رقم -قرار  لرئيس املجلس الجماعي لتلوين

يقض ي بتفويض اإلمضاء  في مهام   2015سبتمبر  22بتاريخ
نسخ اإلمضاءات و الالتوقيع املتعلق باإلشهاد على صحة 
 املطابقة لألصل.

 
 أسكا ،-رئيس املجلس الجماعي لتلوين

 20بتاريخ  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
{ بتنفيذ القانون   2015يوليوز  07}  1436من رمضان 

املتعلق بالجماعات و ال سيما املادة   113.14التنظيمي رقم 
102. 

 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في 
املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع  1915يوليوز  25وافق امل

 تغييره و تتميمه.
 قرر ما يلي:

 الفصل األول :
 يفوض للسيد : حسان العبدي.

 1966املولود سنة: 
رتبته اإلدارية : محرر، املرسم و العامل بمصلحة 

 الشؤون اإلدارية و املمتلكات.
ة اإلمضاءات و النسخ املطابقلإلشهاد على صحة 

لألصل بالجماعة الترابية لتلوين أسكا ليقوم بهذه املهمة 
 مقامي و باملشاركة معي.

 الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 

 التوقيع عليه.
 .2015سبتمبر  22و حرر بتلوين أسكا بتاريخ 

 .إبراهيم النصحي الجماعي رئيس املجلساإلمضاء : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ    21أسكا رقم -قرار  لرئيس املجلس الجماعي لتلوين
يقض ي بتفويض اإلمضاء  في مهام  2015سبتمبر  22

باإلشهاد على صحة اإلمضاءات و النسخ  التوقيع املتعلق
 املطابقة لألصل.

 
 أسكا ،-رئيس املجلس الجماعي لتلوين

 20بتاريخ  1-15-85الظهير الشريف رقم  بمقتض ى 
{ بتنفيذ القانون   2015يوليوز  07}  1436من رمضان 

املتعلق بالجماعات و ال سيما املادة   113.14التنظيمي رقم 
102. 

 1333رمضان  12بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في 
املتعلق بتثبيت اإلمضاءات كما وقع  1915يوليوز  25املوافق 
 تتميمه. تغييره و

 يقرر ما يلي :
 الفصل االول:

 يفوض للسيد : علي سالم الشيكر
  01/01/1968املولود سنة: 

رتبته اإلدارية : متصرف ممتاز، املرسم و العامل 
 بمصالح هذه الجماعة.

لإلشهاد على صحة اإلمضاءات و النسخ املطابقة 
 لتلوين أسكا. بالجماعة الترابيةلألصل 

 مي و باملشاركة معي.يقوم بهذه املهمة مقا
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 التوقيع عليه.

 .2015سبتمبر  22أسكا، بتاريخ-و حرر بتلوين 
 .إبراهيم النصحي الجماعي رئيس املجلساإلمضاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ  24أسكا رقم -املجلس الجماعي لتلوين قرار لرئيس

يقض ي بتفويض مهام  اإلشهاد على صحة  2015أكتوبر  07
 اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها.

 
 أسكا ،-رئيس املجلس الجماعي لتلوين

 20بتاريخ  1-15-85بمقتض ى الظهير الشريف رقم 
{ بتنفيذ القانون   2015يوليوز  07}  1436من رمضان 

بالجماعات و ال سيما املادة  املتعلق  113.14التنظيمي رقم 
 ؛102

رمضان  12وبمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ في 
املتعلق بتثبيت اإلمضاءات  1915يوليوز  25املوافق  1333

 ،كما وقع تغييره و تتميمه
 قرر ما يلي :

 الفصل األول 
 1946املولود  سنة  :  يعين السيد : احمد امزيان

الثالث لرئيس املجلس  بصفتـه :النائب اكادير تلوين بدوار
لإلشهاد على صحة اإلمضاءات و  الجماعي لتلوين اسكا.

النسخ املطابقة لألصل بالجماعة الترابية لتلوين أسكا ليقوم 
 بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.

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

 .2015أكتوبر  07ريخأسكا، بتا-و حرر بتلوين
 .إبراهيم النصحي الجماعي رئيس املجلساإلمضاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملخص مداوالت مجالس الجماعات

 
ملخص محضر مداوالت املجلس الجماعي للبيرات في إطار 

 2018فبراير  دورته العادية لشهر 
املجلس الجماعي للبيرات في إطار دورته اجتمع 

املنعقدة بمقر الجماعة يوم  2018العادية لشهر فبراير 
طبقا ملقتضيات الظهير الشريف  2018فبراير  06الثالثاء 

 07املوافق  1436من رمضان 20الصادر في  1-15-85رقم 
ملتعلق ا 113-14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز 

 بالجماعات.
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 3886و تفعيال ملقتضيات الدورية الوزارية عدد 
بشان مراقبة مشروعية  2010أبريل  26الصادرة بتاريخ 

مقررات املجالس الجماعية فقد صادق املجلس بإجماع 
األعضاء الحاضرين على املقررات املتخذة بشأن النقط 

 ه:املدرجة في جدول أعمال هذه الدورة كما هو مبين أسفل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة األولى
صادق املجلس الجماعي للبيرات خالل دورته العادية 

 06املنعقدة بمقر الجماعة يوم االثنين  2018لشهر فبراير 
طة ضرين على مقرر النقبإجماع أعضائه الحا 2018فبراير 

املتعلقة بتوجيه ملتمس من أجل الزيادة في حصة الجماعة 
 من الضريبة على القيمة املضافة.

