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تـقـــديـــم

تفعيال لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.688 الصادر في 22 من ربيع األول 
1427 )21 أبريل 2006( والمتعلق بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، فقد 
صدرت سلسلة من أعدادها جعلتها تكتسب تحسنا ملحوظا على مستوى صياغتها 

وإصدارها.

وتحرص وزارة الداخلية على أن تظل الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 
سواء في صيغتها المكتوبة أو اإللكترونية مرجعا مهما للدارسين والباحثين وحلقة 
وصل بين مختلف الفاعلين والعاملين في مجال الجماعات الترابية وحيزا يخدم 
وهو           االنتدابية،  الفترات  امتداد  على  الناجحة  التجارب  وتعميم  الخبرات  تبادل 
بإصداراتها  المحليين من االستئناس  المنتخبين  فئة عريضة من  بالفعل  ما مكن 
العمل  أساليب  تطوير  على  مساعدتهم  وكذا  االنتدابية  لمهامهم  ممارستهم  أثناء 

اإلداري بجماعاتهم خالل تسييرهم وتدبيرهم اليومي لشؤونها.
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قرار جماعي رقم 01  بتاريخ 22 أبريل 2014  يتعلق 
بواسطة  والمثلجات  والمشروبات  المأكوالت  بيع  بتنظيم 
السيارات والشاحنات والعربات بالمدار الحضري لجماعة 
سيدي أبي القنادل .................................................

جهة الدار البيضاء الكبرى

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

التفويض في اإلمضاء والمهام. 

رقم  مليل  تيط  لبلدية  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
18 بتاريخ 04 ديسمبر 2013 يقضي بالتفويض في مهام 
اإلمضاء ...........................................................

قرار لرئيس المجلس الجماعي لبلدية تيط مليل رقم 15 
بتاريخ 04 ديسمبر 2013 يقضي بإلغاء التفويض في مهام 
اإلمضاء ........................................................... 

جهة سوس- ماسة- درعة

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

السير والجوالن

قرار جماعي لرئيس المجلس الحضري لمدينة تيزنيت 
عدد 02  بتاريخ 03 يناير 2013 والذي يتم بموجبه تنظيم 
السير والجوالن بمدينة تيزنيت ................................. 

جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

الشرطة اإلدارية

 560 رقم  للعيون  الحضرية  الجماعة  لرئيس  قرار 
بتاريخ 23 أبريل 2013 يتعلق بتنظيم استغالل الملك العام 
الجماعي المؤقت .................................................

السير والجوالن

 602 عدد   للعيون  الحضرية  الجماعة  لرئيس  قرار 
بتاريخ 07 فبراير 2014 حول تحديد أماكن وقوف حافالت 
النقل الحضري بالمدار الحضري لمدينة العيون ............

 651 رقم  للعيون  الحضرية  الجماعة  لرئيس  قرار 
والجوالن  السير  بتنظيم  يتعلق   2014 ماي   26 بتاريخ  
بالمدينة ............................................................ 

نصوص عامة

من   17 في  صادر   1.14.191 رقم  شريف  ظهير 
رقم  القانون  بتنفيذ   ) ديسمبر2014   10( صفر1436 
االنتخابية  للوائح  االستثنائية  بالمراجعة  المتعلق   88.14

العامة ............................................................

قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 2893.14 صادر في 
4 شوال 1435 )فاتح أغسطس 2014( بتغيير قرار وزير 
 367.02 رقم  والسياحة  والخوصصة  والمالية  االقتصاد 
الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 )5 مارس 2002( 
بتفويض السلطة إلى والة الجهات لكراء عقارات من ملك 
الدولة الخاص قصد انجاز مشاريع استثمارية................ 

اتفاقيات و عقود

جهة مراكش- تانسيفت- الحوز

مستخرج من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة 
الحضرية امنتانوت )إقليم شيشاوة(............................. 

جهة الدار البيضاء الكبرى

مستخرج من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة  
الحضرية بن سليمان.............................................. 

جهة الغرب - الشراردة- بني حسن

النظافة  لقطاع  المفوض  التدبير  عقد  من  مستخرج 
للجماعة الحضرية سوق األربعاء الغرب إقليم القنيطرة....... 

جهة العيون- بوجدور-الساقية الحمراء

النظافة  لقطاع  المفوض  التدبير  عقد  من  مستخرج 
للجماعة الحضرية العيون ......................................

جهة طنجة- تطوان

النظافة  لقطاع  المفوض  التدبير  عقد  من  مستخرج 
للجماعة الحضرية القصر الكبير ...............................

نصوص صادرة عن اإلدارة الترابية

جهة الرباط - سال- زمور- زعير

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

الشرطة االدارية
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هللا  عبد  موالي  لجماعة  القروي  المجلس  قرار لرئيس 
رقم 61  بتاريخ 13 يونيو 2013 يقضي بإلغاء التفويض 
في اإلمضاء ....................................................... 

رقم12  الجديدة  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 14 يونيو 2013 المتعلق بإلغاء قرار التفويض في 
المهام ...............................................................

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة رقم 13 
بتاريخ 14  يونيو 2013 المتعلق بإلغاء قرار التفويض في 
المهام ..............................................................

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة رقم 14 
بتاريخ 4 يونيو 2013 يقضي بالتفويض في المهام .......... 

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة رقم 15  
بتاريخ 14 يونيو 2013 يقضي بالتفويض في المهام  ....... 

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة رقم 16 
بتاريخ 14 يونيو 2013 يقضي بالتفويض في المهام ....... 

رقم 07  بنور  لسيدي  الحضري  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 27 شتنبر2013  يقضي بالتفويض في المهام ....... 

هللا  عبد  موالي  لجماعة  القروي  المجلس  قرار لرئيس 
رقم 62   بتاريخ 12 نونبر 2013 يقضي بإلغاء التفويض 
في اإلمضاء ....................................................... 

هللا  عبد  موالي  لجماعة  القروي  المجلس  قرار لرئيس 
في  بالتفويض  يقضي  نونبر 2013   12 بتاريخ    65 رقم 
المهام ...............................................................

هللا  عبد  موالي  لجماعة  القروي  المجلس  قرار لرئيس 
رقم 63  بتاريخ 12 نونبر 2013 القاضي بإلغاء تفويض 
اإلمضاء ........................................................... 

هللا  عبد  موالي  لجماعة  القروي  المجلس  قرار لرئيس 
رقم 64  بتاريخ 12 نونبر 2013 القاضي بالتفويض في 
المهام ...............................................................

قرار لرئيس المجلس القروي لجماعة لغديرة رقم 11  
بتاريخ  05 أبريل 2013 يقضي بتفويض مهام اإلشهاد على 
صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها ..................... 

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمتوح رقم  12  بتاريخ 
28 غشت 2013 يقضي بتفويض مهام تصحيح اإلمضاءات 
ومطابقة النسخ ألصولها ........................................

جهة تادلة - أزيالل

قرارات صادرة عن سلطة الوصاية

مالل  بني  إقليم  وعامل  أزيالل  تادلة  جهة  لوالي  قرار 

 682 رقم  للعيون  الحضرية  الجماعة  لرئيس  قرار 
والجوالن  السير  تنظيم  حول   2014 سبتمبر   15 بتاريخ 
ببعض الشوارع واألزقة بالجماعة الحضرية للعيون ....... 

تسمية الشوارع واألزقة

قرار لرئيس الجماعة الحضرية للعيون رقم 572 بتاريخ 
بعض  اسماء  واستبدال  استكمال  بشان   2013 يونيو   11
... للعيون  الحضرية  الجماعة  بأحياء  والشوارع  االزقة 

حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة والبيئة

 681 رقم  للعيون  الحضري  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 15 شتنبر 2014 منظم للحرف واألنشطة التجارية 
والخدماتية واألخرى الملوثة للبيئة والمحيط ................. 

مقرر عدد 653 بتاريخ 27 ماي 2014 بشأن إعالن 
من  جزء  ملكية  نزع  بخصوص  التخلي  و  العامة  المنفعة 
عقار ................................................................

جهة دكالة - عبدة

قرارات صادرة عن سلطة الوصاية

قرار لعامل  إقليم سيدي بنور رقم 64 بتاريخ 21 يونيو 
عضوية  من  االستقالة  قبول  عن  باإلعالن  يقضي    2013
المجلس القروي لجماعة أوالد سي بوحيا .................... 

قرارات صادرة عن المجالس المحلية

الشرطة اإلدارية

صادر  رقم 08  مستمر  تتميمي  تنظيمي  جماعي  قرار 
المقتضيات  بعض  بموجبه  تغير  مايو2014   19 بتاريخ 
المتعلقة بتنظيم السير والجوالن بمدينة الزمامرة ............ 

التفويض في المهام و اإلمضاء

قرار لرئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عابد رقم 22 
بتاريخ 10 أبريل 2013 يقضي بالتفويض في اإلمضاء .....

قرار لرئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عابد رقم 
23 بتاريخ 10 أبريل 2013 يقضي بالتفويض في المهام ..... 

قرار لرئيس المجلس القروي لجماعة أوالد غانم رقم 16 
بتاريخ 25 أبريل 2013 يقضي بالتفويض في اإلمضاء .....

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة رقم 07 
بتاريخ 17 مايو 2013 يقضي بالتفويض في المهام ........ 

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة رقم 08 
بتاريخ 17 مايو 2013 يقضي بالتفويض في اإلمضاء ...... 
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 01 بتاريخ    16 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

بتاريخ01   17 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ   18 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ    19 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ   20 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ    23 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ   24 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ   25 عدد  لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 08 بتاريخ     07 عدد  لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2014 ......................................................

ملخص مداوالت المجالس الجماعية

إطار  في  ألسا  الجماعي  المجلس  مداوالت  ملخص 
دورته العادية لشهر ابريل 2013..............................

ملخص محضر مداوالت المجلس الجماعي للمحبس في 
إطار دورته العادية لشهر فبراير 2013 ......................

جهة مراكش- تانسيفت- الحوز

المقررات المتخذة من طرف المجالس المحلية

 90 عدد  الحوز  تانسيفت  مراكش  جهة  مجلس  مقرر 
بتاريخ 31 ماي 2013 ..........................................

 91 عدد  الحوز  تانسيفت  مراكش  جهة  مجلس  مقرر 
بتاريخ 31 ماي 2013 ..........................................

 92 عدد  الحوز  تانسيفت  مراكش  جهة  مجلس  مقرر 
بتاريخ 31 ماي 2013 ..........................................

 93 عدد  الحوز  تانسيفت  مراكش  جهة  مجلس  مقرر 
بتاريخ 31 ماي 2013 ..........................................

 94 عدد  الحوز  تانسيفت  مراكش  جهة  مجلس  مقرر 
بتاريخ 31 ماي 2013 .......................................... 

عن  باإلعالن  يقضي   2013 يونيو   14 بتاريخ   292 رقم 
سمكت  جماعة  مجلس  طرف  من  المتخذ  المقرر  بطالن 
خالل  دورته العادية لشهر فبراير 2013 المتعلق بدراسة 
تطوير  مجال  في  »سمكت«  تعاونية  مع  شراكة  اتفاقية 
المنتوج الغابوي .................................................. 

قرار لوالي جهة تادلة أزيالل رقم 364 بتاريخ 19 شتنبر 
2013 يقضي باإلعالن عن بطالن جميع المقررات المتخدة 
من طرف مجلس جماعة بوتفردة خالل دورته اإلستثنائية 
المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2013 .............................. 

 2013 دجنبر   09 بتاريخ   479 رقم   عاملي  قرار 
مؤسسات  ومراقبة  لتتبع  اإلقليمية  اللجنة  بإحداث  القاضي 
الرعاية اإلجتماعية ...............................................

مالل  بني  إقليم  وعامل  أزيالل  تادلة  جهة  لوالي  قرار 
رقم 118 بتاريخ 4 أبريل 2014 يقضي باإلعالن عن قبول 
استقالة من عضوية المجلس الجماعي أليت أم البخث ......

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

الشرطة اإلدارية

رقم  مالل  بني  لمدينة  الحضري  المجلس  لرئيس  قرار 
05 يتعلق بتوحيد صباغة  المدينة ...............................

قرار لرئيس المجلس القروي لسيدي جابر يتعلق بتوحيد 
صباغة جماعة سيدي جابر...................................... 

جهة كلميم- سمارة

المقررات المتخذة من طرف المجالس المحلية

 07 بتاريخ    09 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
فبراير 2013 ..................................................... 

 07 بتاريخ    10 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
فبراير 2013......................................................

 07 بتاريخ    11 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
فبراير 2013 .....................................................

 01 بتاريخ    12 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ   13 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ    14 عدد  لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................

 01 بتاريخ   15 عدد   لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
أبريل 2013 ......................................................
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رقم  بوبيدمان   أليت  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
على  التوقيع  مهام  في  التفويض  قرار  بإلغاء  يتعلق   12
سابقا  الممنوح  اإلدارية  والشواهد  اإلدارية  المراسالت 
للنائب الرابع للرئيس ............................................. 

قــــرار لرئيس المجلس القروي لجماعة موالي بوعزة 
رقــــم 04 بتاريخ 06 مايو 2014 يقضي بالتفويـض في 
المهام ............................................................... 

أليت ويخلفن رقم 11  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
مهام  في  بالتفويـــض  يقضي  يناير2014   03 بتاريخ   
التعمير والبناء ....................................................

قرار لرئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان  رقم 13 
صحة  على  اإلشهاد  مهام  في  التفويض  قرار  بإلغاء  يتعلق 
سابقا  الممنوح  ألصولها  الوثائق  نسخ  ومطابقة  اإلمضاء 
للنائب الرابع للرئيس .............................................

قرار لرئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان  رقم  14 
صحة  على  اإلشهاد  مهام  في  التفويض  قرار  بإلغاء  يتعلق 
اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها   الممنوح سابقا 
للنائب الخامس للرئيس ..........................................

قرار لرئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان  رقم 15 
يتعلق بإلغاء قرار التفويض في مهام التوقيع على الشواهد 
النائب  الجراري  الحسان  للسيد  سابقا  الممنوح  اإلدارية 
السادس للرئيس ................................................... 

قرار لرئيس المجلس الجماعي لجماعة ايت نعمان رقم   
14 بتاريخ 05 غشت 2013 يتعلق بإلغاء قرار التفويض 
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وينبغي التأكيد أن هذه العملية تتوخى في عمقها، فضال عن 
العامة،  االنتخابية  باللوائح  المتعلقة  واإلجراءات  المسطرة  تبسيط 
توسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة بهذه اللوائح 
أن  يعتبر  الذي  الخصوص  بهذا  الدستور  تحقيق مقاصد  إلى  سعيا 
االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل 

الديمقراطي.

الباب األول

كيفيات مراجعة اللوائح االنتخابية العامة

المادة األولى

العامة  االنتخابية  اللوائح  مراجعة  استثنائية  بكيفية  تجرى 
المراجعة  هذه  على  وتسري   2014 مارس   31 في  المحصورة 
باللوائح  المتعلق   57.11 رقم  القانون  من  األول  القسم  أحكام 
االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية 
السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية 

مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون.

الفرع األول

ايداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد

المادة 2

تقدم طلبات القيد من طرف االشخاص غير المقيدين في اللوائح 
االنتخابية العامة والمتوفرة فيهم في التاريخ المحدد لحصر اللوائح 
القانون  هذا  من   13 المادة  ألحكام  وفقا  مراجعتها  بعد  المذكورة 
الشروط المنصوص عليها في القسم األول من القانون المشار إليه 
مدة  بصفة شخصية خالل  الطلبات  هذه  وتقدم   57.11 رقم  أعاله 

ستين يوما، ويسلم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه.

يحدد تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة إليداع طلبات القيد 
وطلبات نقل القيد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

المادة 3

المواطنات  طرف  من  القيد  نقل  وطلبات  القيد  طلبات  تودع 
المملكة لدى سفارات  المقيمين خارج تراب  المغاربة  والمواطنين 
أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم . ويتولى موظف يعينه 
وصل  فورا  ويسلم  المذكورة،  الطلبات  تلقي  القنصل  او  السفير 
كافة  تضمنه  من  التأكد  بعد  طلب،  كل  عن  عليه  وموقع  مؤرخ 

البيانات المطلوبة.

المادة 4

يمكن لكل مواطنة أو مواطن، سواء داخل الوطن أو خارجه، 
للشروط  ومستوف  العامة  االنتخابية  اللوائح  في  مسجل  غير 
المطلوبة قانونا أن يتقدم بطلب قيده أو نقل قيده عن طريق الموقع 
الداخلية  لوزير  بقرار  وتحدد  الغاية.  لهذه  المخصص  اإللكتروني 
الموقع  القيد عن طريق  القيد ونقل  تقديم طلب  كيفيات وإجراءات 

االلكتروني المذكور. 

الفرع الثاني

حصر الحاالت المتعلقة بالشطب من طرف اللجنة اإلدارية

نصوص عامة

 1436 صفر  من   17 في  صادر   1.14.191 رقم  شريف  ظهير 
)10ديسمبر2014 ( بتنفيذ القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة 

االستثنائية للوائح االنتخابية العامة .

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف بداخله 

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه هللا وإعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا 
أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة االستتنائية للوائح اإلنتخابية 

العامة، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436 )10 ديسمبر 2014(.

وقعه بالعطف : رئيس الحكومة عبد اإلله ابن كيران.

القانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة االستثنائية
 للوائح االنتخابية العامة.

بيان األسباب 

تعتزم  التي  والوسائل  التدابير  إطار  في  القانون  هذا  يندرج 
السلطات العمومية اتخاذها في أفق إجراء االستحقاقات االنتخابية 
من  األخيرة  الفقرة  في  عليها  المنصوص  لألحكام  تنفيذا  المقبلة 
المواطنات  بمشاركة  النهوض  بشأن  الدستور  من   11 الفصل 

والمواطنين في االنتخابات.
الهيئة  إعداد  إلى  يرمي  القانون  هذا  فإن  المنظور،  هذا  وفي 
والناخبين  الناخبات  مجموع  من  تتألف  التي  الوطنية،  الناخبة 
في  للمشاركة  المدعوة  العامة،  االنتخابية  اللوائح  في  المقيدين 
المزمع  الجهوية  والمجالس  الجماعية  المجالس  أعضاء  انتخابات 
إجراؤها خالل سنة 2015، وكذا تكوين الهيئات الناخبة للجماعات 
الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين 
الفصل  أحكام  مع  انسجاما  وذلك  الجديدة  الدستورية  تركيبته  في 

176 من الدستور.
االنتخابية  اللوائح  مراجعة  خيار  فإن  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
لبلوغ  المالئمة  الوسيلة  يعتبر  استثنائية  بكيفية  الحالية  العامة 
من  سيمكن  الخيار  هذا  لكون  الباب،  هذا  في  المرجوة  األهداف 
المجال، مع  تحقيقها في هذا  تم  التي  المكتسبات  استثمار وترسيخ 
إتاحة الفرصة في نفس اآلن لتحسين مضمون هذه اللوائح وفتحها 

خالل مدة كافية في وجه الناخبات والناخبين الجدد. 
القانون رقم  المراجعة هذه طبقا لمقتضيات  وستجرى عملية 
االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية  باللوائح  المتعلق   57.11
خالل  العمومية  البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال 
في  الواردة  األحكام  مراعاة  مع  واالستفتائية  االنتخابية  الحمالت 

هذا القانون.



اجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية 19 صفر 1436 )12 دجنبر 2014(12

المادة 8

يجوز لوكيل الحزب أن يتقدم بمالحظات بشأن ناخب أو أكثر 
عشر  خمسة  أجل  خالل  قانونية،  غير  بصفة  مقيدون  أنهم  يعتبر 
الفترة المخصصة إليداع طلبات  ابتداء من اليوم األول من  يوما، 

القيد وطلبات نقل القيد.

يجب أن يضمن وكيل الحزب مالحظاته في رسالة يبين فيها، 
بالناخبين  الخاصة  البيانات  وعنوانه،  وصفته  اسمه  على  عالوة 
قيدهم.  شأن  في  مالحظات  إلبداء  المعتمد  السبب  وكذا  المعنيين 
مقابل وصل  المحلية  اإلدارية  السلطة  إلى  المالحظات  هذه  وتقدم 
مؤرخ وموقع عليه يسلم فورا. وال يقبل أي مالحظة بعد انصرام 

األجل المشار إليه في الفقرة أعاله. 

تقوم السلطة اإلدارية المحلية بإجراء بحث في شأن المالحظات 
السالفة الذكر و تضع تقريرا بذلك يتضمن نتائج بحثها.

مرفقة  المعنية  المالحظات  المحلية  اإلدارية  السلطة  تحيل 
عقد  تاريخ  قبل  اإلدارية  اللجنة  على  شأنها  في  المنجز  بالتقرير 

اجتماعاتها المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.

المادة 9

تقوم اللجنة اإلدارية خالل اجتماعاتها المشار إليها في المادة 
5 من هذا القانون ببحث المالحظات التي تقدم بها وكالء األحزاب 
المنجز في شأنها من طرف السلطة  التقرير  السياسية استنادا إلى 

اإلدارية المحلية .

تتعلق  المذكورة  المالحظات  أن  اإلدارية  اللجنة  اعتبرت  إذا 
أو  للجماعة  االنتخابية  الالئحة  في  القيد  فعال حق  فقدوا  بأشخاص 
اللجنة  رئيس  على  وجب  منها،  أسمائهم  شطب  ويتعين  المقاطعة 
و  اإلجراءات  األمر  يعنيه  شخص  كل  إزاء  يطبق  أن  اإلدارية 

المسطرة المبينة في المادتين 5و6 من هذا القانون.