 فضلي شركاوي  رئيس املجلس 
 جسن اغراس كاتب املجلس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شأن النقطة الثانيةاملقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي ب

 
صادق املجلس الجماعي للبيرات خالل دورته العادية 

 06املنعقدة بمقر الجماعة يوم االثنين  2018لشهر فبراير 
رين على برمجة فائض بإجماع أعضائه الحاض 2018فبراير 

 كما يلي: 2017السنة املالية 
االعتمادات  العنوان فصول امليزانية

 املبرمجة

21/20-12/10-31-41-
12-04 

و  اإلصالحات الكبرى للسيارات
الدراجات النارية و اآلليات 

إصالح شاحنة صهريجية مع )
 أربع سيارات تابعة للجماعة(

140000.00 

10/12- 22-30-21-83-
87-04 

إصالح نقط املاء العمومي 
إصالح و ترميم نطفية رأس )

 ازولفت(

41384.46 

 181.384.46 املجموع
فضلي  س املجلسرئي  اإلمضاءات  

 شركاوي 
 جسن اغراس كاتب املجلس   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الثالثة

 
صادق املجلس الجماعي للبيرات خالل دورته العادية 

 06يوم االثنين املنعقدة بمقر الجماعة  2018لشهر فبراير 
الحاضرين على توجيه طلب بإجماع أعضائه  2018فبراير 

من أجل ربط مركز جماعة البيرات بالشبكة الوطنية 
 للكهرباء.

 فضلي شركاوي  رئيس املجلس
 جسن اغراس كاتب املجلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س الجماعي لعوينة لهنا في ملخص محضر مداوالت املجل

 .2018ية لشهر فبراير إطار دورته العاد
 

اجتمع املجلس الجماعي لعوينة لهنا في إطار دورته العادية 
املنعقدة بدوار أم لهويتكات التابع  2018لشهر فبراير 

طبقا ملقتضيات  2018فبراير  02للجماعة يوم الجمعة 

من رمضان  20الصادر في  1-15-85الظهير الشريف رقم 
يذ القانون التنظيمي رقم بتنف 2015يوليوز  07املوافق  1436

 املتعلق بالجماعات. 14-113
الصادرة  3886و تفعيال ملقتضيات الدورية الوزارية عدد 

بشأن مراقبة مشروعية مقررات   2010أبريل  26بتاريخ 
املجالس الجماعية  فقد صادق املجلس بإجماع األعضاء 

قررات املتخذة بشأن النقط املدرجة في الحاضرين على امل
 أعمال هذه الدورة كما هو مبين أسفله: جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة األولى

 
صادق املجلس الجماعي لعوينة لهنا خالل دورته العادية 

لعويتكات التابع املنعقدة بدوار أم  2018فبراير  لشهر
بإجماع أعضائه  2018فبراير  02للجماعة يوم الجمعة 

الحاضرين على مقرر النقطة املتعلقة ببرمجة الفائض 
 كما يلي: 2017الحقيقي للسنة املالية 

املبلغ املبرمج  العنوان الفصل
 بالدرهم

مباني  مباني  للسكنى ) إصالح 30.11.10.12.22/32
 سكن املوظفين(

30.000.00 

البنايات ) إصالح شبكة املواصالت  30.11.10.12.22/33
السلكية بمقر الجماعة و إصالح 

 برنامج املراقبة بالكاميرات(

40.000.00 

السيارات  الدراجات و الدراجات  10.12.10.12.22/11
 النارية ) اقتناء سيارة نفعية( 

250.000.00 

املعلوماتي) شراء شراء العتاد  10.12.10.12.22/14
 برنامج معلوماتي للحالة املدنية(

34.600.00 

شراء عتاد التزيين و الحفالت )  10.12.10.12.22/16
 أعالم وطنية أعمدة حديدية(

50.064.19 

 404.664.19 املجموع
 اتحيس مصطفى رئيس املجلس اإلمضاءات

 محمد اوبال كاتب املجلس  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الثانية:
 

صادق املجلس الجماعي لعوينة لهنا خالل دورته العادية 
املنعقدة بدوار أم لعويتكات التابع  2018لشهر فبراير 

ه بإجماع أعضائ 2018فبراير  02للجماعة يوم الجمعة 
الحاضرين مبدئيا على تصميم النمو الخاص بمركز الجماعة 
في انتظار إدخال التعديالت و التغييرات التي أجريت عليه و 

 صدور تصميم النمو املعدل للمصادقة النهائية عليه.
 اتحيس مصطفى         رئيس املجلس

 محمد اوبال              كاتب املجلس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقرر املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الثالثة
 

صادق املجلس الجماعي لعوينة لهنا خالل دورته العادية 
املنعقدة بدوار أم لعويتكات التابع  2018لشهر فبراير 

بإجماع أعضائه  2018فبراير  02للجماعة يوم الجمعة 
اتفاقية شراكة مع املجلس اإلقليمي ألسا  الحاضرين على

 الزاك من أجل اقتناء سيارة نفعية لفائدة جماعة عوينة لهنا.
 اتحيس مصطفى رئيس املجلس

 محمد اوبال كاتب املجلس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طة الرابعةن طرف املجلس الجماعي بشأن النقاملقرر  املتخذ م