الفرع الرابع

مداوالت اللجنة اإلدارية

وحصر الالئحة االنتخابية العامة

المادة 10

إثر انصرام المدة المخصصة إليداع طلبات القيد و طلبات نقل 
القيد، تعقد اللجنة اإلدارية اجتماعاتها خالل سبعة أيام وذلك لبحث 
الناخبون الذين  الطلبات المذكورة و التعرضات التي قد يتقدم بها 
وقع إخبارهم بعزم اللجنة شطب أسمائهم من الالئحة االنتخابية و 
يتقدم بها وكالء األحزاب  التي  المتعلقة بالمالحظات  الحاالت  كذا 

المعنيون طبقا ألحكام المادة 8 من هذا القانون.

مراعاة  مع  القانونية  الشطب  عمليات  اإلدارية  اللجنة  تباشر 
أحكام المواد 5و6 و9 من هذا القانون . كما تقوم بإصالح األخطاء 

المادية التي قد تالحظها في الالئحة االنتخابية.

وسائل  من  وسيلة  بكل  كتابة  اإلدارية،  اللجنة  رئيس  يبلغ 
التبليغ القانونية بالعنوان المضمن في الطلب، إلى المعنيين باألمر 
قرارات رفض طلبات قيدهم ، وذلك داخل أجل سبعة أيام ابتداء من 
تاريخ اتخاذ القرار، كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس األجل 
قرارات الشطب إلى المعنيين باألمر بالعنوان المضمن في الالئحة 

المادة 5

اليوم  من  ابتداء  أيام،  سبعة  خالل  اإلدارية،  اللجنة  تجمع 
طلبات  إليداع  المخصصة  الفترة  لبداية  الموالي  والثالثين  الواحد 
لتحديد  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصفة  القيد  نقل  وطلبات  القيد 
للجماعة  االنتخابية  الالئحة  في  المقيدين  األشخاص  جميع  أسماء 
أو المقاطعة الذين اختل فيهم شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة 

قانونا للقيد في الالئحة المذكورة.

كتابة  بإخبار هؤالء األشخاص،  اإلدارية فورا  اللجنة  يقوم رئيس 
وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، بإدراج أسمائهم في قائمة 
التي  االجتماعات  خالل  أسمائهم  شطب  سيتم  الذين  األشخاص 

ستعقدها اللجنة اإلدارية عمال بأحكام المادة 10 من هذا القانون.

اليوم  اللجنة اإلدارية داخل أجل أربعة عشر )14( يوما من  تقوم 
طلبات  إليداع  المخصصة  الفترة  لبداية  الموالي  والثالثين  الواحد 
الذين قد  قائمة األشخاص  بايداع وإعالن  القيد،  القيد وطلبات نقل 
اإلدارية  اللجنة  ستعقدها  التي  االجتماعات  خالل  الشطب  يشملهم 
عمال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، بمكاتب السلطة اإلدارية 
المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة والموقع اإللكتروني الخاص 

بعملية مراجعة اللوائح االنتخابية العامة.

المادة 6

يجوز لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة شطب اسمه من 
الالئحة االنتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم باإلثباتات 
الضرورية يوجهه إلى السلطة اإلدارية المحلية مقابل وصل، داخل 
أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله باإلخبار المشار إليه في 
الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون ، وتقوم السلطة اإلدارية 
المحلية بإحالة التعرض المذكور على اللجنة اإلدارية لبحثه واتخاذ 
عمال  ستعقدها  التي  االجتماعات  خالل  شأنه  في  الالزم  القرار 

بأحكام المادة 10 من هذا القانون.

الفرع الثالث

تحديد الحاالت المعنية بالشطب

استنادا إلى مالحظات وكالء األحزاب السياسية

المادة 7

الكيفيات  وفق  منها  بطلب  تحصل،  أن  السياسية  لألحزاب 
والشروط المبينة في المادة 13 من القانون المشار إليه أعاله رقم 
المحصورة  العامة  االنتخابية  الالئحة  من  مستخرج  على   57.11
في 31 مارس 2014 وذلك خالل مدة خمسة عشر يوما ابتداء من 

تاريخ صدور المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.

عنه  وكيال  ينتدب  أن  سياسي  حزب  لكل  يجوز  الغاية  لهذه 
على صعيد اإلقليم أو العمالة أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو 
لدى  عليه  والحصول  المذكور  المستخرج  طلب  لتقديم  المقاطعة 
مبوبا  المستخرج  هذا  ويكون  المعنية،  المحلية  اإلدارية  السلطة 
بحسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة برسم آخر 

انتخابات عامة.

يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثالثة أيام 
من تاريخ تقديم طلبه.
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المادة 13

تحصر اللجنة اإلدارية، في تاريخ يحدد بالمرسوم المشار إليه 
في المادة 2 من هذا القانون، الالئحة االنتخابية للجماعة أو المقاطعة 

طبقا ألحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 57.11.

الالئحة  لمالءمة  االقتضاء،  عند  اإلدارية،  اللجنة  تؤهل 
االنتخابية وفق التعديالت التي قد تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر 

االنتخابية الجماعية قبل حصر الالئحة االنتخابية .

إذا تعذر ألي سبب من األسباب على رئيس اللجنة اإلدارية 
الحضور في اليوم المحدد لحصر الالئحة االنتخابية العامة للجماعة 
اإلدارية  السلطة  ممثل   ، القانون  بحكم  عنه،  ناب  المقاطعة،  أو 

المحلية.

الباب الثاني

المعالجة المعلوماتية

لضبط اللوائح االنتخابية العامة

المادة 14

تباشر، طبقا ألحكام الباب الرابع من القسم األول من القانون 
لضبط  المعلوماتية  المعالجة  عملية   57.11 رقم  الذكر  السالف 
اللوائح االنتخابية العامة المحصورة عمال بأحكام المادة 13 من هذا 

القانون، مع مراعاة األحكام التالية:

يبلغ رئيس اللجنة اإلدارية كل قرار بالشطب من الالئحة    1
االنتخابية ، كتابة إلى المعني باألمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ 

القانونية، في ظرف األربعة أيام الموالية لتاريخ القرار:

السلطة    2 بمكاتب  التعديلي  الجدول  اإلدارية  اللجنة  تودع 
اإلدارية المحلية و مصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة سبعة أيام، 
الجدول  من  مستخرج  الغاية  لهذه  المنتدب  الحزب  لوكيل  ويسلم 
الكيفيات  و  الشروط  وفق  منه  بطلب  أيام  ثالثة  أجل  في  التعديلي 

المبينة في المادة 7 أعاله؛

االنتخابية    3 الالئحة  من  اسمه  شطب  شخص  لكل  يجوز 
التعديلي وإلى غاية اليوم  أن يقيم، ابتداء من تاريخ ايداع الجدول 
الطعن في قرار  لتاريخ هذا اإليداع، دعوى  الموالي  الرابع عشر 
اللجنة اإلدارية، وذلك وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها 
 57.11 الذكر رقم  القانون السالف  45و46 و133 من  المواد  في 
اإلدارية  السلطة  أو  العامل  أو  للوالي  أيضا  الطعن  حق  ويخول 
المحلية، وتبت المحكمة المعروض عليها الطعن وجوبا داخل أجل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة 
اإلدارية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو عمالة المقاطعات 

وإلى األطراف األخرى المعنية؛

الالئحة    4 لمالءمة  اإلقتضاء،  عند  اإلدارية،  اللجنة  تؤهل 
اإلنتخابية وفق التعديالت التي قد تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر 

اإلنتخابية الجماعية قبل حصر الالئحة االنتخابية؛

اللجنة    5 رئيس  على  األسباب  من  سبب  ألي  تعذر  إذا 
اإلدارية الحضور في اليوم المحدد لحصر الالئحة االنتخابية العامة 
للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية، ناب عنه، بحكم القانون، ممثل 

السلطة اإلدارية المحلية؛

االنتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات.

كل  إلى  األجل  نفس  داخل  و  الكيفيات  نفس  وفق  أيضا  يبلغ 
اإلدارية  السلطة  لدى  به  المدلى  بالعنوان  معني،  حزب  وكيل 
المحلية، المآل الذي خصصته اللجنة اإلدارية للمالحظات التي تقدم 

بها عمال بأحكام المادة 8 من هذا القانون.

وتضمنه  التعديلي  الجدول  بإعداد  اإلدارية  اللجنة  تقوم 
القرارات التي اتخذتها ، تبين فيه التسجيالت الجديدة التي أنجزتها 

و طلبات نقل القيد التي قبلتها وكذا عمليات الشطب التي باشرتها.

يحدث بقرار لوزير الداخلية موقع الكتروني خاص بعمليات 
مراجعة اللوائح ااِلنتخابية العامة، يتضمن حاالت التشطيبات التي 
الخاصة  االنتخابية  الالئحة  اإلدارية على صعيد  اللجان  بها  قامت 
بكل إقليم أو عمالة أو عمالة مقاطعات أو جماعة أو مقاطعة مبوبة 

حسب مكاتب التصويت.

يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى 
أمام اللجنة اإلدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض.

وتبت اللجنة اإلدارية في الشكوى داخل أجل ثالثة )3( أيام 
بكل وسيلة من وسائل  باألمر  المعني  إلى  قرارها  الموالية، وتبلغ 

التبليغ القانونية.

المادة 11

تقوم اللجنة اإلدارية بايداع الجدول التعديلي ، مرفقا باالئحة 
االنتخابية للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس 2014، 
بالموقع اإللكتروني المخصص لهذه الغاية ومكاتب السلطة اإلدارية 
واحد  أجل  وذلك طيلة   ، المقاطعة  أو  الجماعة  المحلية و مصالح 
المخصصة  المدة  الموالي النتهاء  اليوم  ابتداء من  يوما  وعشرون 
من  األولى  الفقرة  في  إليها  المشار  اإلدارية،  اللجنة  الجتماعات 

المادة 10 من هذا القانون.

يجوز  أعاله،  األولى  الفقرة  في  إليه  المشار  األجل  خالل 
و  الكيفيات  وفق   ، منها  بطلب  تحصل،  أن  السياسية  لألحزاب 
الشروط المبينة في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 57.11 
الجدول  القانون، على مستخرج من  7 من هذا  المادة  وكذا أحكام 
باشرتها  التي  والتشطيبات  الجديدة  التسجيالت  يتضمن  التعديلي 

اللجنة اإلدارية.

المادة 12

يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب 
المحدد  األجل  نفس  خالل  يقيم،  أن  االنتخابية  الالئحة  من  اسمه 
اللجنة اإلدارية،  التعديلي، دعوى الطعن في قرار  إليداع الجدول 
وذلك وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المواد 45و 
حق  ويخول   57.11 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   133 46و 

الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة اإلدارية المحلية.

من  يوما  عشرين  و  واحد  أجل  داخل  وجوبا  المحكمة  تبت 
تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة اإلدارية المعنية 
بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم أو عمالة المقاطعات 

وإلى األطراف األخرى المعنية.
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 )2009 ديسمبر   8( الحجة  ذي  من   20 في  الصادر   2.09.471
والمرسوم رقم 2.13.909 الصادر في 23 من رجب 1435 )23 

ماي 2014( ؛

وعلى قرار وزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة 
مارس   5(  1422 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر   367.02 رقم 
2002( بتفويض السلطة إلى والة الجهات لكراء عقارات من ملك 

الدولة الخاص قصد انجاز مشاريع استثمارية.
قرر ما يلي :

المادة األولى
والمالية  االقتصاد  وزير  قرار  من  األولى  المادة  تغير 
ذي  من   20 في  الصادر   367.02 رقم  والسياحة  والخوصصة 

الحجة 1422 )5 مارس 2002( المشار إليه أعاله كما يلي :
الترخيص  سلطة  الجهات  والة  إلى  تفوض  األولى-  “المادة 
نفوذهم  داخل  الواقعة  الخاص  الدولة  ملك  من  “العقارات  بكراء 
الصناعة  قطاعات  في  استثمار  مشاريع  انجاز  “قصد  الترابي 
التقليدية  والصناعة  والسياحة  والمعادن   “ الفالحي  والتصنيع 
والسكن والتعليم والتكوين “والصحة والطاقة يقل مبلغها عن 200 

مليون درهم”

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شوال 1435 )فاتح أغسطس 2014(.

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

اتفاقيات و عقود

جهة مراكش- تانسيفت- الحوز

مستخرج من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة 
الحضرية امنتانوت )إقليم شيشاوة(.

المتعاقدون :

في شخص  - ممثلة  امنتانوت  الحضرية  الجماعة  المفوض: 
السيد ابراهيم يحيى رئيس الجماعة الحضرية امنتانوت.

المفوض له: شركة TECMED MAROC S.A ذات  -
المهام المحدودة- يقدر رأس مالها ب 30.000.000 درهم 
 51887 رقم  تحت  بالرباط  التجاري  بالسجل  ومسجلة 
الوطني  الصندوق  في   6084652 عدد  تحت  ومنخرطة 
للضمان االجتماعي وممثلة في شخص السيد لووي مسيلو 

روز المدير العام للشركة طبقا للسلطة المخولة له.

y العنوان: 292 زنقة محمد بن يزيد، سويسي 2 الرباط

y .2010 تاريخ اإلعالن عن طلب العروض: 22 يناير

y .2010 تاريخ فتح العروض: 23 فبراير

الباب الثالث

أحكام متفرقة و ختامية

المادة 15

تسري على اللوائح االنتخابية العامة المحصورة نهائيا، طبقا 
السالف  القانون  من   30 المادة  أحكام  القانون،  هذا  من   14 للمادة 

الذكر رقم 57.11 

المادة 16

التي  الناخبين  لوائح  إعداد  المحلية  اإلدارية  السلطة  تتولى 
توضع رهن إشارة مكاتب التصويت استنادا إلى الالئحة االنتخابية 
العامة للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية، من طرف 
التصويت  مكاتب  أمام  منها  نسخ  تعليق  وكذا  اإلدارية،  اللجنة 
إلطالع العموم عليها، مع مراعاة التغييرات التي يمكن أن تدخل 
عليها عمال بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 57.11

المادة 17

تحل، بالنسبة لسنة 2015، المراجعة المقررة بموجب المادة 
االنتخابية  للوائح  السنوية  المراجعة  محل  القانون  هذا  من  األولى 
العامة المنصوص عليها وعلى التواريخ واآلجال المتعلقة بها في 
الباب الثالث من القسم األول من القانون السالف الذكر رقم 57.11

المادة 18

تتميما ألحكام القانون السالف الذكر رقم 57.11، تطبق كذلك 
تخضع  التي  المراجعات  بمناسبة  العامة،  االنتخابية  اللوائح  على 
المواد 3و4و7)الفقرتان  القانون المذكور، أحكام  لها عمال بأحكام 
و  الثانية  )الفقرتان  و13  السادسة(  )الفقرة  و10   ) الثالثة  الثانية 

الثالثة( و14 )البندان 4و5( و16 من هذا القانون. 

قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 2893.14 صادر في 4 شوال 
االقتصاد  وزير  قرار  بتغيير   )2014 أغسطس  )فاتح   1435
والمالية والخوصصة والسياحة رقم 367.02 الصادر في 20 من 
ذي الحجة 1422 )5 مارس 2002( بتفويض السلطة إلى والة 
الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد انجاز مشاريع 

استثمارية.

وزير االقتصاد والمالية،

بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير األول 
التدبير  موضوع  في   )2002 يناير   9(  1422 شوال   24 بتاريخ 

الالمتمركز لالستثمار؛

23 من شوال   الصادر في   2.07.995 المرسوم رقم  وعلى 
وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بشان   )2008 أكتوبر   23(  1429

االقتصاد والمالية وال سيما الفصل األول منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 
1387 )21 ابريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما 
وقع تغييره وتتميمه وال سيما بالمرسوم رقم 2.02.185 الصادر 
2002( والمرسوم رقم  1422 )5 مارس  20 من ذي الحجة  في 
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الشروط التقنية الخاصة بخدمة جمع وتفريغ النفايات المنزلية 
والمماثلة لها، تنفيذ خدمة جمع وتفريغ النفايات المنزلية.

جمع النفايات المنزلية:    1
آليات  بواسطة  المنزلية  النفايات  وتفريغ  جمع  خدمة  تنفذ 

المفوض له )آليات مناسبة(.
يجب على المفوض له أن يتوفر على آلية أو مجموعة آليات إضافية 

لتفادي أي طارئ لخدمة الجمع.
القانونية،  الترقيم  لوحات  على  عالوة  اآلليات  جميع  تحمل 
اسم »جماعة امنتانوت« وكذا شعار المفوض له حامال اسمه ورقم 

هاتفه.
لون اآلليات هو لون مرجعي يحدده المفوض له.

بحذر،  األوعية  يحملوا  أن  النفايات  تفريغ  عمال  على  يجب 
وأن يتجنبوا كل إثارة للغبار أو إلقاء للنفايات خارج صندوق اآللية، 

وأن يفرغوا كليا األوعية والبراميل الخاصة باألزبال.
كل النفايات المنزلية التي قد يلقى بها  في الطريق العمومية، 
دون  العمليات  هذه  وتتم  بالمجرفة  جمعها  يتم  الخطأ،  طريق  عن 

ضجيج ودون إتالف لألوعية.
يمنع على العمال المكلفين بجمع النفايات أن يقذفوا بأي نفاية 

سقطت خطأ بالطريق العمومية، في المواسير أو مجاري المياه.
جمع المواد الضخمة والمتالشية    2

كل المواد الضخمة التي ال يسمح وزنها وال حجمها في اآلليات 
العادية لجمع النفايات والتي ال يمكن وضعها في األوعية العادية يتم 
آليات  المفوض له بكل تراب الجماعة بواسطة  جمعها من طرف 

معدة خصيصا لهذا الغرض.
تقدم هذه المواد من طرف السكان عند موعد جمعها.

الجمع  عملية  فيها  تتم  مناطق  عدة  إلى  الجماعة  تراب  يقسم 
سنوي  زمني  جدول  حسب  أسابيع   3 كل   )1( يوما  التوالي  على 

يعرض على موافقة المفوض.
مختلفات    3

يمكن للمفوض له اقتراح وضع حاويات جماعية للنفايات من 
أجل تحسين وتسهيل عملية الجمع.

ويتحتم على المفوض له القيام بصفة منتظمة بصيانة وغسل 
الحاويات وكذا األماكن المحيطة بها.

التوقيت - التردد والمسارات
يجب القيام يوميا ما عدا يوم فاتح ماي، بجمع وإزالة النفايات 
أو  الحاويات  داخل  الموضوعة  سواء  لها،  والمماثلة  المنزلية 
المودعة بالطريق العمومي لجماعة امنتانوت وذلك ما بين الساعة 

6 صباحا و12 زواال، أو حسب توقيت آخر باتفاق بين الطرفين.
التوقيت  تغيير  له،  المفوض  مع  باتفاق  المفوض،  ويستطيع 
العادي بصفة مؤقتة لمراعاة ظروف غير اعتيادية أو بصفة نهائية 
عند حدوث تحول في الظروف المعيشية أو السوقية لبعض أو كل 
السكان أو من أجل تحسين النظافة العامة أو عند حصول تغيير في 
مدة العمل القانونية أو بالنظر إلى التجربة الخاصة بجمع النفايات 
الصناعية والتجارية المشابهة للنفايات المنزلية كما هو منصوص 

مقتضيات عامة

في  النظافة  لمرفق  المفوض  التدبير  هو  العقد  هذا  موضوع 
المرفق  هذا  يشمل  امنتانوت.  الحضرية  الجماعة  تراب  جميع 

الخدمات التالية: 

المطرح  - لها في  المنزلية والمماثلة  النفايات  جمع  وتفريغ 
العمومي،

التنظيف اليدوي للطرق والشوارع والساحات العمومية مع  -
تفريغ نفايات الكنس في المطرح العمومي.

موضوع الخدمة

إن موضوع الخدمة  الخاصة بهذه االتفاقية يهدف إلى وضع 
وتنفيذ برنامج مندمج للنظافة يشمل األنشطة التالية:

الضخمة  - والنفايات  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  جمع 
العشوائية  المستودعات  الناتجة  عن  واألزبال  والمتالشية 
والنفايات الخضراء وكذا نقل النفايات التي يتم جمعها إلى 

المطرح العمومي أو مركز التحويل وتفريغها:

جمع نفايات الحدائق وتفريغها في المطرح العمومي،  -

تمشيط األراضي الشاسعة وجوانب الطرق، -

تنظيف الطرق الرئيسية والساحات العمومية دوريا لضمان  -
نظافة جيدة،

وجوانب  - الراجلين  وممرات  )الطرق  الطرقات  تنظيف 
من  المنشأة  الحضرية  والتجهيزات  والساحات...(  الطريق 
وتفريغها  يتم جمعها  التي  البقايا  نقل  وكذا  المفوض  طرف 

بالمطرح العمومي.

العمومية  1 و2 بكل الطرق  الفقرة  الخدمات موضوع  تنجز 
سريان  مدة  خالل  فتحها  يتم  التي  أو  للعموم  المفتوحة  والخاصة 
االتفاقية وطبقا للشروط الواردة بها وخاصة الشروط التقنية المتعلقة 

بخدمة جمع النفايات المنزلية وخدمة الكنس.

مدار الخدمة

يجب أن تغطى الخدمة مجموع تراب جماعة امنتانوت.

يمكن للمفوض، العتبارات تقنية أو اقتصادية أو إدارية، أن 
يضيف أو يحذف أي جزء تابع لنفوذه.

تخول هذه التغييرات المحدثة في المدار المخصص، للمفوض 
له الحق في مراجعة شروط األداء استنادا إلى األثمنة المقدمة في 

العرض.

في حالة تغيير في التنظيم اإلداري لمدينة مراكش أو الجماعة 
العمل  به  ساري  العقد  يبقى  قانوني،  بقرار  امنتانوت  الحضرية 
ويلزم الجهة المحدثة بخصوص التراب الحالي لجماعة امنتانوت.