 
صادق املجلس الجماعي لعوينة لهنا خالل دورته العادية 

املنعقدة بدوار أم لعويتكات التابع  2018لشهر فبراير 
بإجماع أعضائه  2018فبراير  02للجماعة يوم الجمعة 

الحاضرين على طلب دعم مالي من أجل اقتناء آليات لفائدة 
 عوينة لهنا.جماعة 

 اتحيس مصطفى رئيس املجلس
 محمد اوبال    كاتب املجلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املقرر  املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الخامسة

 
صادق املجلس الجماعي لعوينة لهنا خالل دورته العادية 

املنعقدة بدوار أم لعويتكات التابع  2018لشهر فبراير 
بإجماع أعضائه  2018فبراير  02جماعة يوم الجمعة لل

الحاضرين على مقرر النقطة املتعلقة بطلب دعم مالي من 
 إنجاز برنامج عمل جماعة عوينة لهنا.أجل 

 اتحيس مصطفى ملجلسرئيس ا اإلمضاءات
 محمد اوبال كاتب املجلس   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املقرر  املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة السادسة

صادق املجلس الجماعي لعوينة لهنا خالل دورته العادية 
لعويتكات التابع املنعقدة بدوار أم  2018لشهر فبراير 

بإجماع أعضائه  2018فبراير  02للجماعة يوم الجمعة 
لجماعات الحاضرين على اتفاقية االنضمام إلى ائتالف ا

 الترابية من أجل املناخ.
 اتحيس مصطفى   رئيس املجلس

 محمد اوبال      كاتب املجلس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقرر  املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة السابعة:
 

لعادية صادق املجلس الجماعي لعوينة لهنا خالل دورته ا
املنعقدة بدوار أم لعويتكات التابع  2018لشهر فبراير 

بإجماع أعضائه  2018فبراير  02للجماعة يوم الجمعة 
 مقبرة أم لعويتكات.الحاضرين على طلب دعم مالي لبناء سور 

 اتحيس مصطفى رئيس املجلس
 محمد اوبال كاتب املجلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املقرر  املتخذ من طرف املجلس الجماعي بشأن النقطة الثامنة

 
صادق املجلس الجماعي لعوينة لهنا خالل دورته العادية 

املنعقدة بدوار أم لعويتكات التابع  2018فبراير لشهر 
بإجماع أعضائه  2018فبراير  02للجماعة يوم الجمعة 

عض فصول ميزانية الحاضرين على تحويل اعتمادات ب
درهم إلى الفصل املتعلق  4.926.34التجهيز التي تناهز 

 بالبنايات.
 اتحيس مصطفى رئيس املجلس

 محمد اوبال كاتب املجلس
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 الساقية الحمراء-العيون جهة املتواجدة ببالجماعات الترابية لقة صة املتعلنصوص الخاا

 النصوص الخاصة املتعلقة بمجالس الجماعات و رؤسائها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفويضقرارات 
 

 اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
 

 بتاريخ 01/15ملجلس الجماعي للدشيرة رقم قرار لرئيس ا
بتفويض مهام املصادقة على  يتعلق 2015شتنبر  15 

 بتطابق الوثائق ألصولها .اإلمضاء و اإلشهاد 
 

 رئيس املجلس الجماعي للدشيرة،
 113.14بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 07هـ ) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85

 ( ؛2015يوليو
 قرر ما يلي :

 الفصل األول 
املصطفى محرر من الدرجة يفوض للسيد مهدي 

بوجدة ،مهام املصادقة  01/04/1956الثالثة واملولود بتاريخ  
على اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها بجماعة 

 الدشيرة.
 الفصل الثاني:

يان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يبدأ سر 
 التوقيع عليه.

 2015شتنبر  15حرر بالدشيرة في 
 :رئيس املجلس الجماعي للدشيرةإمضاء 

 سيداتي بنمسعود  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتاريخ 03/15قرار لرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم 
بتفويض مهام املصادقة على  يتعلق 2015تنبر ش 15 

 ألصولها .اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق 
  

 رئيس املجلس الجماعي للدشيرة،
 113.14بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 07هـ ) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85

 ؛( 2015يويول
 قرر ما يلي :

 الفصل األول 
الدرجة الثانية يفوض للسيد محمد اعكيدة تقني من 

بوادي زم مهام املصادقة على اإلمضاء   1960واملولود بتاريخ  
 و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها بجماعة الدشيرة.

 
 الفصل الثاني:

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 ليه.التوقيع ع

 2015شتنبر  15حرر بالدشيرة في 
 سيداتي بنمسعود  يرةإمضاء :رئيس املجلس الجماعي للدش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 بتاريخ 04/15قرار لرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم 
بتفويض مهام املصادقة على  يتعلق 2015شتنبر  15 

 مضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها .اإل 
 

 الجماعي للدشيرة ؛رئيس املجلس 
 113.14بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 07هـ ) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85

 ؛(2015يوليو
 قرر ما يلي :

 الفصل األول 
سيداتي الشكوطي عون تقني من  يفوض للسيد

بالسمارة مهام املصادقة   1968واملولود بتاريخ  الدرجة األولى 
على اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها بجماعة 

 الدشيرة.
 الفصل الثاني:

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 التوقيع عليه.