مدة العقد

تحدد مدة هذا العقد في 7 سنوات.
ويمكن تجديد العقد ضمنيا لمدة سنتين، إال في حالة إنهاء العقد 
من طرف أحد المتعاقدين، 6 أشهر على األقل قبل نهاية مدة العقد 

الحالي، وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
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خدمات النظافة المنتظمة    2

يجب على المفوض له القيام بما يلي:

خالل كل األوقاتأ -  

صرف  - ومجاري  الطرقات  وجوانب  األرصفة  كنس 
المياه حسب مخطط مصادق عليه من قبل المفوض،

وجوانب  - واألرصفة  الطرقات  من  األعشاب  اقتالع 
خالل  كيماوية  مواد  بواسطة  أو  آليا  أو  يدويا  الطريق، 
الفترة ما بين فاتح أبريل و 30 يونيو، ويتكلف المفوض 
له بالتزويد بالمواد الكيماوية المستعملة لهذا الغرض  بعد 
موافقة المفوض، وفي حالة نمو األعشاب خارج الفترة 

المحددة تتم إزالتها يدويا، 

جمع النفايات الخضراء، -

المهمالت الخاصة باألوراق وكل األوعية  - إفراغ سالل 
األخرى الموضوعة رهن إشارة العموم باألرصفة وكذا 

تنظيفها ونقل النفايات الموجودة داخلها إلى المطرح،

فصل  - في  وخاصة  المتساقطة،  األشجار  أوراق  جمع 
الخريف،

إزالة فضالت الحيوانات بواسطة آلية مناسبة من جميع  -
الطرقات،

نقل المواد الناتجة عن عملية الكنس وتفريغها بالمطرح،  -
وتتم عملية النقل هذه تدريجيا بحيث تنتهي عند االنتهاء 

من تنظيف الطريق،

والساحات  - الطريق واألرصفة  لقارعة  المحلي  التنظيف 
وغيرها بعد وقوع حوادث الطرق أو بعد سقوط بعض 

المواد والشاحنات أو غيرها،

يتعين على المفوض له أثناء التظاهرات الثقافية أو الفنية  -
أو الرياضية أو عمليات التدشين- أيا كان تاريخ أو ساعة 
إقامتها – أن ينظف مسبقا مكان إقامة التظاهرة وبمجرد 
النفايات  مختلف  وجمع  بكنس  يقوم  التظاهرة،  انتهاء 

الموجودة بعين المكان،

نظافة األماكن والساحات المستغلة كاألسواق والمعارض  -
وجود  حال  في  عدا  ما  الباعة،  انصراف  بمجرد  وذلك 
المفوض،  الذي يعينه  المسؤول  أمر مخالف صادر عن 

وتشمل هذه العملية كنس األماكن المذكورة، 

من  - والمتالشية  الضخمة  للنفايات  الفورية  اإلزالة 
بمجموع  العمومية  والساحات  واألرصفة  الشوارع، 

الشبكة الطرقية للجماعة وخصوصا األماكن الحساسة،

خارج  - خفية  الملقاة  والمتالشية  الضخمة  النفايات  جمع 
الفترة العادية، 

تنظيف جوانب الطرقات بمحاذاة األوراش، -

اقرب  - وفي  الوسائل  استعمال  له  المفوض  على  يتعين 
من  العشوائية  والملصقات  الكتابات  إلزالة  اآلجال 
للبنايات  الخارجية  والجدران  الجماعية  المنقوالت 

تعويض  أي  التغيير  هذا  عن  يترتب  وال   ،16 الفصل  في  عليها 
لصالح المفوض له أو رفع ألجره إال إذا ترتب عن ذلك اختالل في 
توازن العقد وفي هذه الحالة سيتم تطبيق مقتضيات الفصل 53 و54 

من كناش التحمالت.

المقترحة  للمسارات  الجوالت وطبقا  الجمع خالل  تتم عملية 
من طرف المفوض والمسطرة في كناش التحمالت بحيث يتم ملء 

كل شاحنة مأل تاما وبدون زيادة مع احترام التوقيت.

عند قطع طريق عمومي من اجل األشغال أو ألسباب أخرى 
الشاحنات،  لسير  الحلول  بإيجاد  للمفوض  التقنية  المصالح  تقوم 

وتحدد كيفية إزالة النفايات بالطريق المذكور.

كل آلية تعرضت لحادث أو اصابها عطل يحول دون استعمالها 
خالل عملية الجمع يجب تعويضها في أقرب اآلجال بآليات أخرى 

إال في حالة القوى القاهرة.

يتعين انطالق الجوالت يوميا من نفس المكان مع المحافظة 
على المسار المتبنى للجولة دون تغيير في مواقيت الجمع.

تفريغ النفايات

العمومي  المطرح  إلى  بالنفايات  المملوءة  اآلليات  تتوجه 
للجماعة.

يتم النقل باتباع مسار محدد في كناش التحمالت يوافق عليه 
المفوض.

يتوجب على المفوض له اتباع مواقيت اإلفراغ المحددة من 
طرف مسير المطرح.

يجب  الذي  الوزن  تحديد  قصد  وذلك  شاحنة  كل  وزن  يجب 
اعتماده لتقدير الكلفة المالية، وفي حالة عدم إمكانية وزن الشاحنة 
لسبب خارج عن إرادة المفوض له، يعتبر معدل الوزنات ل 15 

يوما السابقة هو الوزن اليومي المعتمد.

إذا تطلب األمر نقل النفايات التي تم جمعها إلى مكان تفريغ 
غير المكان المتفق عليه، وذلك لسبب خارج عن إرادة المفوض له 
أو بناء على طلب من المفوض، مما قد يترتب عنه تمديد أو تقليص 
من  التغيير  هذا  تأثير  بحث  يتم  اآلليات،  قبل  من   المتبع  المسار 
قبل المفوض والمفوض له طبقا لمقتضيات الفصل 49 من كناش 

التحمالت.

الشروط التقنية الخاصة باستغالل مرفق النظافة.

وصف خدمات النظافة

للطرق  عامة  نظافة  في  له  بالمفوض  المنوط  العمل  يتمثل 
والفضاءات العمومية داخل المدار المفوض، وضمان الحفاظ على 

حالة جيدة من النظافة بمجموع التراب المفوض.

النظافة  عمليات  بكل  له  المفوض  يتكلف  الغرض،  ولهذا 
أن تضمن حالة جيدة  آليات مناسبة من شأنها  باستعمال  والكنس، 

من النظافة والتطهير بالمجاالت المذكورة أعاله.

شروط إنجاز خدمات النظافة

تنفيذ الخدمة المتعلقة بالنظافة حسب تصميم النظافة المتفق     1
عليه
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عند بداية أو بجوار أوراش عمله إال بعد موافقة المفوض.

د- رمي النفايات

يمنع على مستخدمي المفوض له أن يلقوا في المواسير مختلف 
العقوبات  تنفيذ  النظافة، تحت طائلة  الناتجة عن عمليات  النفايات 

المنصوص عليها في كناش التحمالت.

وتيرة عمليات النظافة ومواعيدها.

1 – وتيرة عمليات النظافة
يحدد المفوض له في وثيقة موضحة ومرفقة بعقد التعهد وتيرة 
المرور، اإلمكانيات المسخرة من حيث العمال والمعدات لتحسين 

الخدمة.
تتم عمليات النظافة ما بين الساعة 6 صباحا و2 ما بعد الزوال 

كل يوم، في كل تراب جماعة. 
كل تغيير لهذه المواقيت يجب أن يخضع لموافقة المفوض.

2 – الجدول الزمني لعمليات النظافة
أ - النظافة

يعهد المفوض له ويقترح على المفوض جدوال زمنيا إلنجاز 
الخدمة.

إن استعمال الزمن اليومي للمستخدمين الذي يتضمن التعيينات 
ومناطق العمل يتم تحديده باتفاق مشترك بين المفوض والمفوض 

له.
ب – نظافة األسواق     

تتم نظافة األماكن المستغلة كأسواق من كل األزبال والصناديق 
واألكياس وغيرها...، ويتم كنسها بمجرد انصراف الباعة القارين 

والمتجولين.
ج – التظاهرات الثقافية والرياضية واالحتفالية وغيرها.

بإعادة  وكذا  مسبقا،  األماكن  هذه  بنظافة  له  المفوض  يتكلف 
نظافتها بعد انتهاء التظاهرة أو االحتفال.

د – االحتفاالت المبرمجة
يتكلف المفوض له ب: 

االحتفاالت، كما  والمتتالية عند كل  المسبقة  النظافة  عمليات 
في  السهرات...  أو  االحتفاالت  تمر  لكي  اإلجراءات  يتخذ كل  أنه 

ظروف جيدة من حيث النظافة والوقاية.
إعادة الحالة إلى ما كانت عليه مباشرة بعد انتهاء االحتفاالت 

والسهرات وغيرها.
ه – عمليات النظافة غير المبرمجة 

يجب على المفوض له أن يستجيب لكل طلبات التدخل، قصد 
النظافة، التي توجه له من طرف المفوض وذلك داخل أجل أقصاه 

ساعتان )2(.
ويرخص للمفوض له بان يقوم بهذا النوع من التدخل مستعمال 
كل المستخدمين والمعدات المخصصة ألشغال النظافة، لكن دون 

أن يخل هذا األمر بجودة الخدمة المقدمة.
و- فرقة التدخل

البنايات  وكذا  والمرافق  الشوارع  كل  في  الجماعية 
الخاصة بطلب من المفوض.

النظافة  من  جيدة  حالة  لضمان  العمليات  بكل  القيام  وأخيرا 
بمجموع تراب المفوض.

خالل فصل الشتاءب -  
جماعة  شوارع  مجموع  بنظافة  يقوم  أن  له  المفوض  على  يجب 
طرف  من  المحددة  للشوارع  األسبقية  إعطاء  مع  امنتانوت، 
المصالح التقنية للمفوض، ونظافة الطرق وجنباتها وحافة المواسير 
من جميع النفايات واألوراق المتساقطة واألتربة والرمال وغيرها 

وذلك لتفادي انجرافها مع مياه األمطار إلى شبكة التطهير.
ج - خالل فصل الصيف  

لجميع  اليدوي  بالكنس  الصيف  فصل  خالل  له  المفوض  يتعهد 
الشوارع والساحات التابعة لجماعة امنتانوت.

الخاصة  األماكن  بزيارة  يقوم  أن  له  المفوض  على  يجب  ولهذا 
باالصطياف ليقدر أهمية الخدمات.

األشغال المستعجلة    3

طابعا  تكتسي  التي  النظافة  عمليات  بكل  له  المفوض  يتكلف 
استعجاليا، أيا كان التاريخ والوقت المحددين من طرف المصالح 
التقنية للمفوض أو مصلحة السالمة المعينة لهذا الغرض، ويتم تنفيذ 
أو  لألشخاص  تهديدا  يشكل  األمر  كان  ما  إذا  فورا  األشغال  هذه 

الممتلكات.

وفي هذا الصدد يجب على المفوض له أن يضع رهن إشارة 
المفوض كل اإلمكانيات البشرية والمادية في حال حدوث عواصف 
كل  تجنيد  تستدعي  التي  الكوارث  حاالت  كل  وفي  فيضانات،  أو 

إمكانيات المفوض.

مقتضيات مختلفة تتعلق بإنجاز الخدمات    4

ا – وجود ورشات وأشغال معرقلة للمفوض له

 ال يمكن للمفوض له أن يتقدم بأي شكاية بخصوص المضايقات 
التي قد تسببها له بعض المؤسسات المكلفة بإنجاز أشغال أخرى في 
المضايقات  بهذه  التذرع  يمكنه  وال  لورشاته  المجاورة  المساحات 

للتملص من التزاماته.

ب – حماية المنشآت الموجودة

يأخذ المفوض له كل االحتياطات الضرورية لحماية المنشآت 
وعلى  فورا  يصلح  أن  عليه  ويجب  بعمله،  القيام  أثناء  الموجودة 
والطرق  بالقنوات  يلحقها  قد  التي  الخسائر  كل  الخاص  حسابه 

واألسالك الكهربائية وواجبات العمارات وزجاج نوافذها.

ج – وضع عالمات خاصة بالورش

إن إنجاز بعض األشغال، موضوع هذا العقد، يمكن أن تعتبر 
بمثابة أوراش عمل وخصوصا الكنس اآللي وعمليات النظافة التي 

تسخر عددا كبيرا من العمال.

بوضع  مطالبا  له  المفوض  يكون  الظروف،  هذه  مثل  وفي 
عالمات تشير إلى وجود الورش، طبقا للتعليمات الوزارية الجاري 

بها العمل والخاصة باإلشارات الطرقية.

السرعة  تحديد  عدم وضع عالمات  له  المفوض  على  يتعين 
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الخدمة أو تغيير في نوعية الخدمة أو إحداث مراكز للتحويل يقدم 
المفوض له كشفا مفصال لثمن األشغال الواجب إنجازها وال يشرع 

في األشغال اإلضافية إال بعد موافقة المفوض.
منع رمي وتفريغ النفايات في قنوات الصرف الصحي

له رمي أي  المفوض  يمنع منع كليا على عمال ومستخدمي 
األمطار  مياه  لصرف  المخصصة  والقنوات  المواسير  في  شيء 
التي  للطرقات  المجاورة  الخاصة  أو  العمومية  األراضي  وكذا 

تشملها عملية النظافة.
يجب أن تنظف المجاري السطحية وجنبات الطريق باستمرار 
وغيرها  واألتربة  األشجار  وأوراق  واألوراق  المواد  كل  من 

وخاصة في األيام الممطرة.
في حالة عدم احترام المفوض له لهذا الشرط، فإنه مجبر على 
القيام بنفسه بنظافة المواسير والقنوات وغيرها تحت طائلة تكليف 
بعمليات  للقيام  المختصة  البلدية  المصالح  أو  متخصصة  شركة 

التطهير الضرورية على حساب المفوض له وحده.
يمنع على المفوض له أن يقوم بعملية نقل المواد الناتجة عن 
من  نوع  أي  فوق  أخرى  إلى  آلية  من  النفايات  مختلف  أو  الكنس 
المفوض  من  مسبقة  بموافقة  إال  المفوض  التراب  داخل  الطرقات 
يتم  للبيئة وأن  المذكورة أي ضرر  العملية  وشريطة أال يكون في 
فورا جمع كل األزبال التي تقع خطأ على الطريق تحت طائلة منع 

المفوض له نهائيا من القيام بأي عملية نقل من آلية إلى أخرى.
التزامات المفوض له

سجل الشكايات
يدون المفوض له كل يوم وحسب الترتيب الزمني، كل طلبات 
التدخل أو الشكايات التي توصل به سواء من طرف المفوض أو 

من طرف الخواص.
يدون في هذا السجل:

اليوم -
التاريخ -
ساعة التوصل بالطلب ومصدره )هاتف، رسالة، إلخ...( -
اسم صاحب الطلب -
مضمون الشكاية وسببها. -

وتخصص إحدى الخانات لبيان مآل الطلب أو الشكاية.

جهة الدار البيضاء الكبرى

مستخرج من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة  
الحضرية بن سليمان.

المتعاقدون
المفوض: الجماعة الحضرية بن سليمان -
المفوض له شركة: -

فرقة  مستخدميه،  بين  من  يشكل  أن  له  المفوض  على  يجب 
للتدخل مكونة من رئيس الفريق ومن عونين على األقل، ويجب أن 
تتوفر هذه الفرقة على المعدات الضرورية لتلبية كل طلب موجه 

من طرف مصالح المفوض في ظرف ساعة على أكثر تقدير.
ز – أشغال النظافة المتنوعة

يتعين على المفوض له أن ينجز جميع عمليات النظافة المتعلقة 
بالسالمة الصحية والتي تطلب منه.

تفريغ المواد المترتبة عن النظافة
عن  الناتجة  المواد  بجمع  يقوم  أن  له  المفوض  على  يجب 
عمليات الكنس و أن ينقلها إلى  المطرح العمومي، ويتم هذا الجمع 
أو  الطريق  نظافة  من  االنتهاء  موعد  نفس  في  يتم  بحيث  تدريجيا 

الشارع التي توجد فيه هذه المواد.
يجب نقل كل األزبال المترتبة عن عملية الكنس قبل انقضاء 

اليوم إلى المطرح العمومي.
المنزلية  النفايات  جمع  خدمة  بين  المشتركة  التقنية  الشروط 

ونظافة الطرق العمومية الحملة اإلعالمية »نظافة المدينة«.

النظافة،  مرفق  خدمة  بداية  مع  للنظافة  إعالمية  حملة  تنظم 
الحملة اإلعالمية وفضال  له جميع صوائر هذه  المفوض  ويتحمل 

عن ذلك يتوقع تنظيم حملتين إعالميتين على األقل كل سنة.

اختيار  من  الحمالت  هذه  في  المتناولة  المواضيع  تكون   
المفوض في حين يتكلف المفوض له بتنظيمها وتمويلها مع إمكانية 
)ملصقات  إشهارية  ألسباب  المفوض  ومعدات  آليات  استغالل 

والفتات إلخ....( في إطار حملة نظافة المدينة فقط.

القضاء على المستودعات العشوائية للنفايات المنزلية

في  تكون  التي  األماكن  العشوائية«  »بالمستودعات  يقصد 
النفايات  مالئمة  غير  وبصفة  يوميا  فيها  وتطرح  الساكنة  متناول 

المنزلية.

عن  الناتجة  السوداء  النقط  كل  بإزالة  له  المفوض  يتعهد 
المستودعات العشوائية المتواجدة وذلك بهدف القضاء نهائيا على 

هذه المستودعات.
أشغال مختلفة خاصة بالنظافة ال تندرج ضمن االتفاقية.

يتعين على المفوض له بناءا على طلب من المفوض وألسباب 
مرتبطة بالسالمة الصحية أن يقوم بعمليات الجمع والتنظيف وإفراغ 

األزبال التي قد تطلب منه.
ويتم إعداد فاتورة عن هذه الخدمات حسب بيان األثمان الذي 

يوجهه المفوض له إلى المفوض.
تغيير الخدمة من طرف المفوض

يمكن للمفوض في أن يقرر تغيير خدمتي الجمع والنظافة.
والنظافة  الجمع  بعمليات  يقوم  أن  له  المفوض  على  يتعين 
بجميع الطرق الجديدة والمناطق المتخصصة للراجلين والساحات 

التي تم إحداثها أو تغيير استعمالها خالل مدة العقد.
الطبيعي  التطور  عن  المترتبة  التغييرات  أن  الطبيعي  من 

للجماعة ال تؤدي إلى تغيير األجر المستحق للمفوض له.
في حالة وقوع تغيير في حدود جماعة امنتانوت التي تشملها 
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اآلليات و المعدات، إال إذا أدلى بعقد مبرم مع شركة مختصة 
في هذا الميدان توكل إليها مهمة الصيانة و اإلصالح.

تحديد المدار المخصص إلنجاز الخدمة

يجب أن تغطي الخدمة مجموع تراب الجماعة الحضرية بن 
سليمان.

الدواوير كدوار عين  المنزلية من بعض  النفايات  وكذا جمع 
و  بوشويطينة  و  تالفين  دوار  سليمان،  بن  والد  دوار  الشراع، 

المناطق ذات األنشطة التجارية.

يمكن للمفوض، العتبارات تقنية أو اقتصادية أو إدارية، أن 
يضيف أو يحدف أي جزء تابع لنفوذه.

تخول هذه التغييرات المحدثة في المدار المخصص، للمفوض 
له الحق في مراجعة شروط األداء استنادا إلى األثمنة المقدمة في 

العرض.

مدة العقد

تحدد مدة هذا العقد في 7 سنوات.
ال يمكن تمديد مدة العقد إال عندما يكون المفوض له ملزما، 
نطاقه  توسيع  أو  العام  المرفق  خدمة  تنفيذ  أجل ضمان حسن  من 
في  واردة  غير  أشغال  بإنجاز  المفوض،  من  بطلب  و  الجغرافي 
العقد األولي، من شأنها أن تغير الوضعية االقتصادية العامة للتدبير 
المفوض وال يمكن القيام بها خالل المدة المتبقية من العقد إال مقابل 

رفع في الثمن بشكل جلي.
يجب أن تنحصر قصرا مدة  التمديد على اآلجال الضرورية 

إلعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد.
ال يمكن أن يتم هذا التمديد إال مرة واحدة و يجب تبريره في 

تقرير يعده المفوض وبموجب عقد ملحق بعقد التدبير المفوض.
مداولة خاصة  بعد  إال  المفوض  التدبير  يتم عقد  أن  يمكن  ال 

للمجلس الجماعي.
الشروط التقنية الخاصة بخدمة جمع و تفريغ النفايات المنزلية و 

المماثلة لها تنفيذ خدمة جمع و تفريغ النفايات المنزلية.
جمع النفايات المنزلية    1

تنفذ خدمة جمع و تفريغ النفايات المنزلية بواسطة آليات  -
المفوض له)آليات مناسبة(

أو مجموعة  - آلية  يتوفر على  أن  له  المفوض  يجب على 
آليات إضافية لتفادي أي طارئ لخدمة الجمع.

تحمل جميع اآلليات عالوة على لوحات الترقيم القانونية،  -
اسم »الجماعة الحضرية بن سليمان » وكذا شعار المفوض 

له يتضمن اسمه ورقم هاتفه.
هو  - الحاويات  لون  و  األبيض  لون  هو  اآلليات  لون 

األخضر.
األوعية  - يحملوا  أن  النفايات  تفريغ  عمال  على  يجب 

بحذر، وأن يتجنبوا كل إثارة للغبار أو إلقاء للنفايات خارج 
صندوق اآللية، وأن يفرغوا كليا األوعية والبراميل الخاصة 

باألزبال.

SERVICE& ENVIRONNEMENT OZONE 
تاريخ اإلعالن عن طلب العروض: 03 يونيو 2010

تاريخ فتح العروض: 25 يونيو 2010
مقتضيات عامة
موضوع العقد

التقنية و  اإلدارية و  الشروط  إلى تحديد  اإلتفاقية  تهدف هذه 
المالية لتدبير مرفق النظافة في مجموع تراب الجماعة الحضرية 

بن سليمان.
يشمل هذا المرفق الخدمات التالية:

جمع و تفريغ النفايات المنزلية و المماثلة لها؛ -

تفريغ  - مع  العمومية  والساحات  والشوارع  الطرق  كنس 
نفايات الكنس.