 2015شتنبر  15حرر بالدشيرة في 
 بنمسعودسيداتي  :رئيس املجلس الجماعي للدشيرة إمضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتاريخ 5/15قرار لرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم 

بتفويض مهام الحالة املدنية  يتعلق 2015شتنبر  15 
ألصولها  واملصادقة على اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق

. 
 للدشيرة،رئيس املجلس الجماعي 

 113.14بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 
املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 07هـ ) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85
 منه. 103( و خاصة املادة 2015يوليو

 قرر ما يلي :
 الفصل األول 

منا النائب األول للرئيس  يفوض للسيد محمد علي
بالحكونية مهام الحالة املدنية  14/05/1968واملولود بتاريخ  

و املصادقة على اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها 
 بجماعة الدشيرة.

 الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 

 التوقيع عليه.
 2015شتنبر  15حرر بالدشيرة في 

 سيداتي بنمسعود  ي للدشيرةإمضاء :رئيس املجلس الجماع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتاريخ 06/15قرار لرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم 
بتفويض مهام الحالة املدنية  يتعلق 2015شتنبر  15 

الوثائق ألصولها واملصادقة على اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق 
. 

 رئيس املجلس الجماعي للدشيرة،
 113.14بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 07هـ ) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85

 ؛(2015يوليو
 قرر ما يلي :
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 الفصل األول 
لثاني للرئيس يفوض للسيد لحسن السباعي النائب ا

بالعيون مهام الحالة املدنية و   1952واملولود بتاريخ  
املصادقة على اإلمضاء و اإلشهاد بتطابق الوثائق ألصولها 

 بجماعة الدشيرة.
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 التوقيع عليه.

 .2015شتنبر  15حرر بالدشيرة في 
 .سيداتي بنمسعود ، الجماعي للدشيرة إمضاء :رئيس املجلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعلق بتفويض  08قرار لرئيس املجلس الجماعي للدشيرة رقم 

 التصديق على االمضاء و االشهاد بتطابق النسخ ألصولها.
 

 رئيس املجلس الجماعي الدشيرة،
 113.14لقانون التنظيمي رقم مقتضيات ابناء على 

املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
يوليو  07هـ ) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85

 منه. 104( و خاصة املادة 2015
 قرر مايلي:

 الفصل األول 
يفوض للسيد محمد تمام ،موظف جماعي املولود 

و اإلشهاد بتطابق اإلمضاء  مهام التصديق على 1963بتاريخ 
النسخ ألصولها لجماعة الدشيرة ليقوم بهذه املهمة باملشاركة 

 معي و بتفويض مني.
 الفصل الثاني

يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
 التوقيع عليه.

 
 2015ديسمبر 14حرر بالدشيرة في  

 بنمسعودسيداتي   إمضاء :رئيس املجلس الجماعي الدشيرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتاريخ 11قرار لرئيس املجلس الجماعي لفم الواد رقم 
يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على  2015شتنبر  16 

 صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
 

 رئيس املجلس الجماعي لفم الواد؛
الصادر  113.14بناءا على مقتضيات القانون رقم 

رمضان  20املؤرخ في  1.15.85بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
ات الترابية ( املتعلق بالجماع2015يوليو  7املوافق ل) 1436

 .102وخصوصا املادة 
 قرر ما يلي:

 الفصل االول 
يفوض للسيد حسن الدرداري محرر إداري من 

  y8856 الدرجة الثالثة ،الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
في مهام اإلشهاد على صحة  بنجريرب 1959داد بتاريخ واملز 

 اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها بجماعة فم الواد. 
 الفصل الثاني

 ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ املصادقة عليه.
 

 2015سبتمبر 16بفم الواد في  وحرر 
 محمد عياش  إمضاء :رئيس املجلس الجماعي  لفم الواد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 بتاريخ  13قرار لرئيس املجلس الجماعي لفم الواد رقم 
يقض ي بالتفويض في مهام اإلشهاد على  2015شتنبر  16

 صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.
 

 رئيس املجلس الجماعي لفم الواد؛
صادر ال 113.14مقتضيات القانون رقم بناءا على 

رمضان  20املؤرخ في  1.15.85بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
( املتعلق بالجماعات الترابية 2015يوليو  7املوافق ل) 1436

 .102وخصوصا املادة 
 قرر ما يلي:

 الفصل االول 
يفوض للسيد عمر أمسيعيد مساعد تقني من الدرجة 

واملزداد   SH65905 الثالثة ،الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء  بالعيون  1971تاريخ ب

 ومطابقة النسخ ألصولها بجماعة فم الواد. 
 الفصل الثاني

 ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ املصادقة عليه.
 .2015سبتمبر 16بفم الواد في  وحرر 

 .محمد عياش ،إمضاء :رئيس املجلس الجماعي  لفم الواد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتاريخ  18قرار لرئيس مجلس جماعة فم الواد رقم 
 يقض ي بتفويض االمضاء و االشهاد  2015ديسمبر  01

 على صحة االمضاء و مطابقة النسخ ألصولها.
 

 رئيس مجلس جماعة لفم الواد؛
الصادر  113.14بناء على مقتضيات القانون رقم 

رمضان  20املؤرخ في  1.15.85الظهير الشريف رقم بتنفيذه 
بالجماعات و ( املتعلق 2015يوليو 7املوافق ل) 1436

 ؛ 102خصوصا املادة  
 قرر ما يلي:

 الفصل االول 
يفوض للسيد  عثمان اعكيك النائب االول للرئيس، 

 1957واملزداد في   SH18568الحامل للبطاقة الوطنية 
صحة االمضاءات و النسخ بالعيون مهام االشهاد على 

 املطابقة لألصل بجماعة فم الواد.
 الفصل الثاني

 ر ابتداء من املصادقة عليه.ينفذ هذا القرا
 2015ديسمبر   01وحرر بفم الواد في 

 محمد عياش.اإلمضاء: رئيس املجلس الجماعي لفم الواد،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1031قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 
 يقض ي بتفويض اإلمضاء.  2015دجنبر  28  بتاريخ 

 
 إن رئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون؛

الصادر بتاريخ  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07املوافق ) 1436رمضان  20

ملتعلق بالجماعات و خاصة الفصل ا 113-14التنظيمي رقم 
 منه. 102

الصادر في  1.02.239بناء على الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  03موافق  1423رجب  25

املتعلق بالحالة املدنية و مرسوم تطبيقه رقم  37.99
أكتوبر  09موافق  1423شعبان  02الصادر في  2.99.665

 منه. 05وخاصة املادة  2002
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 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

 23/12/1967يسند للسيد عمر ننات املزداد بتاريخ 
باليوسفية بصفته تقني السلم العاشر املرسم والعامل  

،مهام تفويض  1/08/1991ح هذه الجماعة منذ تاريخ بمصال
التوقيع على مطابقة النسخ ألصولها باملكتب الفرعي للحالة 

مللحقة اإلدارية الثامنة عشر املدنية الذي يوجد مقره با
 بالعيون، ليقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.

 الفصل الثاني
اريخ يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من ت

 التوقيع عليه.
 إمضاء :رئيس املجلس الجماعي موالي حمدي ولد الرشيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1033قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 

 يقض ي بتفويض اإلمضاء.  2015دجنبر  28  بتاريخ 
 

 العيون؛ رئيس املجلس الجماعي ملدينة
الصادر بتاريخ  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07املوافق ) 1436رمضان  20
املتعلق بالجماعات و خاصة الفصل  113-14التنظيمي رقم 

 منه. 102
الصادر في  1.02.239بناء على الظهير الشريف رقم 

القانون رقم  بتنفيذ 2002أكتوبر  03موافق  1423رجب  25
 املتعلق بالحالة املدنية و مرسوم تطبيقه رقم 37.99

أكتوبر  09موافق  1423شعبان  02الصادر في  2.99.665
 منه. 05وخاصة املادة  2002

 قرر ما يلي:
 

 الفصل األول 
 02/02/1962يسند للسيد أحمد بلوزة املزداد بتاريخ 

بمصالح  بالرباط بصفته محرر السلم الثامن املرسم والعامل
،مهام تفويض  1991 /02 /2هذه الجماعة منذ تاريخ 

التوقيع على مطابقة النسخ ألصولها باملكتب الفرعي للحالة 
املدنية الذي يوجد مقره بامللحقة اإلدارية الثانية بالعيون، 

 ليقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
 الفصل الثاني

من تاريخ يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء 
 التوقيع عليه.

 ي حمدي ولد الرشيد.إمضاء :رئيس املجلس الجماعي موال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1035قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 
 يقض ي بتفويض اإلمضاء.  2015دجنبر  28  بتاريخ 

 
 دينة العيون؛رئيس املجلس الجماعي مل

الصادر بتاريخ  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم 
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  07املوافق ) 1436رمضان  20

املتعلق بالجماعات و خاصة الفصل  113-14التنظيمي رقم 
 منه. 102

الصادر في  1.02.239و بناء على الظهير الشريف رقم 
بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  03موافق  1423رجب  25

املدنية و مرسوم تطبيقه رقم  املتعلق بالحالة 37.99
أكتوبر  09موافق  1423شعبان  02الصادر في  2.99.665

 منه. 05وخاصة املادة  2002
 قرر ما يلي:

 
 

 الفصل األول 
يسند للسيدة بديعة التوزي املزدادة بتاريخ 

ملرسمة بخريبكة بصفتها محرر السلم الثامن ا 09/04/1958
،  01/01/1978اريخ و العاملة بمصالح هذه الجماعة منذ ت

مهام تفويض التوقيع على مطابقة النسخ ألصولها باملكتب 
الفرعي للحالة املدنية الذي يوجد مقره بامللحقة اإلدارية 

 السابعة بالعيون، ليقوم بهذه املهمة مقامي و باملشاركة معي.
 الفصل الثاني

ا القرار ابتداء من تاريخ بدأ سريان مفعول هذي
 التوقيع عليه.

 
 إمضاء :رئيس املجلس الجماعي موالي حمدي ولد الرشيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1050قرار لرئيس املجلس الجماعي ملدينة العيون رقم 

 يقض ي بتفويض اإلمضاء.  2016فبراير  22بتاريخ  
 

 املجلس الجماعي ملدينة العيون؛رئيس 
الصادر  1.15.185بناء على الظهير الشريف رقم 

( بتنفيذ 2015يوليوز  07املوافق ) 1436رمضان  20بتاريخ 
تعلق بالجماعات و خاصة امل 113-14القانون التنظيمي رقم 

 منه. 102الفصل 
الصادر في  1.02.239بناء على الظهير الشريف رقم 

بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  03 موافق 1423رجب  25
املتعلق بالحالة املدنية و مرسوم تطبيقه رقم  37.99

أكتوبر  09موافق  1423شعبان  02الصادر في  2.99.665
 ه.من 05وخاصة املادة  2002

 قرر ما يلي:
 الفصل األول 

يسند للسيد سيدي املختار ماء العينين املزداد بتاريخ 
ته متصرف ممتاز مرسم بالعيون بصف 05/05/1965

والعامل بمصالح هذه الجماعة، مهام تفوبض اإلشهاد على 
مطابقة النسخ ألصولها بمكتب الحالة املدنية الذي يوجد 

م بهذه املهمة مقامي و مقره بالدائرة األولى بالعيون ليقو 
 باملشاركة معي.