موضوع الخدمة

إن موضوع الخدمة الخاصة بهذه االتفاقية يهدف إلى وضع 
وتنفيذ برنامج مندمج للنظافة لجماعة بن سليمان و الذي يشمل:

الحفاظ على نظافة الجماعة و ذلك بجمع النفايات المنزلية  -
والمماثلة لها؛

تنظيف األراضي الشاسعة للجماعة ؛ -

نقل نفايات الجمع والتنظيف إلى المطرح العمومي؛ -

توضح هذه األهداف كما يلي:  

جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها، والنفايات الضخمة  -
العشوائية  المستودعات  عن  الناتجة  واألزبال  والمتالشية 
العمومي  المطرح  إلى  جمعها  يتم  التي  النفايات  نقل  وكذا 

وتفريغها.

طرف  - من  المنشأة  الحضرية  التجهيزات  جميع  تنظيف 
المفوض وكذا نقل البقايا التي يتم جمعها و تفريغها بالمطرح 

العمومي.

تنجز الخدمات موضوع الفقرة 1 و 2 بكل الطرق العمومية 
سريان  مدة  خالل  فتحها  يتم  التي  أو  للعموم  المفتوحة  والخاصة 
التقنية  الشروط  خاصة  و  بها  الواردة  للشروط  وطبقا  االتفاقية 

المتعلقة بخدمة جمع النفايات المنزلية و خدمة الكنس.

ولتحقيق هذه الخدمات المذكورة أعاله، يجب على المفوض له:

توفير الشاحنات واآلليات و المعدات الضرورية و الكافية  -
وقطع الغيار الخاصة بها.

المذكورة  - والمعدات  واآلليات  الشاحنات  استغالل 
وصيانتها.

توظيف و تكوين الموارد البشرية. -

واألطر  - المستخدمين  من  الكافي  العدد  توفير  يجب 
والمعدات لتفادي توقف الخدمة في أي وقت.

المؤهلين  - المستخدمين  أيضا  له  المفوض  يوفر  أن  يجب 
وإصالح  صيانة  من  األوقات،  من  وقت  أي  في  للتمكن، 
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يتعين انطالق الجوالت يوميا من نفس المكان مع المحافظة 
على المسار المتنبي للجولة دون تغيير في مواقيت الجمع.

تفريغ النفايات

المراقب  المطرح  إلى  بالنفايات  المملوءة  اآلليات  تتوجه 
الموجود في جماعة المحمدية لتفريغها.

يتم النقل باتباع مسار محدد يوافق عليه المفوض دون توقف 
اإلفراغ  مواقيت  إتباع  له  المفوض  على  يتوجب  و  الرحلة  أثناء 

المحددة له من طرف مسير المطرح العمومي .

يجب وزن كل شاحنة، وفي حالة عدم إمكانية وزن الشاحنة 
لسبب خارج عن إرادة المفوض له، يعتبر معدل الوزنات ل 15 

يوما السابقة هو الوزن اليومي المعتمد.

إذا تطلب األمر نقل النفايات التي تم جمعها إلى مكان تفريغ 
غير المكان المتفق عليه، و ذلك لسبب خارج عن إرادة المفوض له 
أو بناء على طلب من المفوض، مما قد يترتب عنه تمديد أو تقليص 
المسار المتبع من قبل اآلليات، يتم بحث ثأثير هذا التغيير من قبل 

المفوض و المفوض له.

الشروط التقنية الخاصة باستغالل مرفق النظافة

وصف خدمات النظافة

نظافة عامة  في ضمان  له  بالمفوض  المنوط  العمل  يتمثل    
وضمان  المفوض،  المدار  داخل  العمومية  الفضاءات  و  للطرق 

الحفاظ على حالة جيدة من النظافة بمجموع التراب المفوض.

و  النظافة  بكل عمليات  له  المفوض  يتكلف  الغرض،  ولهذا   
الكنس، باستعمال آليات  مناسبة من شأنها أن تضمن حالة جيدة من 

النظافة و التطهير بالمجاالت المذكورة أعاله .

شروط إنجاز خدمات النظافة

كناش  في  عليه  المتفق  النظافة  تصميم  حسب  الخدمات  تنفذ    
التحمالت.

خدمات النظافة المنتظمة    1

من  يغير  أن  األحوال  من  حال  أي  في  له  للمفوض  يمكن 
الجوالت المبرمجة أو أن يتملص منها و ذلك للحفاظ على نظافة 

تراب الجماعة.

يجب على المفوض له القيام بما يلي:

 أ - خالل األوقات 

القنوات  و  الطريق  جوانب  و  لألرصفة  اليدوي  الكنس   -
السطحية حسب مخطط مصادق عليه من قبل المفوض.

حسب  الرئيسية  الشوارع  و  للطرق  الميكانيكي  الكنس   -
مخطط مصادق عليه من قبل المفوض.

- غسل الطرق و الساحات العمومية حسب مخطط مصادق 
عليه من قبل المفوض 

- تنظيف جوانب الغابات المحيطة بالمدينة.

جوانب  و  واألرصفة  الطرقات  من  األعشاب  اقتالع   -
خالل  كيماوية  مواد  بواسطة  أو  آليا  أو  يدويا  الطريق، 

الطريق  - في  بها  يلقى  قد  التي  المنزلية  النفايات  كل 
وتلقى  بالمجرفة  جمعها  يتم  الخطأ،  العمومية، عن طريق 

في صندوق اآللية مع تنظيف مكانها.

بعد إفراغ األوعية، توضع غير مقلوبة في نفس المكان  -
الذي كانت توجد فيه قبل تفريغها و تتم هذه العمليات دون 
إتالف لألوعية، ويمنع على العمل المكلفين بجمع النفايات 

أن يقذفوا بأي نفاية سقطت خطأ بالطريق العمومية .

جمع المواد الضخمة و المتالشية    2

كل المواد الضخمة التي ال يسمح وزنها و الحجمها في اآلليات 
العادية لجمع النفايات و التي ال يمكن وضعها في األوعية العادية 
يتم جمعها من طرف المفوض له بكل تراب الجماعة بواسطة آليات 

معدة خصيصا لهذا الغرض.

تقدم هذه المواد من طرف السكان عند موعد جمعها.

لجمع  الالزمة  اإلمكانيات  له وضع كل  المفوض  يجب على 
النفايات الضخمة في كل تراب الجماعة.

مختلفات    3

يمكن للمفوض له اقتراح وضع حاويات جماعية للنفايات من 
أجل تحسين و تسهيل عملية الجمع.

ويتحتم على المفوض له القيام بصفة منتظمة بصيانة و غسل 
الحاويات و كذا األماكن المحيطة بها.

التوقيت - التردد و المسارات

يجب القيام يوميا ما عدا يوم فاتح ماي، بجمع و إزالة النفايات 
أو  الحاويات  داخل  الموضوعة  سواء  لها،  المماثلة  و  المنزلية 
المودعة بالطريق العمومي و ذلك ما بين 4 ساعات و 8 ساعات، 

أو حسب أي توقيت آخر باتفاق بين الطرفين.

التوقيت  تغيير  له،  المفوض  باتفاق مع  المفوض،  يستطيع  و 
العادي بصفة مؤقتة لمراعاة ظروف غير اعتيادية أو بصفة نهائية 
عند حدوث تحول في الظروف المعيشية أو التسويقية لبعض أو كل 
السكان أو من أجل تحسين النظافة العامة أو عند حصول تغيير في 
مدة العمل القانونية أو بالنظر إلى التجربة الخاصة بجمع النفايات 
الصناعية والتجارية المشابهة للنفايات المنزلية، وال يترتب عن هذا 
التغيير أي تعويض لصالح المفوض له أو رفع ألجره إال إذا ترتب 

عن ذلك اختالل في توازن العقد.

المقترحة  للمسارات  الجوالت وطبقا  الجمع خالل  تتم عملية 
من طرف المفوض و المسطرة في كناش التحمالت بحيث يتم ملء 
كل شاحنة مأل تاما و بدون زيادة مع احترام التوقيت، يمكن تغيير 
مسار الجمع باتفاق بين الطرفين و ذلك من أجل تحسين الجوالت.

عند قطع طريق عمومي من أجل األشغال أو ألسباب أخرى 
الشاحنات،  لسير  الحلول  بإيجاد  للمفوض  التقنية  المصالح  تقوم 

وتحديد كيفية إزالة النفايات بالطريق المذكور.

دون  يحول  عطب  أصابها  أو  لحادث  تعرضت  آلية  كل 
استعمالها خالل عملية الجمع يجب تعويضها خالل 24 ساعة بآلية 

أخرى إال في حالة القوى القاهرة.
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األشغال المستعجلة     2

طابعا  تكتسي  التي  النظافة  بعمليات  له  المفوض  يتكلف 
استعجاليا، أيا كان التاريخ و الوقت الذي يطلب منه التدخل فيه من  
لهذا  المعنية  السالمة  أو مصلحة  للمفوض  التقنية  المصالح  طرف 
الغرض، ويتم تنفيذ هذه األشغال مباشرة إذا كان األمر يشكل تهديدا 

لألشخاص أو الممتلكات.

وفي هذا الصدد يجب على المفوض له أن يضع رهن إشارة 
المفوض كل اإلمكانيات البشرية و المادية في حال حدوث عواصف 
التي تستدعي تجنيد كل  الكوارث  أو فيضانات، و في كل حاالت 

إمكانيات المفوض.

مقتضيات مختلفة تتعلق بإنجاز األشغال    3

 أ - وجود ورشات وأشغال معرقلة للمفوض له

ال يمكن للمفوض له أن يتقدم بأي شكاية بخصوص المضايقات 
التي قد تسببها له بعض المؤسسات المكلفة بإنجاز أشغال أخرى في 
المضايقات  بهذه  التذرع  يمكنه  وال  لورشاته  المجاورة  المساحات 

للتملص من التزاماته.

 ب - حماية المنشآت الموجودة

يأخذ المفوض له كل االحتياطات الضرورية لحماية المنشآت 
الموجودة أثناء القيام بعمله، و يجب عليه أن يصلح فورا و على 
الطرق و  بالقنوات و  يلحقها  قد  التي  الخسائر  الخاص كل  حسابه 

األسالك الكهربائية وواجهات العمارات و زجاج نوافذها.

ج - وضع عالمات خاصة بالورش

إن إنجاز بعض األشغال موضوع هذا العقد يمكن أن تعتبر 
بمثابة أوراش عمل و خصوصا عمليات النظافة التي تسخر عددا 

كبيرا من العمال.

بوضع  مطالبا  له  المفوض  يكون  الظروف،  هذه  مثل  وفي 
عالمات تشير إلى وجود الورش، طبقا للتعليمات الوزارية الجاري 

بها العمل والخاصة باإلشارات الطرقية.

السرعة  تحديد  عدم وضع عالمات  له  المفوض  على  يتعين 
عند بداية أو بجوار أوراش عملية إال بعد موافقة المفوض.

د- رمي النفايات

أو  المواسير  في  يلقوا  أن  له  المفوض  مستخدمي  على  يمنع 
الواد مختلف النفايات الناتجة عن عمليات النظافة، تحت طائل تنفيذ 

العقوبات المنصوص عليها في كناش التحمالت.

وتيرة عمليات النظافة و مواعيدها

وتيرة عمليات النظافة    1

المسخرة  اإلمكانيات  التحمالت  كناش  في  له  المفوض  يحدد 
من حيث العمال و المعدات لتحسين الخدمة .

تتم عمليات النظافة يوميا مابين الساعة 6 صباحا و 2 ما بعد 
الزوال، في كل التراب المفوض.

كل تغيير لهذه المواقيت يجب أن يخضع لموافقة المفوض.
الجدول الزمني لعمليات النظافة    2

المفوض  يتكلف  و  يونيو،   30 و  أبريل  فاتح  بين  ما  الفترة 
بعد  الغرض  لهذا  المستعملة  الكيماوية  بالمواد  بالتزويد  له 
الفترة  خارج  األعشاب  نمو  حالة  وفي  المفوض،  موافقة 

المحددة تكون إزالتها يدويا.
- جمع النفايات الخضراء.

- إفراغ سالل المهمالت الخاصة باألوراق و كل األوعية 
وكذا  باألرصفة  العموم  إشارة  رهن  الموضوعة  األخرى 
المطرح  إلى  داخلها  الموجودة  النفايات  ونقل  تنظيفها 

العمومي.
فصل  في  خاصة  و  المتساقطة،  األشجار  أوراق  جمع   -

الخريف.

مناسبة من جميع  آلية  بواسطة  الحيوانات  إزالة فضالت   -
الطرقات.

- نقل المواد الناتجة عن عملية الكنس و تفريغها بالمطرح، 
و تتم عملية النقل هذه تدريجبا بحيث تنتهي عند اإلنتهاء من 

تنظيف الطريق.

- التنظيف المحلي لقارعة الطريق و األرصفة و الساحات 
وغيرها.

- يتعين على المفوض له أثناء التظاهرات الثقافية أو الفنية 
أو ساعة   تاريخ  أيا كان  التدشين-  أو عمليات  الرياضية  أو 
يقوم  كما  التظاهرة  إقامة  مكان  مسبقا  ينظف  أن  إقامتها- 
بكنس و جمع مختلف النفايات الموجودة بعين المكان بمجرد 

انتهاء التظاهرة.

- نظافة األماكن و الساحات المستعملة كأسواق أو معرض 
الباعة، إال في حال أمر مخالف صادر  وبمجرد انصراف 
عن المسؤول الذي يعينه المفوض، وتشمل هذه العملية كنس 

األماكن المذكورة.

- اإلزالة الفورية للنفايات الضخمة و المتالشية من الشوارع  
الطرقية  الشبكة  بمجموع  العمومية  والساحات  واألرصفة 

للجماعة و خصوصا األماكن الحساسة.

خارج  خفية  الملقاة  والمتالشية  الضخمة  النفايات  جمع   -
الفترة العادية. 

تنظيف جوانب الطريق بمحاذاة أوراش األشغال.

يتعين على المفوض له استعمال الوسائل المالئمة وفي أقرب 
المنقوالت  من  العشوائية  الملصقات  و  الكتابات  إلزالة  اآلجال 
الجماعية و الجدران الخارجية للبنايات الجماعية في كل الشوارع 

والمرافق وكذا البنايات الخاصة بطلب من المفوض.

من  جيدة  حالة  لضمان  الالزمة  العمليات  بكل  القيام  وأخيرا 
النظافة بمجموع تراب المفوض.

 ب - خالل فصل الشتاء

شوارع  مجموع  بتنظيف  يقوم  أن  له  المفوض  على  يجب 
الجماعة، مع إعطاء األسبقية للشوارع المحددة من طرف المصالح 
من  المواسير  وحافة  وجنباتها  الطرق  نظافة  و  للمفوض،  التقنية 
جميع النفايات و األوراق المتساقطة و األتربة و الرمال و غيرها و 

ذلك لتفادي انجرافها مع مياه األمطار إلى شبكة التطهير.
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ويتحمل المفوض له جميع صوائر هذه الحملة اإلعالمية و فضال 
المدينة« كل  أربع حمالت إعالمية »نظافة  تنظيم  يتوقع  عن ذلك 

سنة.
اختيار  من  الحمالت  هذه  في  المتناولة  المواضيع  تكون 
المفوض في حين يتكلف المفوض له بتنظيمها و تمويلها مع إمكانية 
)ملصقات  إشهارية  ألسباب  المفوض  معدات  و  آليات  استغالل 

والفتات إلخ....( في إطار حملة »نظافة المدينة« فقط.
القضاء على المستودعات العشوائية للنفايات المنزلية

في  تكون  التي  األماكن  العشوائية«  بالمستودعات   « يقصد 
متناول الساكنة و تطرح فيها يوميا و بصفة غير مالئمة النفايات 

المنزلية.
النفايات  كل  تفريغ  و  بجمع  القيام  له  المفوض  على  يتوجب 
على  نهائيا  القضاء  بهدف  العشوائية  المستودعات  في  المطروحة 
هذه المستودعات و النقط السوداء المتواجدة داخل الدائرة الترابية 
للجماعة و خاصة منها النقط السوداء المتواجدة بمحاذاة الطرق و 

ضفاف األودية و كذا األراضي الشاسعة.
أشغال مختلفة خاصة بالنظافة ال تندرج ضمن االتفاقية

يتعين على المفوض له بناءا على طلب من المفوض وألسباب 
التنظيف  و  الجمع  بعمليات  يقوم  أن  الصحية  بالسالمة  مرتبطة 

وإفراغ األزبال التي قد تطلب منه.
ويتم إعداد فاتورة عن هذه الخدمات حسب بيان األثمان الذي 

يوجهه المفوض له إلى المفوض.
تغيير الخدمة من طرف المفوض

يمكن للمفوض- في أي وقت- أن يقرر تغيير خدمتي الجمع 
و النظافة.

النظافة  و  الجمع  بعمليات  يقوم  أن  له  المفوض  على  يتعين 
بجميع الطرق الجديدة و المناطق المخصصة للراجلين و الساحات 

التي تم إحداثها أو تغيير استعمالها خالل مدة العقد.
الطبيعي  التطور  عن  المترتبة  التغييرات  أن  الطبيعي  من 

للجماعة ال تؤدي إلى تغيير األجر المستحق للمفوض له
في حالة وقوع تغيير في حدود الجماعة الحضرية بنسليمان 
التي تشملها الخدمة أو تغيير في نوعية الخدمة أو إحداث مراكز 
الواجب  األشغال  لثمن  مفصال  كشفا  له  المفوض  يقدم  للتحويل 
إنجازها وال يشرع في األشغال اإلضافية إال بعد موافقة المفوض.

منع رمي و تفريغ النفايات في قنوات الصرف الصحي
يمنع منعا كليا على عمال و مستخدمي المفوض له رمي أي 
القنوات المخصصة لصرف مياه األمطار و  شئ في المواسير و 
كذا األراضي العمومية أو الخاصة المجاورة للطرقات التي تشملها 

عملية النظافة .
يجب أن تنظف المجاري السطحية وجنبات الطريق باستمرار 
وغيرها  واألتربة  األشجار  وأوراق  واألوراق  المواد  كل  من 

وخاصة في األيام الممطرة.
في حالة عدم احترام المفوض له لهذا الشرط، فإنه مجبر على 
القيام بنفسه بنظافة المواسير و القنوات وغيرها تحت طائلة تكليف 

النظافةأ -  
يعد المفوض له ويقترح على المفوض جدوال زمنيا إلنجاز  -

الخدمة .
له  - والمفوض  المفوض  بين  مشترك  وباتفاق  تحديد  يتم 

استعمال الزمن اليومي للمستخدمين الذي يتضمن التعيينات 
ومناطق العمل 

يتم إنجاز عملية النظافة مع مراعاة مواعيد جمع النفايات  -
المنزلية.

نظافة األسواقب -  
و  األزبال  كل  من  كاألسواق  المستغلة  األماكن  نظافة  تتم 
انصراف  بمجرد  كنسها  يتم  و  وغيرها..،  واألكياس  الصناديق 

الباعة القارين والمتجولين.
 التظاهرات الثقافية والرياضية واالحتفالية  وغيرها..ج -  

يتكلف المفوض له بنظافة األماكن المخصصة للتظاهرات الثقافية 
انتهاء  بعد  نظافتها  إعادة  وكذا  وغيرها،  واالحتفالية  الرياضية  و 

التظاهرة أو االحتفال.
االحتفاالت المبرمجةد -  

يتكلف المفوض له ب:
- عمليات النظافة المسبقة و المتتالية عند كل االحتفاالت، كما 
يجب على المفوض له أن يتخذ كل اإلجراءات لكي تمر االحتفاالت 

أو السهرات الخ... في ظروف جيدة من حيث النظافة والوقاية.
- عمليات النظافة بعد  االنتهاء مباشرة من االحتفاالت.

عمليات النظافة غير المبرمجة ه -  
يجب على المفوض له أن يستجيب لكل طلبات التدخل، قصد 
النظافة، التي توجه له من طرف المفوض و ذلك داخل أجل أقصاه 

12 ساعة.
كل  باستعمال  التدخالت  من  النوع  هذا  له  المفوض  وينظم 
المستخدمين و كذا المعدات المخصصة ألشغال النظافة المبرمجة.

أشغال النظافة المتنوعة و -  
يتعين على المفوض له أن ينجز جميع عمليات النظافة التي 

لها عالقة بالسالمة الصحية و التي تطلب منه.
تفريغ المواد المترتبة عن النظافة

عن  الناتجة  المواد  بجميع  يقوم  أن  له  المفوض  على  يجب 
عمليات الكنس و أن ينقلها إلى المطرح العمومي، ويتم هذا الجمع 
أو  الطريق  نظافة  من  االنتهاء  موعد  نفس  في  يتم  بحيث  تدريجيا 

الشارع.
يجب نقل كل األزبال المترتبة عن عملية الكنس قبل انقضاء 

اليوم إلى المطرح العمومي.
الشروط التقنية المشتركة بين خدمة جمع النفايات المنزلية و 

نظافة الطرق العمومية 
الحملة اإلعالمية »نظافة المدين«

النظافة،  مرفق  خدمة  بداية  مع  للنظافة  إعالمية  حملة  تنظم 
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موضوع الخدمة
وضع  إلى  االتفاقية  بهذه  الخاصة  الخدمة  موضوع  يهدف 
وتنفيذ برنامج مندمج للنظافة  لمدينة سوق األربعاء الغرب يشمل 

األنشطة التالية:
الضخمة  النفايات  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  جمع 
والمتالشية واالزبال الناتجة عن المستودعات العشوائية وكذا نقل 

النفايات التي يتم جمعها إلى المطرح العمومي وتفريغها.
وجوانب  الراجلين  وممرات  )الطرق  الطرقات  تنظيف 
من  المنشاة  الحضرية  والنجهيزات  والساحات........(  الطريق 
طرف المفوض وكدا نقل البقايا التي يتم جمعها وتفريغها بالمطرح 

العمومي.
تحديد المدار المخصص النجاز الخدمة

األربعاء  مدينة سوق  تراب  الخدمة مجموع  تغطى  ان  يجب 
الغرب.

مدة العقد
تحدد مدة هذا العقد في 7 سنوات.

شروط التمديد:
يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على اآلجال الضرورية 

إلعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد.
ال يمكن أن يتم هدا التمديد إال مرة واحدة ويجب تبريره في 

تقرير يعده المفوض وبموجب عقد ملحق بعقد التدبير المفوض.
مداولة  بعد  إال  المفوض  التدبير  عقد  تمديد  يتم  أن  يمكن  ال 

خاصة للجهة المختصة وهي المجلس الجماعي.
الشروط التقنية الخاصة بخدمة جمع وتفريغ النفايات المنزلية 

والمماثلة لها.
 تنفيذ خدمة جمع وتفريغ النفايات المنزلية

والمتالشية،  الضخمة  المواد  جمع  المنزلية،  النفايات  جمع 
جمع النفايات الخضراء، جمع نفايات البناء.

التوقيت – التردد والمسارات
يجب القيام يوميا ما عدا يوم فاتح ماي، بجمع وازالة النفايات 
او  الحاويات  داخل  الموضوعة  سواء  لها،  والمماثلة  المنزلية 
المودعة بالطريق العمومي وذلك ما بين الساعة 6 صباحا والثانية 

بعد الزوال، او حسب اي توقيت اخر باتفاق بين الطرفين.
تفريغ النفايات

العمومي  المطرح  الى  بالنفايات  المملوءة  االليات  تتوجه 
للجماعة لتفريغها.

الشروط التقنية الخاصة باستغالل مرفق النظافة
وصف خدمات النظافة

عامة  نظافة  ضمان  في  له  بالمفوض  المنوط  العمل  يتمثل 
وضمان  المفوض،  المدار  داخل  العمومية  والفضاءات  للطرق 

الحفاظ على حالة جيدة من النظافة بمجموع التراب المفوض.

بعمليات  للقيام  المختصة  البلدية  المصالح  أو  متخصصة  شركة 
التطهير الضرورية على حساب المفوض له وحده.

يمنع على المفوض له أن يقوم بعملية نقل المواد الناتجة عن 
من  نوع  أي  فوق  أخرى  إلى  آلية  من  النفايات  مختلف  أو  الكنس 
المفوض  من  مسبقة  بموافقة  إال  المفوض  التراب  داخل  الطرقات 
و شريطة أال يكون في العملية المذكورة أي ضرر للبيئة وأن يتم 
فورا جمع كل األزبال التي تقع خطأ على الطريق تحت طائلة منع 

المفوض له نهائيا من القيام بأية عملية نقل من آلية إلى أخرى.
التزامات المفوض له

سجل الشكايات
يدون المفوض له كل يوم و حسب الترتيب الزمني، كل طلبات 
التدخل أو الشكايات التي توصل بها سواء من طرف المفوض أو 

من طرف الخواص.
يدون في هذا السجل:

اليوم -
التاريخ -
ساعة التوصل بالطلب و مصدره)هاتف، رسالة ، الخ ..( -
اسم صاحب الطلب -
مضمون الشكاية و سببها. -

وتخصص إحدى الخانات لبيان مآل الطلب أو الشكاية.

جهة الغرب - الشراردة- بني حسن

مستخرج من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة 
الحضرية سوق األربعاء الغرب إقليم القنيطرة.

المتعاقدون:
المفوض: الجماعة الحضرية سوق األربعاء الغرب
 CASA TECHNIQUE المفوض له : شركة

تاريخ اإلعالن عن طلب العروض : 26 ابريل 2012
تاريخ فتح العروض: 18 يونيو 2012.

مقتضيات عامة
موضوع العقد

يعهد المفوض إلى المفوض له، والذي يقبل، التدبير المفوض 
في  “المرافق”  او  “المرفق”  يلي  ما  في  المسمى  النظافة  لمرفق 

االتفاقية هذه.
يشمل هذا المرفق الخدمات التالية :

جمع وتفريغ النفايات والمماثلة لها. -
تفريغ  - مع  العمومية  والساحات  والشوارع  الطرق  كنس 

نفايات الكنس.
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المفوض له في كل تراب الجماعة الحضرية.
التوقيت – التردد والمسارات

يجب القيام يوميا ما عدا يوم فاتح ماي، بجمع وازالة النفايات 
او  الحاويات  داخل  الموضوعة  سواء  لها،  والمماثلة  المنزلية 
المودعة بالطريق العمومي وذلك ما بين الساعة 6 صباحا والثانية 

بعد الزوال، او حسب اي توقيت اخر باتفاق بين الطرفين.
تفريغ النفايات

العمومي  المطرح  الى  بالنفايات  المملوءة  االليات  تتوجه 
للمدينة لتفريغها.

الشروط التقنية الخاصة باستغالل مرفق النظافة
وصف خدمات النظافة

كنس يدوي لالرصفة وجوانب الطرقات -
كنس ميكانيكي للشوارع الرئيسية -
غسل الطرق والساحات العمومية. -

جهة العيون- بوجدور-الساقية الحمراء

مستخرج من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة 
الحضرية العيون.
المتعاقدون:

المفوض: الجماعة الحضرية العيون -
المفوض له، شركة : -

OZONE ENVIRONNEMENT & SERVICE
تاريخ االعالن عن طلب العروض : 10 اكتوبر 2012

تاريخ فتح العروض: 27 نونبر 2012
مقتضيات عامة
موضوع العقد
يشمل هذا المرفق الخدمات التالية :

جمع وتفريغ النفايات المنزلية والمماثلة لها. -
تفريغ  - مع  العمومية  والساحات  والشوارع  الطرق  كنس 

نفايات الكنس
موضوع الخدمة

النفايات التي  - النفايات المنزلية المماثلة لها وكذا نقل  جمع 
يتم جمعها الى المطرح العمومي وتفريغها.

تنظيف الطرقات والشوارع والساحات العمومية مع تفريغ  -
نفايات الكنس

مدار الخدمة : -
الحضرية  الجماعة  تراب  مجموع  الخدمة  تغطي  ان  يجب 

العيون.

شروط انجاز خدمات النظافة

المسالك  كل  صعيد  على  بالنظافة  المتعلقة  الخدمة  تنفد 
والممرات الرئيسية والثانوية.

وتيرة عمليات النظافة المترتبة عن النظافة

عن  الناتجة  المواد  بجمع  يقوم  ان  له  المفوض  على  يجب 
عمليات الكنس وان ينقلها الى المطرح العمومي، ويتم هذا الجمع 
او  الطريق  نظافة  من  االنتهاء  موعد  نفس  في  يتم  بحيث  تدريجيا 

الشارع التي توجد فيه هذه المواد.

المنزلية  النفايات  جمع  خدمة  بين  المشتركة  التقنية  الشروط 
ونظافة الطرق العمومية الحملة  االعالمية »نظافة المدينة«

تنظم حملة اعالمية للنظافة مع بداية مرفق النظافة، ويتحمل 
المفوض له جميع صوائر هذه الحملة االعالمية وفضال عن ذلك 

يتوقع تنظيم حملتين اعالميتين على االقل كل سنة.

اختيار  من  الحمالت  هذه  في  المتناولة  المواضيع  تكون 
المفوض في حين يتكلف المفوض له بتنظيمها وتمويله.

القضاء على المستودعات العشوائية للنفايات المنزلية

يتعهد المفوض له بالقضاء على كل النقط السوداء المتواجدة 
داخل الدائرة الترابية للمفوض.

أشغال مختلفة خاصة بالنظافة ال تندرج ضمن االتفاقية.
يتعين على المفوض له بناءا على طلب من المفوض وألسباب 
مرتبطة بالسالمة الصحية أن يقوم بعمليات الجمع والتنظيف وإفراغ 

االزبال التي قد تطلب منه.
تغيير الخدمة من طرف المفوض

الجمع  تغيير خدمتي  يقرر  أن  أي وقت-  للمفوض-في  يمكن 
والنظافة.

منع رمي وتفريغ النفايات في قنوات التطهير
يمنع منعا كليا على عمال ومستخدمي المفوض له رمي أي 
األمطار  مياه  لصرف  المخصصة  والقنوات  المواسير  في  شيء 
التي  للطرقات  المجاورة  الخاصة  أو  العمومية  األراضي  وكذا 

تشملها عملية النظافة.
التزامات المفوض له

سجل الشكايات :
يدون المفوض له كل يوم وحسب الترتيب الزمني، كل طلبات 
التدخل أو الشكايات التي توصل بها سواء من طرف المفوض او 

من طرف الخواص.
يدون في هذا السجل تاريخ وساعة التوصل بالطلب ومصدره 
)هاتف، رسالة،الخ( مع بيان اسم صاحب الطلب ومضمونه وسببه.

وتخصص إحدى الخانات لبيان مآل الطلب أو الشكاية.
ويوضع هذا السجل رهن إشارة المفوض.

المنزلية  النفايات  جمع  خدمة  بين  المشتركة  التقنية  الشروط 
ونظافة الطرق العمومية الحملة  االعالمية »نظافة المدينة«

آليات  بواسطة  المنزلية  النفايات  وتفريغ  جمع  خدمة  تنفذ 
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تاريخ االعالن عن طلب العروض : 8 دجنبر 2011

تاريخ فتح العروض: 28 نونبر 2011

مقتضيات عامة

موضوع العقد

في  النظافة  لمرفق  المفوض  التدبير  هو  العقد  هذا  موضوع 
جميع تراب الجماعة الحضرية القصر الكبير

موضوع الخدمة

الخدمة  هذه  وتشمل  العمومي  المطرح  واستغالل  تدبير 
االنشطة التالية:

الضخمة  - والنفايات  لها،  والمماثلة  المنزلية  النفايات  جمع 
العشوائية  المستودعات  عن  الناتجة  واالزبال  والمتالشية 
المراقب  المطرح  الى  جمعها  يتم  التي  النفايات  نقل  وكذا 

وتفريغها.

طرف  - من  المنشاة  الحضرية  التجهيزات  جميع  تنظيف 
المفوض وكذا نقل البقايا التي يتم جمعها وتفريغها بالمطرح 

المراقب. 

تحديد المدار المخصص النجاز الخدمة

يجب ان تغطي الخدمة مجموع تراب المفوض بما فيه االحياء 
غير المهيكلة، االسواق.

يمكن للمفوض، العتبارات تقنية او اقتصادية او ادارية، ان 
يضيف او يحذف اي جزء تابع لنفوذه 

تخول هذه التغييرات المحدثة في المدار المخصص، للمفوض 
له الحق في مراجعة شروط االداء استنادا الى االثمنة المقدمة في 

العرض.

مدة العقد

تحدد مدة هذا العقد في 7 سنوات.

الشروط التقنية الخاصة بخدمة جمع وتفريغ  النفايات المنزلية 
والمماثلة لها : تنفيذ خدمة جمع وتفريغ النفايات المنزلية.

جمع النفايات المنزلية -

جمع المواد الضخمة والمتالشية -

التوقيت – التردد والمسارات

يجب القيام يوميا ما عدا يوم فاتح ماي، بجمع وازالة النفايات 
او  الحاويات  داخل  الموضوعة  سواء  لها،  والمماثلة  المنزلية 
المودعة بالطريق العمومي وذلك ما بين الساعة 6 صباحا و2 بعد 

الزوال، او حسب اي توقيت اخر باتفاق بين الطرفين.

تفريغ النفايات

إذا تطلب األمر نقل النفايات التي تم جمعها الى مكان تفريغ 
غير المكان المتفق عليه، وذلك لسبب خارج عن ارادة المفوض له 
او بناء على طلب  من المفوض، مما قد يترتب عنه تمديد او تقليص 
المسار المتبع من قبل اآلليات، يتم بحث تاثير هذا التغيير من قبل 

المفوض والمفوض له.

مدة العقد
تحدد مدة هذا العقد في 7 سنوات

الخدمة  استمرارية  بهدف  واحدة  مرة  العقد  تجديد  ويمكن 
المقدمة، لمدة محدودة، وبعد مداولة الجهة المختصة. 

شروط انجاز خدمات النظافة
المسالك  كل  صعيد  على  بالنظافة  المتعلقة  الخدمة  تنفذ 

والممرات الرئيسية والثانوية.
وتيرة عمليات النظافة ومواعيدها

تتم عمليات النظافة بين الساعة 6 والثانية بعد الزوال يوميا،  -
في كل التراب موضوع العقد.

الشروط التقنية المشتركة بين خدمة جمع النفايات المنزلية ونظافة 
الطرق العمومية الحملة  االعالمية »نظافة المدينة«.

النظافة،  مرفق  خدمة  بداية  مع  للنظافة  اعالمية  حملة  تنظم 
الحملة االعالمية وفضال  له جميع صوائر هذه  المفوض  ويتحمل 

عن ذلك يتوقع تنظيم حملتين اعالميتين على االقل كل سنة .
القضاء على المستودعات العشوائية للنفايات المنزلية

يتعهد المفوض له بالقضاء على كل النقط السوداء المتواجدة 
داخل الدائرة الترابية للمفوض.

التزامات المفوض له
سجل الشكايات

يدون المفوض له كل يوم وحسب الترتيب الزمني، كل طلبات 
التدخل او الشكايات التي توصل بها سواء من طرف المفوض او 

من طرف الخواص.
يدون هذا السجل:

اليوم -
التاريخ -
ساعة التوصل بالطلب ومصدره )هاتف، رسالة، ال( -
اسم صاحب الطلب  -
مضمون الشكاية وسببها -

وتخصص احدى الخانات لبيان مآل الطلب او الشكاية -

جهة طنجة- تطوان

مستخرج من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة 
الحضرية القصر الكبير.

المتعاقدون:

في  - ممثلة  الكبير  القصر  الحضرية  الجماعة  المفوض: 
شخص السيد سعيد خيرون رئيس الجماعة

المفوض له: شركة SARL( NDD SOS(  ممثلة بالسيد  -
سعيد عبد القادر
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المتواجدة داخل الدائرة الترابية للجماعة و خاصة المتواجذة بمحاداة 
الطرق وضفاف االودية وكذا االراضي الشاسعة.

وحدة  بوضع  وذلك  الخدمة  هذه  بتحسين  له  المفوض  يتعهد 
تتكلف بتنظيم حمالت خاصة قصد القضاء على كل النقط السوداء 
المتسخة  المساحات  تنظيف  وكذا  العشوائية  المستودعات  و 

واالراضي الشاسعة.

ويتعهد المفوض له بوضع كل االمكانيات الالزمة )الشاحنات 
السوداء  النقط  على  نهائيا  للقضاء  والمستخدمين(  الرافعات 

والمستودعات العشوائية.

أشغال مختلفة خاصة بالنظافة ال تندرج ضمن االتفاقية

يتعين على المفوض له بناء على طلب من المفوض وألسباب 
مرتبطة بالسالمة الصحية ان يقوم بعمليات الجمع والتنظيف وإفراغ 

األزبال التي قد تطلب منه وتدبير واستغالل المطرح العمومي.

تغيير الخدمة من طرف المفوض

يمكن للمفوض – في أي وقت- أن يقرر تغيير خدمتي الجمع 
والنظافة وتدبير واستغالل المطرح العمومي.

والنظافة  الجمع  بعمليات  يقوم  ان  له  المفوض  على  يتعين 
للراجلين والساحات  المخصصة  الجديدة والمناطق  الطرق  بجميع 

التي تم إحداثها او تغيير استعمالها خالل مدة العقد.

منع رمي وتفريغ النفايات في قنوات الصرف الصحي

يمنع منعا كليا على عمال ومستخدمي المفوض له رمي أي 
شيء في المواسير و القنوات المخصصة لصرف مياه األمطار و 
كذا األراضي العمومية او الخاصة المجاورة للطرقات التي تشملها 

عمليات النظافة.

يمنع على المفوض له ان يقوم بعملية نقل المواد الناتجة عن 
من  نوع  أي  فوق  أخرى  إلى  آلية  من  النفايات  مختلف  او  الكنس 
المفوض  من  مسبقة  بموافقة  اال  المفوض  التراب  داخل  الطرقات 
يتم  للبيئة وان  المذكورة أي ضرر  العملية  وشريطة اال يكون في 
فورا جمع كل األزبال التي تقع خطا على الطريق تحت طائلة منع 

المفوض له نهائيا من القيام بأي عملية نقل من آلية إلى أخرى.

التزامات المفوض له

سجل الشكايات

يدون المفوض له كل يوم وحسب الترتيب الزمني، كل طلبات 
التدخل أو الشكايات التي توصل بها سواء من طرف المفوض او 

من طرف الخواص.

يدون في هذا السجل:

اليوم -

التاريخ -

ساعة التوصل بالطلب ومصدره » هاتف، رسالة، الخ« -

اسم صاحب الطلب  -

مضمون الشكاية وسببها -

وتخصص إحدى الخانات لبيان مال الطلب أو الشكاية.

العمومي  المطرح  الى  بالنفايات  المملوءة  اآلليات  تتوجه 
للمفوض لتفريغها.

الشروطة التقنية الخاصة باستغالل مرفق النظافة

وصف خدمات النظافة

عامة  نظافة  ضمان  في  له  بالمفوض  المنوط  العمل  يتمثل 
وضمان     المفوض،  المدار  داخل  العمومية  والفضاءات  للطرق 

الحفاظ على حالة جيدة من النظافة بمجموع التراب المفوض.

شروط انجاز خدمات النظافة

خدمات النظافة

تنفذ الخدمات حسب تصميم النظافة المتفق عليه في كناش التحمالت.

وتيرة عمليات النظافة

يقوم المفوض له بانجاز األشغال المنصوص عليها في كناش 
التحمالت.

بعد  ما   2 و  صباحا   6 الساعة  بين  ما  النظافة  عمليات  تتم 
الزوال كل يوم، في كل التراب المفوض.

المسخرة  االمكانيات  التحمالت  كناش  في  له  المفوض  يحدد 
من حيث العمال والمعدات لتحسين الخدمة.

كل تغيير لهذه المواقيت يجب ان يخضع لموافقة المفوض.

تفريغ المواد المترتبة عن النظافة

عن  الناتجة  المواد  بجمع  يقوم  ان  له  المفوض  على  يجب 
طريق  عن  وذلك  العمومي،  المطرح  الى  ونقلها  الكنس  عمليات 
آليات خاصة غير آليات الجمع ويتم هذا الجمع تدريجيا بحيث يتم 
في نفس موعد االنتهاء من تنظيف الطريق أو الشارع التي توجد 

فيه هده  المواد.

يجب نقل كل النفايات المترتبة عن عملية الكنس قبل انقضاء 
اليوم الى المطرح العمومي، وال يتم وزن هذه النفايات.

الشروط التقنية المشتركة بين خدمة جمع النفايات المنزلية  
ونظافة الطرق العمومية الحملة االعالمية »النظافة«

النظافة،   مرفق  خدمة  بداية  مع  للنظافة  اعالمية  حملة  تنظم 
الحملة االعالمية وفضال  له جميع صوائر هذه  المفوض  ويتحمل 
عن ذلك يتوقع تنظيم حملتين اعالميتين للنظافة على األقل كل سنة.

اختيار  من  الحمالت  هذه  في  المتناولة  المواضيع  تكون 
المفوض حين يتكلف المفوض له بتنظيمها وتمويلها.

يمكن استغالل اآلليات والمعدات السباب اشهارية »ملصقات 
والفتات«.

القضاء على المستودعات العشوائية للنفايات المنزلية

عن  الناتجة  السوداء  النقط  كل  بازالة  له  المفوض  يتعهد 
االمكانيات  كل  بتهيىء  وذلك  المتواجدة  العشوائية  المستودعات 
لتنفيد هذه الخدمة في اجل ال يتعدى )3( ثالثة  البشرية  المادية و 

اشهر ابتداء من تاريخ صالحية العقد .

يتوجب على المفوض له القضاء  نهائيا على كل النقط السوداء 
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المتنقلة سواء  والمركبات  والعربات  والشاحنات  السيارات  وسائل 
كانت – سيارة- أو حافلة- أو شاحنة- أو عربية مجرورة  بمحرك 
القتادل بدون رخصة  داخل المدار  الحضري لجماعة سيدي أبي 

قانونية مسلمة من طرف إدارة هذه الجماعة.

الفصل الثاني

بواسطة  والمثلجات  والمشروبات  المأكوالت  بيع  يمكن  ال 
المذكورة في  المتنقلة  السيارات والشاحنات والعربات والمركبات 
القنادل  أبي  سيدي  لجماعة  الحضري  المدار  داخل  األول  الفصل 
أو  الطعام  الخبرة في مجال إعداد  إال من طرف األشخاص ذوي 
المشروبات أو المثلجات وبعد الحصول على رخصة قانونية تسمح 

بذلك.

الفصل الثالث

تمنح رخصة بيع المأكوالت والمشروبات والمثلجات بواسطة 
بالفصل األول )رخصة لكل سيارة( وذلك  المذكورة  النقل  وسائل 

حسب اسمها ورقم لوحة السيارة او الحافلة او العربة.

الفصل الرابع

تمنح رخصة بيع المأكوالت والمشروبات والمثلجات بواسطة 
وسائل النقل المذكورة بالفصل األول بعد تحديد مواصفات وشروط 
االستغالل من طرف إدارة الجماعة الحضرية لسيدي أبي القنادل 

وذلك حسب ما يلي.

الشروط 

المأكوالت  � بيع  رخصة  تمنح   : الرخصة  طالب 
المذكورة  النقل  وسائل  بواسطة  والمثلجات  والمشروبات 
المواصفات  فيهم  تتوفر  الذين  إلى األشخاص  بالفصل األول 

التالية:

ان يكون المستغل طالب  الرخصة يتوفر على خبرة في 	 
مجال إعداد الطعام أو المشروبات أو المثلجات.

أو أن يكون المستغل طالب الرخصة حاصل على شواهد 	 
تثبت تجربته في هذا المجال.

في 	  متخصصة  مؤسسة  أو  مطعم  صاحب  يكون  أن  أو 
صنع المثلجات أو المشروبات.

طلب الرخصة: �

الجماعة 	  مصالح  لدى  باألمر  المعني  المستغل  يتقدم  أن 
بملف طلب الرخصة يتضمن الوثائق الضرورية.