 الفصل الثاني
يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 

 ع عليه.التوقي
 

 موالي حمدي ولد الرشيدإمضاء :رئيس املجلس الجماعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16بتاريخ  04قرار لرئيس املجلس الجماعي لبوكراع رقم 
يقض ي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاء و  2015نونبر

 ألصولها. مطابقة الوثائق
 

 الجماعي لبوكراع؛رئيس املجلس 
للجماعات  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 

من  20صادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 
وخاصة املادة  2015يوليوز  7هجرية موافق  1436رمضان 

 منه 102
 قرر ما يلي:

 فصل فريد
يفوض للسيد  محمد اعبيدو النائب األول لرئيس 

ع للقيام بمهام توقيع الوثائق املتعلقة املجلس القروي لبوكرا
بمهام تصحيح االمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ال صولها 
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نونبر  16معي ابتداء من ليقوم بهذه املهمة مقامي و املشاركة 
2015. 

 2015نونبر 16حرر ببوكراع في 
 املجلس الجماعي لبوكراع،عبد هللا السالمي. اإلمضاء: رئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 16بتاريخ  05قرار لرئيس املجلس الجماعي لبوكراع رقم 

تصحيح اإلمضاء و  يقض ي بتفويض مهام 2015نونبر
 مطابقة الوثائق الصولها.

 رئيس املجلس الجماعي لبوكراع؛
للجماعات  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 

من  20صادر في   1.15.85الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 
وخاصة املادة  2015يوليوز  7هجرية موافق  1436رمضان 

 منه. 102
 قرر ما يلي:

 فصل فريد
يد  السالك هدي النائب الثاني لرئيس يفوض للس

بمهام توقيع الوثائق املجلس الجماعي لبوكراع للقيام 
املتعلقة بمهام تصحيح االمضاء و مطابقة نسخ الوثائق 
ألصولها ليقوم بهذه املهمة مقامي و املشاركة معي ابتداء من 

 .2015نونبر  16
 2015نونبر 16حرر ببوكراع في 

 عبد هللا السالمي. الجماعي لبوكراع،اإلمضاء: رئيس املجلس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشراكة والتكوين ة البشرية والتعاون و لجنة التنمي
 : رئيس اللجنة   جميلة لكرد -
 : نائب رئيس اللجنة   عبد اللطيف الحسناوي  -
 :  عضو املامي اهل احمد ابراهيم -
 : عضو  رضوان الشيكر -
 : عضو  محمد سالم حمية -

نونبر  2املوافق ل  1437محرم  19وذلك يوم االثنين 
2015   

 يع كاتب املجلستوقيع رئيس املجلس                      توق
 سيدي صلوح الجماني                       محمداألمين ديدى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملخص مداوالت مجالس الجماعات

 
 8بتاريخ   2015/  125املجلس جماعي للداخلة عدد  مقرر 

افق ل  1437محرم  املتعلق بالنقطة  2015أكتوبر  22املو
الداخلي ملجلس بالدراسة واملصادقة على النظام  الخاصة

 جماعة الداخلة .
مجلس جماعة الداخلة املجتمع في إطار دورته لشهر 

محرم  8يخ خالل الجلسة العلنية املنعقدة بتار  2015أكتوبر 
وطبقا ملقتضيات القانون   2015أكتوبر  22املوافق ل  1437
املتعلق بامليثاق الجماعي كما تم تغييره و  113-14رقم 

 منه،  32 تتميمه وخاصة املادة
وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بالدراسة 

   واملصادقة على النظام الداخلي ملجلس جماعة الداخلة
  التصويت العلني برفع األيدي  و بعد اللجوء إلى 

 و حيث  إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
 37عدد األعضاء الحاضرين لعملية التصويت : 

 عضوا
 صوتا  22:  ر عنهاعدد األصوات املعب

 عضوا   22:  عدد األعضاء املوافقين  
   00:   األعضاء الرافضين

 00األعضاء املمتنعين عن التصويت  : 
 يلي :قرر ما 

صادق املجلس باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين 
  وذلك  الداخلة جماعة  مهامهم على النظام الداخلي ملجلس 

 . 2015أكتوبر  22املوافق ل  1437محرم  8 يوم الخميس
 توقيع رئيس املجلس                       توقيع كاتب املجلس

 محمداألمين ديدى سيدي صلوح الجماني                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ   2015/  127جماعي للداخلة عدد  المقرر املجلس 
افق ل  1437محرم  27 املتعلق بالنقطة  2015ر نونب 10املو

الخاصة بالدراسة واملصادقة على مشروع ميزانية سنة 
2016. 