او 	  بالسيارة  الخاصة  المعلومات  الطلب  هذا  يتضمن  أن 
الحافلة المزمع الترخيص  لها مشار في مضمونه إلى ما 

يلي :

نوع السيارة    1

رقم لوحة السيارة     2

رقم البطاقة الرمادية للسيارة    3

يرفق مع هذا الطلب نسخة من : �

المزمع أ -   العربة  أو  الحافلة  أو  للسيارة  الرمادية  البطاقة 

نصوص صادرة عن اإلدارة الترابية

جهة الرباط – سال- زمور- زعير

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

الشرطة االدارية

يتعلق    2014 أبريل   22 بتاريخ    01 رقم  جماعي  قرار 
بتنظيم بيع المأكوالت والمشروبات والمثلجات بواسطة السيارات 
والشاحنات والعربات بالمدار الحضري لجماعة سيدي أبي القنادل.

رئيس الجماعة الحضرية لسيدي أبي القنادل،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.271 بتاريخ 03 أكتوبر 

2002 كما تم تعديله وتتميمه؛

 23 الصادر في   1.69.89 الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
على  بالمحافظة  المتعلق   )1970 يناير   31(  1389 القعدة  ذي 

الطريق العمومية وشرطة السير والجوالن؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.07.209 الصادر في 06 
ذي الحجة 1428 )27 دجنبر 2007( بتنفيذ القانون رقم 07   39 
بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات 

واالتاوى المستحقة  لفائدة الجماعات المحلية؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 195   07   1 الصادر في 19 
القانون رقم 47.06  ذي الحجة 1428 )30 نونبر 2007( بتنفيذ 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

في  الصادر   1   09   02 رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء 
22 صفر 1430 )18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 45.08 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

 1997 15 ماي  بتاريخ  09.96 الصادر  القانون  وبناء على 
القاضي بتتميم الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 

في شان االحتالل المؤقت للملك العمومي؛

وبناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 1508.05 الصادر 
بتفويض  يوليوز2005(   29(  1426 الثانية  جمادى   22 في 

االختصاص؛

وبناء على القرار الجبائي الجماعي رقم 01 / 08 بتاريخ 19 
مارس 2008؛

وبناء على مداولة المجلس الجماعي لسيدي أبي القنادل خالل 
دورته العادية لشهر فبراير 2014؛

قرر ما يلي:

الفصل األول

يمنع منعا كليا بيع المأكوالت والمشروبات والمثلجات بواسطة 
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 يجب أن تكون في حالة نظيفة بصفة مستمرة ودائمة وأن 	 
تستعمل حصريا  لبيع ما هو مرخص به

يجب أن تحمل السيارة او الشاحنة المرخص لها العالمة 	 
األخير  هذا  كان  إذا  للمستغل  التجاري  واالسم  التجارية 

شخصية معنوية .

المتوسط 	  الحجم  من  الشاحنة  أو  السيارة  تكون  أن  يجب 
تتوفر على الخصائص التالية:

غرفة     1 عن  تماما  مستقلة  خلفية  لها  تكون  أن 
السياقة ومعزولة بحاجز أو بباب زجاجي سميك.

أن تكون األرضية مغطاة بقطع خشبية     2

متوفرة على نوافذ وتهوية كافية     3

مزودة بصهريج صغير للماء الصالح للشرب    4

على     5 تحتوي  للغسيل  معدات  على  متوفرة 
حوض لغسل األواني.

مزودة بقنينات إطفاء الحريق    6
نظافة البائع:    7
للطاهي  � الشخصية  النظافة  على  الحرص  يجب 

وكذلك  الغسيل  سهلة  لون  ذات  الئقة  مالبس  بارتداء 
القبعة  والقفازات.

وان  � بانتظام  لفحص طبي  الطاهي  يخضع  أن  يجب 
طرف  من  له  تسلم  التي  الصحية  للبطاقة  حامال  يكون 

الطبيب مدير المكتب البلدي لحفظ الصحة.
متمتعا  � الشاحنة  أو  السيارة  سائق  يكون  أن  يجب 

بصحة جيدة وخاضعا لفحوصات طبية وحامال للبطاقة 
الصحية.

نظافة السيارة:    8
من  � كاملة  نظافة  الشاحنة  أو  السيارة  تنظيف  يجب 

ارض وجدران وسقف وأدوات وأواني.
والتطهير  � التنظيف  عمليات  في  تستخدم  أن  يجب 

جميع المواد المطهرة للقضاء على الجراثيم.
التنظيف والتطهير ومحاربة  � تباشر أعمال  أن  يجب 

الجراثيم بعد االنتهاء من العمل وتقديم الخدمات.
يجب أن تكون األدوات واألواني المستعملة داخل السيارة  �

مصنوعة من مواد غير قابلة للتآكل والصدأ.
وسهلة  � عازلة  للنفايات  المعدة  األوعية  تكون  أن  يجب 

مكان  في  وتوضع  المحكم  لإلقفال  قابلة  وتكون  التنظيف 
منعزل.

الفصل الخامس
تسلم رخصة بيع المأكوالت والمشروبات والمثلجات بواسطة 
المدار  داخل  أعاله  األول  الفصل  في  المذكورة  النقل  وسائل 
الحضري لجماعة سيدي أبي القنادل إلى المستغل شخصيا بعد أداء 
الرسوم والواجبات المترتبة عن هذا الترخيص مسبقا إلى صندوق 

وكيل المداخيل الجماعية.

الترخيص لها مصادق عليها.

بطاقة التعريف الوطنية لصاحب السيارة مصادق عليها.ب -  

العربة ج -   أو  الحافلة  أو  بالسيارة  الخاصة  التامين  شهادة 
موضوع طلب الترخيص باالستغالل.

العربة  � أو  الحافلة  أو  الشاحنة  أو  السيارة  وقوف  موقع 
موضوع الرخصة:

والمثلجات  والمشروبات  المأكوالت  بيع  موقع  تحديد  إن 
حسب  يتم  أعاله  األول  بالفصل  المذكورة  النقل  وسائل  بواسطة 
اختيار طالب الرخصة وذلك بعد تحديد نقط البيع بساحات عمومية 
وشوارع محددة ومعينة داخل المدار الحضري شريطة احترام ما 

يلي:

المرخص  � العربة  أو  الشاحنة  أو  السيارة  وقوف  عدم 
والمهنية  والصناعية  التجارية  المحالت  واجهات  أمام  لها 

المتواجدة بالشارع أو الساحة.

أو  � الشاحنة  أو  السيارة  حول  سياج  أو  رواق  إقامة  عدم 
العربة أثناء البيع.

على  � الرؤية  يحجب  موقع  أو  مكان  في  الوقوف  عدم 
المدار  تفاديا لعرقلة السير والجوالن داخل  سائقي السيارات 

الحضري.

االلتزام بالحد األدنى للسرعة داخل المدار الحضري. �

العربة  � أو  الشاحنة  او  السيارة  بواسطة  النشاط  نوع 
المتنقلة:

يحدد نوع النشاط التجاري المراد استغالله من طرف المستفيد 
وبطلب منه بناء غلى رخصة تسلم له من طرف المصلحة المختصة 

التابعة للجماعة الحضرية لسيدي أبي القنادل وذلك حسب ما يلي:

بيع المأكوالت الخفيفة والسريعة. �

بيع المثلجات �

بيع المشروبات الغازية �

بيع الحلويات �

بعد  إال  أعاله  المحدد  التجاري  النشاط  تغيير  يمكن  ال  كما 
موافقة إدارة الجماعة وبطلب من المعني باألمر.

مواصفات السيارة أو الشاحنة: �

يجب أن تكون في وضعية قانونية وفي حالة جيدة والئقة 	 
من الناجية التقنية والميكانيكية للمحرك والهيكل معا.

يجب أن تكون مجهزة لكل التجهيزات الضرورية للمطبخ 	 
من األواني واألدوات الزجاجية واألدوات والثالجة وخزان 

التبريد.

يجب أن يكون المقصف مزودا بآالت التبريد والثالجات 	 
الكافية واألدوات واألواني الالزمة.

المعدة 	  الخفيفة  المأكوالت  أو  األطعمة  تعرض  أن  يجب 
في واجهات وخزانات زجاجية مكيفة الهواء حتى ال تلمس 

بأيدي الزبناء أو تتعرض للتلف أو الغبار أو الحشرات.



29اجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية 19 صفر 1436 )12 دجنبر 2014(

جهة الدار البيضاء -  الكبرى

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

التفويض في اإلمضاء والمهام.

 18 رقم  مليل  تيط  لبلدية  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 04 ديسمبر 2013 يقضي بالتفويض في مهام اإلمضاء.

رئيس المجلس الجماعي لبلدية تيط مليل،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 ( وخاصة المادة 54 مكررة و55 منه ؛
المالي  بالتنظيم  المتعلق   45.08 رقم  القانون  على  وبناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  ومجموعاتها  المحلية  للجماعات 
رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 ) 18 فبراير 2009(؛

وبناء على المرسوم رقم 2.09.441 صادر في  17من محرم 
1431 ) 03 يناير 2010( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 

المحلية ومجموعاتها ؛
بتاريخ  ق.م.م   D 5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء 
16 يوليو 2009، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس 

المجلس إلى نوابه،
قـــرر مايلــي:

الفصل األول
 يفوض للسيد  مصطفى خربوش الكاتب العام لبلدية تيط مليل 

بالنيابة، في اإلمضاء للتوقيع على الوثائق اإلدارية التالية:
جميع الوثائق اإلدارية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين و  -

األعوان و الترقيات في الرتبة و الدرجة، باستثناء قرارات 
التعيين في الوظيفة و قرارات اإللحاق و التحمل.

مختلف المراسالت وأوراق اإلرسال اإلدارية. -
الفصل الثاني

  يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من المعني باألمر و مصالح 
البلدية كل في دائر ة اختصاصه.

الفصل الثالث
  ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، كما 

يعلق ويبلغ للعموم بجميع الوسائل المتاحة.
وحرر بتيط مليل في 04 ديسمبر 2013.    

اإلمضاء : رئيس المجلس البلدي لتيط مليل ،الطيب الفشتالي.

الفصل السادس :

يتحمل المستفيد المرخص لها  ببيع المأكوالت والمشروبات 
والمثلجات بواسطة وسائل النقل المذكورة أعاله ما يلي:

سلبية  � آثار  من  يترتب  قد  ما  كل  عن  الكاملة  المسؤولية 
عن بيع المأكوالت اوالمشروبات اوالمثلجات بواسطة وسائل 
النقل المذكورة بالفصل األول داخل المدار الحضري للجماعة 

الحضرية لسيدي أبي القنادل.

أن تحمل كل السيارات أو الحافالت أو العربات المرخص  �
لها الرخص القانونية المسلمة أثناء القيام بأعمالها.

أن يتم تنظيف الملك الجماعي العام المستغل مباشرة بعد  �
االنتهاء من تقديم خدمات البيع.

الفصل السابع

تعتبر رخصة بيع المأكوالت والمشروبات والمثلجات بواسطة 
وسائل النقل المذكورة في الفصل األول رخصة مؤقتة تسلم بصفة  
نفعية تدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ تسليمها للمستغل المعني  
باألمر وعلى هذا األخير أن يدلي بها عند كل مراقبة حتى يكون 

االطالع عليها سهال من طرف األعوان المكلفين بالمراقبة.

الفصل الثامن

لبيع  المنظم  القرار  بمثابة  الذكر  السالفة  المقتضيات  تعتبر 
النقل  وسائل  بواسطة  المثلجات  أو  المشروبات  أو  المأكوالت 
للجماعة  الحضري  المدار  داخل  األول  الفصل  في  المذكورة 

الحضرية لسيدي أبي القنادل.

الفصل التاسع

اإلجراءات  اتخاذ  تستوجب  القرار  هذا  لمقتضيات  مخالفة  كل 
الالزمة والزجرية المتمثلة فيما يلي:

إما بتوقيف السيارة أو الشاحنة عن السير والجوالن فور  �
ثبوت المخالفة مع تسوية الوضعية القانونية والمالية لها طبقا 

للقانون 9.69 المشار إليه أعاله .

في  � لها  المرخص  غير  الشاحنة  أو  السيارة  بحجز  وإما 
حالة امتناع المخالف عن تسوية الوضعية القانونية والجبائية 

للسيارة أو الشاحنة.

الفصل العاشر

للجماعة  العام  الكاتب  السيد  إلى  القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد 
دائرة  في  كل  المحلية  والسلطة  المختصة  الجماعية  والمصالح 

اختصاصه.

وحرر بسيدي أبي القنادل في 26 مارس 2014.

اإلمضاء:رئيس المجلس الجماعي لسيدي أبي القنادل، عبد الصمد 
الزمزامي.

 تأشيرة عامل عمالة سال، السيد مصطفى الخيدري.
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 03(  1953 يناير   19 بتاريخ  الشريف  الظهير  على  وبناء 
جمادى األولى 1372( المتعلق بالمحافظة على الطريق العمومية 

وشرطة السير والجوالن حسب ما وقع تعديله وتغييره؛

وبناء على الظهير الشريف رقم  1.63.260 المؤرخ في 24 
جمادى الثانية 1383  )12 نونبر 1963( المتعلق بالنقل بواسطة 

العربات عبر الطرقات؛

وبناء على المرسوم رقم 157   78   2 الصادر في 11 رجب 
التي  الشروط  بتحديد  المتعلق   1980 مايو   26 الموافق   1400
تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة 

المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛

وبناء على القرار الوزاري المشترك رقم 291   61 الصادر 
بتاريخ 24 مايو 1961 المتعلق بإشارة الطرق؛

وبناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 08 جمادى األولى 
1383 )24 يناير 1953( المتعلق بشرطة السير والجوالن؛

وبناء على محضراللجنة المحلية للسير والجوالن المؤرخ في 
02 أكتوبر 2012؛

وبناء على مداوالت المجلس الحضري خالل دورته العادية 
لشهر أكتوبر 2012؛

قـرر ما يلي :

الفصل األول 

إحداث مكابح للسرعة بشارع بئر إنزران على مستوى  �
ملتقى الشارع بزنقة مجاط.

إحداث أربع )04( مكابح للسرعة بمدارة الوحدة. �

إحداث أربع )04( مكابح للسرعة بمدارة النخيل. �

إحداث  مكابح للسرعة بشارع موالي الحسن بن يوسف  �
حسب المحاور التالية:

ملتقى الشارع بإعدادية الوحدة.	 

ملتقى الشارع بشارع القيروان.	 

ملتقى الشارع بشارع مراكش.	 

ملتقى الشارع بشارع إدريس الحارثي.	 

ملتقى الشارع بشارع السعيدية.	 

ملتقى الشارع محمد السادس.	 

ملتقى الشارع بشارع عبد هللا بن ياسين.	 

ملتقى الشارع محمد المختار السوسي.	 

ملتقى الشارع بشارع المسيرة.	 

ملتقى الشارع بشارع عبد اللطيف الصبيحي.	 

حسب  � الثاني  الحسن  بشارع  للسرعة  مكابح  إحداث 
المحاور التالية:

ملتقى الشارع بشارع موالي الحسن بن يوسف.	 

ملتقى الشارع مع مدارة اكلو.	 

 15 رقم  مليل  تيط  لبلدية  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
مهام  في  التفويض  بإلغاء  يقضي   2013 ديسمبر   04 بتاريخ 

اإلمضاء.
رئيس المجلس الجماعي لبلدية تيط مليل،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 ( ؛

وبناء على القرار عدد 32 /2012 المؤرخ في 29 /11/ 2012                                                                                           
اإلدارية  الوثائق  على  اإلمضاء  في  التفويض  بموجبه  تم  الذي 
السيد مصطفى خربوش  لفائدة  مليل  تيط  لبلدية  اإلداري  والتسيير 

متصرف ممتاز؛

نظرا لضرورة المصلحة،

قــــرر ما يلـــــي :

الفصل األول

 يلغي القرار رقم 32 /2012 بتاريخ 29 /11/ 2012 المتعلق 
اإلداري  التسيير  و  اإلدارية  الوثائق  اإلمضاء على  في  بالتفويض 

لبلدية تيط مليل فائدة السيد: مصطفى خربوش متصرف ممتاز.

الفصل الثاني

 يسري أثر هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

وحرر بتيط مليل في 04 ديسمبر2013.   

اإلمضاء:رئيس المجلس البلدي لتيط مليل ،الطيب الفشتالي.

جهة سوس ماسة درعة

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

السير والجوالن

تيزنيت  لمدينة  الحضري  المجلس  لرئيس  جماعي  قرار 
عدد 02 بتاريخ 03 يناير 2013 والذي يتم بموجبه تنظيم السير 

والجوالن بمدينة تيزنيت.

رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت،

بتاريخ  الصادر   1.02.297 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
25 رجب 1423 )03 اكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 78.00 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله و تتميمه؛

األولى  03 جمادى  المؤرخ في  الشريف  الظهير  وبناء على 
1337  )24 دجنبر 1918(  القاضي بتأسيس عقوبة عامة لمخالفي 

قرارات الباشوات والقواد؛
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الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية، األمن اإلقليمي، 
والمصالح الجماعية كل في دائرة اختصاصه.

وحرربتيزنيت في 21 ديسمبر 2012.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت،

عبد اللطيف أعمو.                                                     

جهة العيون – بوجدور – الساقية الحمراء 

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

الشرطة اإلدارية

قرار لرئيس الجماعة الحضرية للعيون رقم 560 بتاريخ 23 
أبريل 2013 يتعلق بتنظيم استغالل الملك العام الجماعي المؤقت.

رئيس الجماعة الحضرية لمدينة العيون،
بناء على الظهير  الشريف رقم 1.02.297 المؤرخ في 25 
 78.00 رقم  القانون  بتنفيذ   )2002 أكتوبر   03(  1423 رجب 

المتعلق بالميثاق الجماعي؛
 22 في  الصادر   1.09.02 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
 45.08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
 1369 محرم   22 ب  المؤرخ  الشريف  الظهير  على  بناء 
موافق 14 نونبر 1949 والمتعلق بمنح بعض الرخص في أشغال 

الملك العمومي البلدي؛
 21 1.89.187 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 
رقم  القانون  بتنفيذ   )1989 نوفمبر   21(  1410 اآلخر  ربيع  من 
89 /30 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها 

خاصة مواده 185 إلى 188؛
ذي   20 في  الصادر   2.02.138 رقم  المرسوم  على  بناء 
الحجة 1422)05 مارس 2002( بتغيير وتتميم القرار الصادر في 
فاتح جمادى األولى 1340 )13 دجنبر 1921( بتحديد طرق تدبير 

شؤون الملك البلدي؛

الصادر   687.03 الداخلية عدد  السيد وزير  قرار  بناء على 
بتفويض  يقضي   2003 مارس   20 موافق   1424 محرم   16 في 
االختصاصات للسادة والة الجهات وعمال عماالت وأقاليم المملكة؛
أكتوبر   25 في  المؤرخ   77/ 2 البلدي عدد  القرار  بناء على 
الصادر   83/ 12 رقم  بالقرار  وتعديله  تتميمه  وقع  كما   1977
بتاريخ 20 يونيو 1983 والمتعلقين بالصحة العمومية والوقاية من 

األمراض المعدية؛
القرار الجبائي عدد 10 الصادر في 18 يونيو 2008 المحدد 
المتمم  الجماعة  ميزانية  لفائدة  والرسوم  الضرائب  مبالغ  بموجبه 

المدارة المقابلة لعمارة النصر.	 

المختار  � محمد  بمدارة  للسرعة   )02( مكبحين  إحداث 
السوسي.

إحداث مكبح للسرعة بشارع محمد السادس على مستوى  �
تجزئة السعيدية.

إحداث مكبح للسرعة مقابل ثكنة القوات المساعدة. �
إحداث مكبحين للسرعة بمدارة تامدغوست. �
حسب  � حفيظي  محمد  بشارع  للسرعة  مكابح  إحداث 

المحاور التالية:
للتكنولوجيا 	  المهني  التكوين  بمعهد  الشارع  ملتقى 

التطبيقية.
حما 	  تجزئة  ملتقى  مستوى  على  تيزنيت  مطاحن  مدارة 

بالشارع.
مقابل قاعة األفراح أسالف بطريق تافراوت.	 
إحداث مكابح للسرعة بحي تامدغوست حسب المحاور  �

التالية:
حي 	  بين  الثانوية  الطريق  على  للسرعة  مكابح  إحداث 

تامدغوست والطريق المؤدية إلى سيدي إفني.
حي 	  بين  الرابطة  الطريق  على  للسرعة  مكابح  وضع 

تامدغوست وتجزئة البركة 16.
الفصل الثاني

وضع عالمات تنظيم المرور بالمحاور التالية: �
وضع عالمة انتباه مدرسة أمام مدرسة تامدغوست. -
وضع عالمة تحويل السير لليسار أمام مسجد تامدغوست. -
تجزئة  - نحو  اليسار  جهة  الطريق  توجيه  عالمة  وضع 

البركة.
وضع عالمة انتباه الواد أمام واد تامدغوست جهة طريق  -

إفني وجهة تجزئة البركة.
وضع عالمة قف نحو طريق إفني. -
للمركب  - األول  بالمدخل  الوقوف  منع  عالمة  وضع 

التجاري بيشا والموالي إلدارة األمن الوطني.
إحداث المستوقفات الخاصة التالية: �
تخصيص مستوقف لسيارات المصلحة الخاصة بالوكالة  -

تيزنيت(  )وكالة  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 
والكائنة بشارع الحسن الثاني.

الوقاية  - ثكنة  بموظفي  خاص  للسيارات  مستوقف  إحداث 
المدنية قبالة مدخل الثكنة على الجهتين بعد إعداد دراسة 

وتصاميم لذلك.
إلى  - الوسائطية  الخزانة  زاوية  من  الرصيف  صباغة 

حدود المستوقف الخاص بالمستشفى مع وضع عالمتين 
للوقوف.
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الحالة  هذه  المحل، وفي  أمام  السياج  أو  الرواق  بإقامة   -  2
والموقعي  البياني  بالتصميم  الرخصة  طالب  يتقدم  أن  يجب 
إلى المصلحة المختصة بقصد إحالته على المصادقة القبلية.

الفصل السادس

تعتبر رخصة شغل الملك العام الجماعي رخصة مؤقتة تدخل 
حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تسليمها وأداء الرسوم المترتبة عليها، 
ويمكن سحبها دون تعويض كلما تماطل المنتفع بها عن أداء تلك 
الرسوم أو قام بخرق شروط الترخيص أو اقتضت المصلحة العامة 
نوعه  كان  كيفما  تعويض  بأي  المطالبة  لصاحبها  يمكن  وال  ذلك. 
وعليه إرجاعها إلى المصلحة التي سلمته إياها في حالة االستغناء 
عنها، كذلك تعتبر  هذه الرخصة شخصية وال يسمح بتفويتها إلى 

الغير على وجه اإلطالق.

الفصل السابع

في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار يتابع المخالف وفقا للمادة 
12 من الظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 )30 نونبر 
1918( بشأن شغل الملك العمومي مؤقتا كما تم تتميمه وتغييره بعد 
توجيه إنذار للمخالف وفي هذه الحالة تفرض غرامة تساوي ثالثة 
أضعاف الرسم العادي المفروض على التراخيص القانونية وذلك 
محاضر  الشأن  هذا  في  وتحرر  كانت  كيفما  االستغالل  مدة  طيلة 

تصدر على إثرها أوامر بالتحصيل من طرف وكيل المداخيل.

الفصل الثامن

بناء على هذا القرار وبطلب من المعني باألمر يصدر السيد 
االستغالل  بشأن  فرديا  قرارا  للعيون  الحضرية  الجماعة  رئيس 

المؤقت للمساحة المطلوبة.

الفصل التاسع

القرار  هذا  مقتضيات  باحترام  اإللتزام  باألمر  المعني  على 
حالة  في  مؤقتا  العام  الجماعي  الملك  شغل  رخصة  ومضمون 

الحصول على الترخيص.

الفصل العاشر

الجماعي رخصة شخصية ال يسمح  الملك  إن رخصة شغل 
لصاحبها تفويتها إلى الغير، وعليه أن يلصقها في مكان بارز بمحل 
تعاطي حرفته حتى يكون االطالع عليها سهال من طرف اإلدارة 

والعموم.

الفصل الحادي عشر

الجماعي مؤقتا في  العام  الملك  يمنع على اإلطالق استغالل 
الحاالت التالية، 

1 - بوضع عربات أو طاوالت بغرض عرض المأكوالت 
وطهيها، 

2 -غسل الناقالت بكل أنواعها خارج محالت مزاولة النشاط،

3 - بيع اللحوم بأنواعها واألسماك والحليب ومشتقاتها وكل 
مادة استهالكية قابلة للتلف،

4 - إلقاء النفايات والمواد المستعملة من طرف الحرفيين،

5 -عرض مواد البناء إال في حالة الترخيص وأداء الرسوم 

والمعدل بالقرار عدد 538 المؤرخ في 27 دجنبر 2012 ؛
بناء على  مداوالت مجلس الجماعة الحضرية لمدينة العيون 

في دورته العادية بتاريخ 26 فبراير 2013؛
قررما يلي :

الفصل األول
كل  القرار  هذا  موضوع  العامة  الجماعية  باألمالك  يقصد 
صريحة  بكيفية  والمخصصة  الجماعة  تملكها  التي  العقارات 
لتسيير مرفق جماعي وتتعدد أصنافه ليشمل  العموم أو  الستعمال 
الخضراء  والمساحات  والساحات  والشوارع  الطرقات واألرصفة 

وجميع التجهيزات الموصوفة بالعمومية.

الفصل الثاني

ال  يمكن الترخيص بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا إال بعد 
مصحوبا  الجماعي  المجلس  رئيس  السيد  إلى  موجه  طلب  تقديم 
أداء  الوطنية وما يثبت نوعية االستغالل وكذا  البطاقة  بنسخة من 

الرسوم المترتبة عن ذلك في حالة الترخيص.

الفصل الثالث

مؤقتا  العام  الجماعي  الملك  باستغالل  الترخيص  يمكن  ال 
كراسي  أو  سلع  )بوضع  مهنية  أو  صناعية  أو  تجارية  ألغراض 
المقاهي...الخ( إال في الشوارع واألزقة والساحات التي يبلغ على 
للسلع  بالنسبة  األقل  على   )02( مترين  أرصفتها  عرض  األقل 
ترك  مع  المقاهي  ألروقة  بالنسبة   )04( أمتار  أربعة  والبضائع 

مسافة ال تقل عن مترين انطالقا من الرصيف.

الفصل الرابع

يمكن الترخيص بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا في الشوارع 
الرئيسية والساحات العمومية التي تفوق مساحة عرض أرصفتها 
استغالله،  الواجب  الرصيف  مساحة  تحديد  بعد   )06( أمتار  ستة 

مواصفاته وشروط االستغالل وذلك حسب ما يلي:

أ - ال يستغل إال المساحة الموازية مع عرض المحل التجاري 
أو الصناعي أو المهني.

الجماعي  الملك  ورونق  المحل  واجهة  تزيين  يتالءم  ب - أن 
المستغل مع جمالية الشارع.

أو  التجارية  المحالت  أمام  والسياج  الرواق  إقامة  عدم   - ج 
المراد  والمقشدات.....الخ(  )المقاهي  والمهنية  الصناعية 

استغالله ببناء صلب.

إلى  الرواق والسياج بطريقة عشوائية تسيء  إقامة  د - عدم 
جمالية الشارع.

الفصل الخامس

يمكن الترخيص بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا ألغراض 
تجارية أو صناعية أو مهنية حسب الحاالت التالية:

كراسي  أو  أدوات  أو  آالت  أو  بضائع  أو  سلع  بوضع   -  1
وفي هذه الحالة يمكن للمستفيد من استغالل الملك الجماعي 
العام مؤقتا وضع ما سلف ذكره نهارا وسحبه ليال دون إقامة 

حواجز أو بناء أو رواق سياج.
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أجل )15( يوما من تاريخ حجزها ملكا جماعيا ويحق لها 
التصرف فيها بالبيع العلني وفق المنصوص عليه قانونيا.

الفصل السابع عشر

يسهر ممثل القسم المكلف بتدبير الملك الجماعي على تحرير 
المحاضر وكافة المراسالت التي تخص اللجنة وإبالغها بقرارات 

رئيس الجماعة.

الفصل الثامن عشر

بالمحكمة  الملك  وكيل  السيد  إلى  المحاضر  من  نسخ  توجه 
اللجنة ألية مضايقات  بالعيون في حال تعرض أعضاء  االبتدائية 

أثناء أداء مهامهم.

الفصل التاسع عشر

ينشر محتوى هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل العشرون

للجماعة  العام  الكاتب  السيد  إلى  القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد 
والمهندس رئيس قسم األشغال البلدية والقسم المكلف بتدبير الملك 
دائرة  في  كل  الوطني  واألمن  المحلية  والسلطة  الجماعي  العام 

اختصاصه.

ولد  حمدي  موالي  للعيون،  الحضرية  الجماعة  اإلمضاء:رئيس 
الرشيد.

الساقية  بوجدور–   – العيون  جهة  والي  طرف  من  عليه  أشر 
الحمراء، السيد خليل الدخيل.

السير والجوالن

قرار لرئيس الجماعة الحضرية للعيون عدد  602 بتاريخ 07 
النقل الحضري  أماكن وقوف حافالت  2014 حول تحديد  فبراير 

بالمدار الحضري لمدينة العيون.

رئيس الجماعة الحضرية للعيون،

بتاريخ  الصادر   1.02.297 الشريف عدد  الظهير  بناء على 
25 رجب 1423 )03 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 78.00 
المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 17.08؛

 26 الصادر في   1.10.07 الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
المتعلق   52.50 القانون  بتنفيذ   )2010 فبراير   11( 1431 صفر 

بمدونة السيرعلى الطرق؛

البلدي المنظم للسير والجوالن رقم 31 بتاريخ  وبناء على القرار 
12 ابريل 1979؛

عبر  الحضري  النقل  لمرفق  المفوض  التدبر  اتفاقية  على  وبناء 
الحافالت المصادق عليها بتاريخ  26 شتنبر 2012؛

وبناء على محضر لجنة السير والمتابعة بتاريخ 15 /11 /2013.

لشهر  العادية  دورته  في  الجماعي  المجلس  مداوالت  على  وبناء 
أكتوبر 2013،

المترتبة عليه واتخاذ احتياطات السالمة.

الفصل الثاني عشر 

المتعلق   1989 فبراير   24 بتاريخ   44 القرار  إلى  إضافة 
بتنظيم نصب الخيام وإقامة الحفالت يبقى استغالل الملك الجماعي 
ألغراض  أخرى كالمعارض والتجهيزات المقامة على الملك العام 
الجماعي من طرف المؤسسات والمصالح الخارجية والصيدليات 
عن  صادر  مسبق  لترخيص  خاضعة  والمواصالت....  والبريد 

رئيس المجلس الجماعي وبعد أداء المستحقات المالية عنه مسبقا.

الفصل الثالث عشر

تحجز فورا وتوضع بالمحجز البلدي كل المعروضات بالملك 
الجماعي دون ترخيص كما يتم ضبط وتثبيت السيارات التي تغسل 
المياه  تفرغ  التي  األسماك  نقل  شاحنات  وكذا  العامة  بالشوارع 
الوسخة  بالشارع العام وكذا شاحنات نقل الحجز ومواد البناء التي 
لم يتخذ أصحابها االحتياطات الالزمة لمنع تناثر حمولتها وتحرر 

محاضر في هذا الشأن.

الفصل الرابع عشر

القانون  تطبيق  على  للسهر  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  يعهد 
ومقتضيات هذا القرار إلى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجماعي 

لمدينة العيون وعضوية كل من: 

باشا المدينة أو من ينوب عنه، -

رئيس أمن منطقة العيون المركز أو من ينوب عنه، -

ممثل القسم المكلف بتدبير الملك العام البلدي، -

ممثل وكالة المداخيل، -

الطبيب مدير المكتب الصحي أو من ينوب عنه، -

المهندس مسؤول األشغال البلدية أو من ينوب عنه. -

الفصل الخامس عشر

تباشر اللجنة مهامها في إطار برنامج معد مسبقا يحدد المناطق 
الجماعي  المجلس  رئيس  السيد  على  مسبقا  ويعرض  المستهدفة 
يمكنها  كما  للثاني.  واالطالع  لألول  الموافقة  بقصد  المدينة  وباشا 
مباشرة أعمالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتعد محاضر بكل 

تدخالتها.

الفصل السادس عشر

إن المواد المحجوزة والقابلة للتلف توجه مباشرة للمؤسسات 
االجتماعية والخيرية بالمدينة مقابل وصل.

بالمستودع  - إيداعه  قبل  بدقة  يقيد  اللجنة  به  تقوم  كل حجز 
البلدي ويشار إلى اسم مالكه وعنوانه بالمحضر المعد لذلك 

بدقة.

بعد توقيع المحضر يسلم نظير منه إلى وكيل المداخيل قصد  -
استخالص المترتب عن ذلك وكذا إلى السيد رئيس المجلس 
واتخاذ  االطالع  قصد  المدينة   باشا  والسيد  الجماعي 

إجراءات المتابعة القانونية في حق المخالفين.

داخل  - أصحابها  يسترجعها  لم  التي  المحجوزات  تصبح 
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.BUS الحافالت المستعملة مع كتابة حافلة او
الفصل الثالث

والمخابئ  الوقوف  بها عالمات  التي وضعت  األماكن  تعتبر 
عالمات  بمثابة  الصباغة  وكذا  الحضري  النقل  بحافالت  الخاصة 
الجاري  القوانين  الحافالت وتسري عليها  الوقوف على غير  منع 

بها العمل في هذا الميدان.
الفصل الرابع

يعهد بتنفيذ القرار إلى كل من الكاتب العام للجماعة ومهندس 
أشغال البلدية ومسؤول متابعة تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض لمرفق 
النقل الحضري عبر الحافالت ورئيس امن منطقة العيون والسلطات 

المحلية وعناصر الشرطة اإلدارية كل في دائرة اختصاصه.
اإلمضاء: رئيس مجلس الجماعة الحضرية للعيون، موالي حمدي 
ولد الرشيد.
صادق عليه والي جهة العيون – بوجدور– الساقية الحمراء، السيد 

يحضيه بوشعاب.

 

بتاريخ    651 رقم  للعيون  الحضرية  الجماعة  لرئيس  قرار 
26 ماي 2014 يتعلق بتنظيم السير والجوالن بالمدينة.

رئيس الجماعة الحضرية للعيون،

بتاريخ  الصادر   1.02.297 الشريف عدد  الظهير  بناء على 
25 رجب 1423 )03 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 78.00 
المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 17.08؛

03 جمادى األولى  الصادر في  الشريف  الظهير  وبناء على 
العمومية  الطرق  على  المحافظة  بشان  يناير1953(   19(  1372

ومراقبة السير والجوالن كما تم تعديله وتتميمه؛
 31 رقم  والجوالن  للسير  المنظم  البلدي  القرار  على  وبناء 

بتاريخ 12 ابريل 1979؛
27 فبراير  وبناء على محضر لجنة السير والمتابعة بتاريخ 

2014؛
ابريل   01 بتاريخ  والمتابعة  السير  لجنة  على محضر  وبناء 

2014؛
وبناء على محضر  مداوالت المجلس البلدي خالل   دورته 

العادية بتاريخ 24 ابريل 2014؛
قررما يلي :

الفصل األول

إحداث مدخل للشاحنات بمستودع شركة فوسبوكراع بطريق 
المرسى :

قررما يلي :

الفصل األول

بالمدار  الحضري  النقل  حافالت  وقوف  ومخابئ  عالمات  تقام 
الحضري لمدينة العيون في األماكن التالية:

1 - على مستوى ساحة ابن بطوطة شارع ابن بطوطة

من  المؤتمرات  لقصر  الشرقية  الجهة  مستوى  على   -  2
الجهتين بشارع مكة.

3 - على مستوى مندوبية اإلسكان من الجهة الغربية وعلى 
مستوى مخرج زنقة السعادة شارع مكة. 

4 - على مستوى ساحة المقاومة من الجهة الغربية وساحة 
فلسطين من الجهة الشرقية شارع مكة.

بشارع  الجهتين  من  ملعب موالي رشيد  مستوى  على   -  5
مكة.

6 - على مستوى مقر مجلس جهة العيون بوجدور الساقية 
الحمراء شارع مكة.

7 - على مستوى أكاديمية التعليم من الجهتين بشارع مكة.

8 - على مستوى شارع مكة من الجهتين قرب مدارة ملتقى 
شارع عمر المختار وشارع مكة.

9 - على مستوى شارع موالي الحسن بالمهدي من الجهة 
الشمالية ومحل بيع المعدات الطبية من الجهة الجنوبية.

10- على مستوى شارع الشهيد بوشرايا من الجهة الشمالية 
والجنوبية قبالة مدرسة يوسف ابن تاشفين.

11-على مستوى شارع الزرقطوني من الجهة الشمالية أمام 
مقر التلفزة.

12- على مستوى شارع البحرية من الجهة الشمالية ساحة 
الحرية وجنوب مندوبية النقل

أمام  الجنوبية  الجهة  من  البحرية  شارع  مستوى  على   -13
مدخل حديقة األطفال )رياض فاس(

14- شارع خالد ابن الوليد والجهتين الشمالية لمدخل ملعب 
الشيخ محمد لغظف والجنوبية أمام ساحة مدارة صالح الدين 

األيوبي.

15- على مستوى شارع الحرمين من الجهة الشرقية وملتقى 
شارع الحرمين وشارع الخوارزمي.

16- على مستوى شارع محمد الخامس من الجهتين الشمالية 
لمدخل ساحة عمر ابن عبد العزيز والجنوبية لمدخل ساحة 

أبو بكر الصديق.

17- وعلى مستوى شارع خالد بن الوليد من الجهة الجنوبية 
قبالة مطعم )لويس( قرب محطة المرسي.

الفصل الثاني
إضافة إلى المذكور في الفصل األول تصبغ باللون األصفر 
توازي طول  مسافة  على  مخبئ  أو  موقف  لكل  المقابلة  األرضية 
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الفصل الخامس

وضع عالمة ممنوع الوقوف بالنقط التالية :

نوعية التشويرالنقطة

األزقة 
المتفرعة 

عن شارع 
القيروان 
في اتجاه 

شارع عبد 
الرحمان 

الناصر

زنقة بني مالل انطالقا من 
شارع عبد الرحمان في اتجاه 

شارع القيروان

وضع عالمة 
ممنوع الوقوف

شارع يعقوب المنصور من 
شارع عبد الرحمان في اتجاه 

شارع القيروان
زنقة السالم انطالقا من شارع 
عبد الرحمان في اتجاه شارع 

القيروان
زنقة السكري انطالقا من 

شارع القيروان إلى شارع عبد 
الرحمان الناصر.

زنقة السكوم انطالقا من شارع 
القيروان إلى حدود شارع عبد 

الرحمان الناصر.
زنقة السلج انطالقا من شارع 

القيروان

نوعية التشويرالنقطة
من  انطالقا  الناصر  الرحمان  عبد  شارع 
شارع مكة إلى حدود شارع الشهيد بوشرايا

وضع عالمة 
ممنوع الوقوف

شارع سيف الدولة انطالقا من شارع يعقوب 
مع  مكة  شارع  ملتقى  اتجاه  في  المنصور 

شارع الزرقطوني

وضع عالمة 
ممنوع الوقوف

وضع عالمة زنقة الساقية الحمراء انطالقا من شارع مكة
ممنوع الوقوف

إلى  مكة  شارع  من  انطالقا  السودان  زنقة 
حدود المستودع البلدي

وضع عالمة 
ممنوع الوقوف

وضع عالمة زنقة الجبيل
ممنوع الوقوف 

في االتجاهين 
10 أمتار أمام بناية المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشرب بشارع مكة المتواجد 
وعمارة  الشعبي  للبنك  المركزي  المقر  بين 

األوقاف

وضع عالمة 
ممنوع الوقوف

وضع عالمة ملتقى زنقة الجبيل مع شارع طلحة بن الزبير
ممنوع الوقوف

شارع 20 غشت انطالقا من زنقة الشوكاني 
في اتجاه شارع مكة )في الواجهة المقابلة ل 

 ANAPEC

وضع عالمة 
ممنوع الوقوف

واجهة  طول  على  سفيان  بن  المغيرة  زنقة 
التعريفية  والوثائق  الوالئية  المصلحة  بناية 

انطالقا من شارع إدريس األول

وضع عالمة 
ممنوع الوقوف

نوعية التشويرالنقطة
إحداث مدخل مفتوح على شاكلة 
محطات الوقود مع التزام الشركة 

بتبليط المدخل كله وتهيئته

شرق  من  عالمتين  وضع 
الرئيسية:  الطريق  وغرب 

»انتباه خروج اآلليات« 
يتعلق  افقي  تشوي  وضع 

بدخول اآلليات

الفصل الثاني

تحديد السرعة في 80 و60 :

نوعية التشويرالنقطة
عند   01 رقم  المرسى  طريق 
للمرسى  المتجه  األول  المنعرج 
شركة  مستودع  من  انطالقا 

فوسبوكرع

السرعة  عالمة  موقع  تغيير 
والسرعة   60 في  محدودة 

محدودة في 80

مدخل المدينة الشرقي انطالقا من 
السمارة

تذكير  عالمة  وضع 
 60 في  محدودة  »السرعة 

كلم/الساعة«
تحديد السرعة في 40 كلم /شارع ابو بكر الصديق

الساعة

الفصل الثالث

إحداث مواقف للسيارات بالنقط التالية:

نوعية التشويرالنقطة
شارع القيروان انطالقا من 
اتجاه  في  السعد  أم  مدارة 

شارع مكة

بمواقف  خاصة  عمودية  عالمة 
السيارات 

عالمة أفقية: خطوط خاصة بركن 
السيارات موازية لشارع القيروان.

السيارات  موقف  إحداث 
المسافرين  نقل  بمحطة 
في  الوليد  بن  خالد  بشارع 
للمجزرة  المقابلة  الجهة   

البلدية

األول  الصنف  من  سيارات   05
المتجهة للمرسى

األول  الصنف  من  سيارات   05
الحضرية  بالجماعة  الخاصة 
للعيون وفي حالة مغادرتهم للمحطة 
أخرى  سيارات  بخمس  يعوضون 

في نفس الصنف.
مالحظة:

يتم حجز جميع السيارات المتوقفة بشارع القيروان بالمحجز 
البلدي ما لم تحترم هذه المواقف المحدثة لمدة ال تقل عن ثالثة أيام .

بالوقوف  لها  المرخص  الغير  يتم حجز سيارات األجرة  كما 
بمحطة نقل المسافرين للمرسى لمدة ال تقل عن ثالث أيام.

الفصل الرابع

إحداث ممرات للراجلين وذوي االحتياجات الخاصة:

نوعية التشويرالنقطة
عالمات ممرات الراجلينشارع القيروان

عالمة خاص بذوي االحتياجات الخاصة



اجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية 19 صفر 1436 )12 دجنبر 2014(36

وتحجز السيارات من هدا النوع المتوقفة في اماكن اخرى لمدة ال 
تقل عن 3 ايام.

الفصل التاسع مكرر

يتم وضع عالمة الوقوف ممنوع االنعراج:

نوعية التشويرالنقطة
ملتقى شارع طلحة مع زنقة 

الجبيل انطالقا من شارع عالل 
بن عبد هللا.

وضع عالمة ممنوع 
االنعراج يمينا.

ملتقى شارع طلحة مع زنقة 
الجبيل انطالقا من شارع مكة.

وضع عالمة ممنوع 
االنعراج يسارا.