  
الداخلة املجتمع في إطار الجلسة مجلس جماعة 

خالل الجلسة العلنية  2015الثالثة لدورة شهر أكتوبر 
  2015نونبر  10املوافق ل  1437محرم  27املنعقدة بتاريخ 

املتعلق بامليثاق  113-14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 منه،  32الجماعي كما تم تغييره و تتميمه وخاصة املادة 

للنقطة الخاصة  بالدراسة  وبعد دراسة املجلس
 . .2016واملصادقة على مشروع ميزانية سنة 

 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني برفع األيدي 
 و حيث  إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:

 عضوا 37:  حاضرينعدد األعضاء ال
 صوتا  36:  عدد األصوات املعبر عنها

 صوتا 21:   عدد األعضاء املوافقين
 عضوا 15:   عدد األعضاء الرافضين

 قرر ما يلي:
صادق املجلس باألغلبية املطلقة على املقرر املتعلق 

 .2016باملصادقة على مشروع ميزانية السنة املالية 
 10املوافق ل  1437محرم   27وذلك يوم الثالثاء 

 .2015نونبر 
 توقيع رئيس املجلس                       توقيع كاتب املجلس
 سيدي صلوح الجماني                      محمداألمين ديدى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريخ  بتا 2015/  128جماعي للداخلة عدد  المقرر املجلس 

افق ل  1437محرم  27 املتعلق بالنقطة  2015نونبر  10املو
للمدير العام للخطوط امللكية الخاصة  برفع ملتمس 

الدار  املغربية من أجل الرفع من عدد الرحالت الجوية بين
 البيضاء والداخلة.

 
إن مجلس جماعة الداخلة املجتمع في إطار الجلسة 

ل الجلسة العلنية خال 2015الثالثة لدورة شهر أكتوبر 
  2015نونبر  10املوافق ل  1437محرم  27املنعقدة بتاريخ 

املتعلق بامليثاق  113-14وطبقا ملقتضيات القانون رقم 
 منه،  32الجماعي كما تم تغييره و تتميمه وخاصة املادة 

وبعد دراسة املجلس للنقطة الخاصة  برفع ملتمس 
من أجل الرفع من للمدير العام للخطوط امللكية املغربية 

 عدد الرحالت الجوية بين الدار البيضاء والداخلة.
 لجوء إلى التصويت العلني برفع األيديو بعد ال

 و حيث  إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
 عضوا 37عدد األعضاء الحاضرين   : 
 صوتا  36عدد األصوات املعبر عنها : 

 صوتا 36عدد األعضاء املوافقين     : 
 األعضاء الرافضين    : ال أحد عدد

 قرر ما يلي
اضرين على املقرر صادق املجلس بإجماع األعضاء الح

املتعلق برفع ملتمس للمدير العام للخطوط امللكية املغربية 
من أجل الرفع من عدد الرحالت الجوية بين الدار البيضاء 

 والداخلة.
 10املوافق ل  1437محرم   27وذلك يوم الثالثاء 

 2015ر نونب
 توقيع رئيس املجلس                    توقيع كاتب املجلس

 الجماني                     محمداألمين ديدى. سيدي صلوح
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بتاريخ  01مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد   
افق لـ  1436ذو الحجة  24 النقطة  2015 أكتوبر 08املو

الداخلي املتعلقة  بدراسة واملصادقة على النظام 
 للمجلس.

 
مجلس الجماعة الترابية للعركوب. املجتمع في إطار 

ميالدية . خالل  2015الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة 
 2015أكتوبر  08جلسته العادية والعلنية املنعقدة بتاريخ 

هجرية بمقر دار  1436الحجة ذو  24ميالدية املوافق ل 
 احا. الجماعة على الساعة الحادية عشرة صب

 113-14طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 
 منه. 32املتعلق بالجماعات. السيما املادة 

و بعد دراسة املجلس للنقطة األولى املتعلقة 
 باملصادقة على القانون الداخلي للمجلس 

 العلني وبعد اللجوء لعملية التصويت 
 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي

 ثالثة عشر عضوا   13عدد األعضاء الحاضرين  
 ثالثة  عشر عضوا   13عدد األصوات املعبر عنها

 أحدى عشر عضوا.  11عدد األعضاء املوافقين    
 اثنان    (02)عدد األعضاء الرافضين 

 ( ال أحد00)  عدد األعضاء املمتنعين عن التصويت 
 قرر ما يلي

للعركوب. باألغلبية صادق مجلس الجماعة الترابية 
املطلقة ألعضائه الحاضرين على مقرر النقطة األولى 

 واملتعلقة باملصادقة على النظام الداخلي للمجلس. 
 كاتب املجلس  رئيس املجلس إمضاء

 بوسيف يحضيه   صالح بوسيف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرم  13بتاريخ  04مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد 
افق لـ  1437 النقطة املتعلقة     2015 أكتوبر 27املو

بدراسة دعم النقل الجوي برفع الرحالت الجوية للخطوط 
  البيضاء والداخلةامللكية املغربية بين مدينتي الدار 

 
ية للعركوب. املجتمع في إطار مجلس الجماعة التراب

ميالدية ، خالل  2015الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة 
ميالدية  2015أكتوبر  27جلسته الثالثة املنعقدة بتاريخ 

بمقر دار الجماعة على  ̨هجرية  1437محرم  13املوافق ل 
 الساعة الحادية عشرة صباحا. 

 113-14ا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم طبق
 منه.      92املتعلق بالجماعات السيما املادة 

بعد دراسة املجلس للنقطة الثانية املتعلقة بدعم 
النقل الجوي برفع الرحالت الجوية للخطوط امللكية املغربية 

 بين مدينتي الداخلة و الدار البيضاء.
 بعد اللجوء إلى التصويت العلني 

 ث إن عملية التصويت أسفرت على ما يليوحي
 إثنا عشر عضوا   12دد األعضاء الحاضرين  ع

 اثنا عشر عضوا  12عدد األصوات املعبر عنها
 اثنا عشر عضوا  12عدد األعضاء املوافقين    

 ال أحد   00عدد األعضاء الرافضين   
  ال أحد       00عدد املمتنعين عن التصويت 

 قرر ما يلي
جماع صادق مجلس الجماعة الترابية للعركوب. بإ

أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة الرابعة   و املتعلقة 
بدعم النقل الجوي برفع عدد الرحالت الجوية للخطوط 

و الدار البيضاء و ذلك  امللكية املغربية بين مدينتي الداخلة
هم كمساهمة مالية در   600000.00بتخصيص مبلغ 

دير للجماعة في إطار الشراكة. مع رفع ملتمس إلى السيد امل
 العام للخطوط الجوية امللكية لهذه الغاية .

 كاتب املجلس                     رئيس املجلس إمضاء
 بوسيف يحضيه       صالح بوسيف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محرم  13بتاريخ  05مقرر املجلس الجماعي للعركوب عدد 

النقطة املتعلقة بتعيين  2015 أكتوبر 27افق لـ املو  1437
عضو باللجنة اإلدارية املكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية 

. 
مجلس الجماعة الترابية للعركوب. املجتمع في إطار 

ميالدية . خالل  2015الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة 
 ميالدية 2015أكتوبر  27جلسته الثالثة املنعقدة بتاريخ 

بمقر دار الجماعة على  ̨هجرية  1437محرم  13املوافق ل 
 الساعة الحادية عشرة صباحا. 

املتعلق بتجديد اللوائح  36/11بناءا على القانون رقم 
االنتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة 

 185/11/1املعلوماتية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 
 .2011شتنبر  17ق ل املواف 1432شوال  18املؤرخ في 

بعد دراسة املجلس للنقطة الثانية املتعلقة بتعيين 
 اإلنتخابية. عضو باللجنة املكلفة  بمراجعة اللوائح

بعد اللجوء لعملية اإلقتراع العلني املتعلق بانتخاب 
 أعضاء لجنة املالية وامليزانية. 

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي
 اثنا عشر عضوا    12ين  عدد األعضاء الحاضر 

 اثنا عشر عضوا   12عدد األصوات املعبر عنها
   اء عشرة أعض  10عدد األعضاء املوافقين 
 اثنان   02عدد األعضاء الرافضين

    ال أحد   00عدد األعضاء املمتنعين عن التصويت 
 قرر ما يلي

صادق مجلس الجماعة الترابية للعركوب. باألغلبية 
ألعضائه الحاضرين على مقرر النقطة الخامسة و املطلقة 

اإلدارية املتعلقة بتعيين ممثل الجماعة و نائبه باللجنة 
املكلفة باملراجعة السنوية للوائح اإلنتخابية العامة وهما 

 كالتالي
السيد صالح بوسيف ممثل  مجلس الجماعة باللجنة  

بية العامة اإلدارية املكلفة باملراجعة السنوية للوائح اإلنتخا
 والسيد محمد سدينا براي نائبا له .

 كاتب املجلس      رئيس املجلس  إمضاء
 بوسيف يحضيه               بوسيف              صالح
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املتعلق   14عدد  جماعي للعركوبالمقرر املجلس 
ملصادقة  على برمجة اقتناء سيارة لفائدة بالدراسة وا

 .الجماعة
 

مجلس الجماعة الترابية للعركوب. املجتمع في إطار 
ميالدية . خالل  2016الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة 

هجرية املوافق  1438محرم  9جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ  
لساعة ميالدية   بمقر دار الجماعة على ا 2016أكتوبر  11ل 

 الحادية عشرة صباحا. 
 113-14طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 

 منه.92املتعلق بالجماعات. السيما املادة 
على بعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة باملصادقة 

 . برمجة اقتناء سيارة لفائدة الجماعة
 وبعد اللجوء إلى التصويت  العلني  . 
 على ما يليوحيث إن عملية التصويت أسفرت 

( أربعة عشر 14)    عدد األعضاء الحاضرين    -
 عضوا  

(  ثالثة عشر 13)      عدد األصوات املعبر عنها     -
 عضوا

(  إحدى عشر 11)   عدد األعضاء املوافقين     -
 عضوا

 ( اثنان 02)           عدد األعضاء الرافضين  -
 ال أحد        00عدد املمتنعين عن التصويت  -

 ر ما يليقر 
صادق مجلس الجماعة الترابية للعركوب. باألغلبية 

املتعلقة   املطلقة ألعضائه الحاضرين على مقرر النقطة
ببرمجة اقتناء سيارة لفائدة الجماعة وتخصيص مبلغ 

 درهم لهذه الغاية . 000.00 400
 توقيع رئيس املجلس                                   توقيع كاتب املجلس 

 الح بوسيف                                            يحضيه بوسيفص
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