الفصل العاشر 

يتم اضافة االضواء الثالثية بالنقط التالية:

نوعية التشويرالنقطة
بن  طلحة  شارع  ملتقى  عند 
عبد  بن  عالل  بشارع  الزبير 

هللا

للمرور  مسموح  عالمة  اضافة 
على اليمين باالضواء الثالثية 

شارع  ملتقى  مدارة  عند 
الحزام –الوفاق .

عند  الثالثية  االضواء  اضافة 
جميع ملتقيات المدارة الخمس .

الفصل الحادي عشر 

يتم وضع محدوديات بالنقط التالية:

نوعية التشويرالنقطة
شارع الزرقطوني عند ملتقى شارع 

الزرقطوني مع شارع االمين 
وضع 2 

محدودبات
شارع الزرقطوني امام مدرسة قصر 

المعرفة.
وضع 1  
محدودبات

وضع عند مدارة القيروان-مكة.
محدودبات

الفصل الثاني عشر

يتم وضع عالمات التوجيه التالية:

نوعية التشويرالنقطة
محمد  شارع  مع  مكة  شارع  ملتقى 

الخامس.
اتجاه  التوجيه:  عالمة 
اتجاه   – بوجدور  مدينة 

مدينة السمارة.
شارع  مع  مكة  شارع  ملتقى  مدارة 

السمارة
عالمة التوجيه:

اتجاه مدينة السمارة
المستشفى  مدارة  عند  البحرية  شارع 

العسكري الثالث.
عالمة التوجيه:

اتجاه مدينة بوجدور.

شارع  مدارة  عند  السمارة  شارع 
بن  موسى  شارع  مع  السمارة 
 )PNA انسبالقرب من محطة الوقود(

اتجاه  التوجيه:  عالمة 
مدينة السمارة.

الفصل السادس

يتم تشوير مدارة ملتقى شارع القيروان مع شارع مكة:

نوعية التشويرالنقطة
مع  القيروان  شارع  ملتقى  مدارة 

شارع مكة
 : االسبقية  حق  لكم  ليس 

 04
اتجاه دائري : 04

الفصل السابع

يتم وضع عالمة ممنوع المرور بالنقط التالية:

نوعية التشويرالنقطة
مدخل زنقة الجبيل انطالقا من 

المحول الكهربائي المتواجد جنب 
فندق المسيرة

وضع عالمة ممنوع 
المرور

شارع 2 مارس عند ملتقاه مع 
زنقة دمياط

وضع عالمة ممنوع 
المرور

ملتقى الزنقة بدون اسم المتواجدة 
غرب محطة الوقود مع طريق 

المرسى انطالقا من طريق المرسى

وضع عالمة ممنوع 
المرور

شارع ابو بكر الصديق عند ملتقاة 
مع زنقة الدردار في اتجاه مدارة 

التنمية

ممنوع مرور الشاحنات

عند مدارة السد التلي مع ملتقاه مع 
شارع ابو بكر الصديق  انطالقا 

من مدخل المدينة الشمالي في اتجاه 
محطة سيارات االجرة.

ممنوع مرور  الشاحنات 
)تشوير باألسمنت(

مالحظة: تستثنى من هدا 
القرار شاحنات الخضر 

المتجهة لسوق التنمية 
للجملة.

الفصل الثامن

يتم وضع عالمة الوقوف االجباري بالنقط التالية:

نوعية التشويرالنقطة
ملتقى زنقة الجبيل مع شارع طلحة بن 

الزبير 
وضع 2 عالمة 

الوقوف
ملتقى زنقة الجبيل مع شارع عالل بن عبد 

هللا
وضع عالمة 

الوقوف
ملتقى الزنقة بدون اسم المتواجدة غرب 

محطة الوقود مع طريق المرسى انطالقا 
من شارع خالد بن الوليد

وضع عالمة 
الوقوف

ملتقى وسط تجزئة الساقية بارك في اتجاه 
شارع عالل بن عبد هللا )مقابل الجمارك(

وضع عالمة 
الوقوف

الفصل التاسع

الى  المتجهة  المسافرين  نقل  سيارات  بجميع  الخاص  الموقف 
القسم،  حي  محطة  هي  الندروفير  سيارات  فيها  بما  موريتانيا 
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قرر ما يلي :

الفصل األول

واالتجاه  األسبقية  لكم حق  »ليست  التشوير  إحداث عالمات 
الدائري«عند المدارات التالية:

نوعية التشويرالمـــــــــــــــــــــدارة

ملتقى شارع مكة مع زنقة 
السعادة

ليس لكم حق األسبقية : 03
اتجاه دائري :03

ملتقى  شارع طريق السمارة 
مع شارع المامون

ليس لكم حق األسبقية : 04
اتجاه دائري :04

ملتقى  شارع الزرقطوني مع  
شارع األمين

ليس لكم حق األسبقية : 04
اتجاه دائري :04

ملتقى  شارع موالي اسماعيل 
مع شارع 24 نوفمبر

ليس لكم حق األسبقية : 04
اتجاه دائري :04

ملتقى  شارع القيروان مع 
شارع 24 نوفمبر

ليس لكم حق األسبقية : 04
اتجاه دائري :04

ملتقى  شارع مكة مع شارع 
الزرقطوني

ليس لكم حق األسبقية : 04
اتجاه دائري :04

ملتقى  شارع موالي يوسف 
مع شارع الحاج أحمد بابا

ليس لكم حق األسبقية : 04
اتجاه دائري :04

يمنع الوقوف بالقرب من جميع المدارات في حدود 10 أمتار 
الوقوف  لمنع  واألبيض  األحمر  باللونين  األرصفة  صباغة  ويتم 

بالقرب منها.

الفصل الثاني

وضع عالمة ممنوع المرور بالنقط التالية :

نوعية التشويرالنقطة

شارع يعقوب المنصور انطالقا من 
شارع سيف الدولة في اتجاه شارع مكة

ممنوع المرور

زنقة السويد انطالقا من شارع أبو 
العنان المريني في اتجاه شارع يعقوب 

المنصور

ممنوع المرور

الفصل الثالث

وضع محدودبة بالنقطة التالية:

نوعية التشويرالنقطة

شارع مكة أمام مطبعة 
القرويين

وضع محدودبة واحدة  لتخفيف 
السرعة

تبنى المحدودبات المشار إليها في الفصل أعاله قصد التخفيف 
من السرعة وتتم صباغة واجهتيها باألصفر وفي أسفل واجهتيها 

خط أبيض عاكس للضوء.

الفصل الثالث عشر

تلك  غير  اماكن  في  الحضري  النقل  حافالت  وقوف  يمنع 
المحددة في القرار رقم 609 بتاريخ 20 مارس 2014.

االماكن  في  متوقفة  الحضري  للنقل  حافلة  ضبط  حالة  وفي 
المرخص لها في هذا القرار، يتم حجزها من طرف االمن الوطني 

لمدة ثالث ايام  على االقل وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الفصل الرابع عشر

يمنع وقوف الشاحنات  )stationnement(  بشارع الحزام 
مدينة  غرب  المتواجد  الشاحنات  موقف  ويعتبر  السمارة  وشارع 
الوحدة بلوك C  والمحدث بالقرار رقم 570/ 13 بتاريخ 07 يونيو 

2013 هو الموقف الوحيد الخاص بالشاحنات واآلليات.

وفي حالة عدم تنفيذ هذا القرار تحجز الشاحنة او االلية لمدة 
3 ايام من طرف االمن الوطني.

الفصل الخامس عشر

واالمن  المحلية  السلطة  من  كل  الى  القرار  هذا  تنفيذ  يسند 
والمسؤول عن  البلدي  والمهندس  للجماعة  العام  والكاتب  الوطني 
حسب  كل  الغاية  لهده  المؤهلين  واالعوان  الحضرية  الشرطة 

اختصاصاته.

وحرر بالعيون 

اإلمضاء:رئيس الجماعة الحضرية للعيون، موالي حمدي ولد 
الرشيد.

صادق عليه والي جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء 

وعامل اقليم العيون، السيد يحضيه بوشعاب.

 

بتاريخ   682 رقم  للعيون  الحضرية  الجماعة  لرئيس  قرار 
15 سبتمبر 2014 حول تنظيم السير والجوالن ببعض الشوارع 

واألزقة بالجماعة الحضرية للعيون .

رئيس الجماعة الحضرية للعيون،

بتاريخ  الصادر   1.02.297 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
25 رجب 1423 )03 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 78.00 

المتعلق بالميثاق الجماعي؛

03 جمادى األولى  الصادر في  الشريف  الظهير  وبناء على 
العمومية  المحافظة على الطرق  1953( بشأن  يناير   19( 1372

ومراقبة السير والجوالن كما تم تعديله وتتميمه؛

 31 رقم  والجوالن  للسير  المنظم  البلدي  القرار  على  وبناء 
بتاريخ 12 ابريل 1979؛

يونيو   30 بتاريخ  السير  لجنة  اجتماع  محضر  على  وبناء 
2014؛

وبناء على محضر اجتماع لجنة السير بتاريخ 01 يوليوز 2014؛

دورته  خالل  البلدي  المجلس  مداوالت  محضر  على  وبناء 
العادية بتاريخ 17 يوليوز 2014؛
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الفترة المسائية : من الواحدة زواال إلى الساعة الثالثة مساءا  
وفي حالة عدم االمتثال، تحجز السيارة لمدة 3 أيام بالمحجز البلدي، 

وفي حالة العود تسحب رخصة الثقة من المخالف.

الفصل الحادي عشر

بخصوص سيارات األجرة التي ال تحترم برنامج المداومة: 
تحجز السيارة لمدة 48 ساعة والمرة الثانية تحجز لمدة 96 ساعة 
وفي حالة تكرر األمر لمرة ثالثة، تسحب من المعني باألمر رخصة 

الثقة.

الفصل الثاني عشر

تحترم  ال  التي  األول(  )الصنف  األجرة  سيارات  بخصوص 
الخطوط المخصصة لها، تطبق في حقها العقوبات التالية:

في المرة األولى: تحجز السيارة لمدة 48 ساعة بالمحجز  -
البلدي

في المرة الثانية: تحجز السيارة لمدة 96 ساعة -

من  - الثقة  رخصة  تسحب  الثالثة،  للمرة  تكرار  حالة  وفي 
المعني باألمر 

الفصل الثالث عشر

واألمن  المحلية  السلطة  من  كل  إلى  القرار  هذا  تنفيذ  يسند 
والمسؤول عن  البلدي  والمهندس  للجماعة  العام  والكاتب  الوطني 
حسب  كل  الغاية  لهذه  المؤهلين  واألعوان  الحضرية  الشرطة 

اختصاصاته مع التزام الجميع بتطبيق مقتضيات هذا القرار.

اإلمضاء :رئيس الجماعة الحضرية للعيون، موالي 

حمدي ولد الرشيد. 

     . أشر عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2014

والي جهة العيون- بوجدور الساقية- الحمراء.

وعامل اقليم العيون،السيد يحضيه بوشعاب.

تسمية الشوارع واألزقة

بتاريخ   572 رقم  للعيون  الحضرية  الجماعة  لرئيس  قرار 
االزقة  بعض  اسماء  واستبدال  استكمال  بشان   2013 يونيو   11

والشوارع بأحياء الجماعة الحضرية للعيون.

رئيس الجماعة الحضرية للعيون،

في  الصادر   1.02.297 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
 78.00 القانون رقم  بتنفيذ  اكتوبر2002(   03( 1423 25 رجب 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه ؛

بناء على محضر مداوالت المجلس البلدي للعيون المنعقد في 
دورته العادية الثالثة بتاريخ 02/ 07/ 2013 ؛

الفصل الرابع

إحداث عالمات قف بأزقة موالي رشيد )الشطر األول(:

نوعية التشويرالنقطة

زنقة بابل عند ملتقاها مع زنقة 
اليرموك

عالمــــــــات قف

عالمــــــــات قف زنقة اليرموك عند ملتقاها  مع 
شارع 20 غشت

زنقة الزيتونة مع ملتقاها مع زنقة 
بابل

زنقة الزيتونة مع ملتقاها مع 
شارع 20 غشت

الفصل الخامس

إضافة عالمة مسموح المرور لليمين باألضواء الثالثية بالنقطة 
التالية:

عند ملتقى شارع عالل 
بن عبد هللا بشارع طلحة بن 

الزبير

إضافة عالمة مسموح 
للمرور على اليمين باألضواء 

الثالثية

الفصل السادس

يحدث موقف خاص بسيارات نيابة التعليم بالنقطة التالية:

زنقة الجبيل أمام 
مستودع نيابة التعليم

إضافة عالمة موقف سيارات 
وعبارة خاص بنيابة التعليم

الفصل السابع
     تحدث ممرات للراجلين على طول شارع طريق السمارة قرب 

جميع المدارات وما بين مدارة ومدارة.
الفصل الثامن

بالنسبة لسيارات األجرة من الصنف األول والصنف الثاني:
أداء  عدم  حالة  وفي  أشهر،  ثالثة  كل  إجباريا  األداء  يكون 
مستحقات الوقوف )stationnement( + الرسم المفروض على 
البلدي  بالمحجز  السيارة  تحجز  األجرة،  سيارت  استغالل رخص 

إلى حين تسوية وضعية األداء.
الفصل التاسع

بالنسبة لسائقي سيارات األجرة من الصنف األول والصنف 
الثاني:

منه  تسحب  صحية  بطاقة  على  السائق  توفر  عدم  حالة  في 
رخصة الثقة.

الفصل العاشر
ضرورة التزام جميع سائقي سيارات األجرة بالتنقيط اليومي، 
حسب  التنمية،  بسوق  المتواجد  الشرطة  بمركز  التنقيط  بمركز 

البرنامج الزمني التالي:
الفترة الصباحية: من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشر 

صباحا
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األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة سعيد بن ابي مريمزنقة بدون
زنقة جمعة بن عبد هللازنقة بدون
زنقة جبلة بن سحيمزنقة بدون
زنقة الصلت بن محمدزنقة بدون
زنقة عبد الوارثزنقة بدون
زنقة ابوصفوان عبد هللازنقة بدون
زنقة ابراهيم بن المندرزنقة بدون
زنقة خالد بن معدانزنقة بدون
زنقة معلى بن اسدزنقة بدون
زنقة ابو اسامةزنقة بدون

تجزئة 707

األزقة :

االسم الجديداالسم القديم
زنقة عبيد بن عميرزنقة واد اكجكال

زنقة زيد بن خالدزنقة واد لكراد
زنقة عبد هللا بن دينارزنقة واد ازبير

حي القوات المساعدة

األزقة: 

االسم الجديداالسم القديم
زنقة عبد هللا بن عمر زنقة بن دك

زنقة يحيى بن سعيد زنقة تنوكنين
زنقة محمد بن يحيى بن حبانزنقة امغرغرن

زنقة عبد هللا بن محيريرزنقة كلب احماد ابريك
زنقة زيد بن خالد الجهنيزنقة لمفيتيك 

زنقة مسعود بن قيسزنقة اكرارت اويليك
زنقة ابي محمد الشاميزنقة امكيصر لمهار 

حي موالي رشيد

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة ابوزرعةزنقة مأرب

زنقة احمد بن صالحزنقة الدامور
زنقة ابي بكر بن عمرو زنقة ابيدجان 
زنقة عبد هللا بن يحيى الليثيزنقة الغابون

زنقة ابو الحبابزنقة كوناكري
زنقة ابو اسحاق الزهريزنقة نايروبي

زنقة معاوية بن سويد زنقة مدغشقر 
زنقة عبد الملك بن ميسرةزنقة ماليزيا

قــرر ما يلي:

الفصل االول 

اسفله  المحددة  الشوارع واألزقة والساحات  اسماء  تبديل  يتم 
وتغيير االرقام باألسماء التالية:

المقاطعة االولى والثانية

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة سليمان بن داودزنقة كيدلف

المقاطعة الرابعة

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة عبد هللا بن المباركزنقة كبدانة

سعد بن ابراهيمزنقة توكنيت 
حسان بن حسانزنقة اكنسوس

تجزئة 1500

االسم الجديداالسم القديم
زنقة عبد هللا بن ابي عمرة زنقة اخنيق ازريب
زنقة زيد بن اسلمزنقة اخنيك الرمل

زنقة العدوي بن وهبزنقة توارشيت 
زنقة القاسم بن محمدزنقة كليب ازعافيك

زنقة اوس بن كعبزنقة امزيل 
زنقة مجاهد بن جبرزنقة ازمول الطيح

زنقة عبد الرحمان بن االشعثزنقة انيان
زنقة مطرف بن عبد هللا زنقة سبخة وينكموص

موسى بن اسماعيلزنقة كركر

حي التعاون

الشوارع:

االسم الجديداالسم القديم
شارع االسود بن يزيدشارع اسالم اباد
شارع عبد الرحمان بن االسودشارع الصومان 

شارع ابو سلمة بن عبد الرحمانشارع طشقند
شارع شريك بن عبد هللاشارع  سمرقند

شارع عبد الرحمان بن القاسمشارع جزر القمر

تجزئة 1200 )حي سيدي محمد(

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة ابو محمد الباهلي زنقة افغانستان
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زنقة معود بن عفراء زنقة بدون
زنقة مالك بن ربيعة زنقة بدون
زنقة مقداد بن عمروزنقة بدون
زنقة يحيى بن حمادةزنقة بدون
زنقة مالك بن اوسزنقة بدون
زنقة عباد بن بشرزنقة بدون
زنقة عبد هللا بن عتيكزنقة بدون
زنقة احمد بن عثمان زنقة بدون
زنقة ابراهيم بن يوسفزنقة بدون
زنقة عبد هللا بن عتبةزنقة بدون
زنقة محمد بن عبد الرحيمزنقة بدون
زنقة زكريا بن عديزنقة بدون
زنقة يزيد بن ابي حبيبزنقة بدون

الحي االداري

الساحات

االسم الجديداالسم القديم
ساحة ابن العباسساحات كوناكري 

الشوارع

االسم الجديداالسم القديم
شارع يوسف بن يزيدشارع كتيا

شارع معبد بن خالدشارع اتشاد 
شارع عبد هللا بن شدادشارع النيجر 

األزقة

االسم الجديداالسم القديم
زنقة  خالد بن يحيى زنقة بدون
زنقة عبد الرحمان بن عابس زنقة بدون
زنقة سيف بن ابو سليمانزنقة بدون
زنقة ازهر بن سعيدزنقة بدون
زنقة عبد العزيز بن عبد هللا زنقة بدون
زنقة ابراهيم بن سعدزنقة بدون
زنقة محمد بن الصباحزنقة بدون
زنقة اسماعيل بن زكرياءزنقة بدون
زنقة منصور بن صفية زنقة بدون

تجزئة الوحدة

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة سليمان بن ابي حتمةزنقة اظميرين 

زنقة محمد بن ابراهيم الثقفيزنقة الويكطات 

زنقة  مطر بن الفضل زنقة بدون
زنقة يزيد بن هارونزنقة  بدون
زنقة انس بن سيرينزنقة بدون
زنقة جرير بن حازمزنقة  بدون
زنقة قريش بن انسزنقة بدون
زنقة حبيب بن الشهيد زنقة بدون
زنقة ابو ثعلبة الخشني زنقة بدون
زنقة عبد هللا بن مغفل زنقة بدون
زنقة المكي بن ابراهيم زنقة بدون
زنقة حماد بن زيدزنقة بدون
زنقة حفصة بنت سيرينزنقة بدون
زنقة ابو معمر عبد هللازنقة بدون
زنقة محمد بن جحادة زنقة بدون
زنقة محمد بن مرزوق زنقة بدون
زنقة اسحاق بن ابراهيمزنقة بدون
زنقة معاد بن رفاعةزنقة بدون
زنقة اسحاق بن منصور زنقة بدون
زنقة يزيد بن الهاد زنقة بدون
زنقة سعيد بن مالكزنقة بدون
زنقة قتادة بن النعمانزنقة بدون
زنقة سالم بن عبد هللازنقة بدون
زنقة عقبة بن عمروزنقة بدون
زنقة عبد هللا بن عامر زنقة بدون
زنقة عمرو بن عوفزنقة بدون
زنقة محمد بن فليح زنقة بدون
زنقة يعقوب بن ابراهيمزنقة بدون
زنقة الحجاج بن ملهان زنقة بدون
زنقة اياس بن البكير زنقة بدون
زنقة حارثة بن الربيعزنقة بدون
زنقة رفاعة بن رافع زنقة بدون
زنقة رفاعة بن عبد المندر زنقة بدون
زنقة زيد بن سهيلزنقة بدون
زنقة ابو زيد االنصاري زنقة بدون
زنقة سعد بن خولة زنقة بدون
زنقة عتيبة بن مسعودزنقة بدون
زنقة عامر بن ربيعة زنقة بدون
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زنقة محمد بن سالم زنقة كديت اكرون 
زنقة هاشم بن هاشم زنقة الكرفاصيات

زنقة عامر بن سعد زنقة اكليب انعيجيات 
زنقة ابي ادريس الخوالنيزنقة عظم اناجيم 

زنقة عتبة بن مسلمزنقة كارت لعظيل
زنقة عبيد بن حنينزنقة ظلعت اسراويل 
زنقة موسى بن عقبةزنقة طلحت لعشوش

زنقة زيد بن اسلمزنقة الكدي الزرك
زنقة سالم بن عبد هللازنقة امات الطر

زنقة عبد االعلىزنقة الكدي الزواك
زنقة عمر بن ابي زائدةزنقة  توفليت
زنقة سالم بن عبد هللازنقة اجميعي

زنقة وهب بن جريرزنقة  خشم العي 
زنقة جرير بن زيدزنقة ظايت لبكر 
زنقة مطر بن الفضلزنقة  غرد العنكر

زنقة محارب بن دثارزنقة اظليعات انسور
زنقة حمزة بن ابي اسيدزنقة رك انعاج

زنقة علي بن حسينزنقة رك افكاريش
زنقة حسين بن علي زنقة ارني

زنقة ابراهيم بن نافعزنقة الخشبيين 
زنقة جابر بن عبد هللازنقة غضار طلح

زنقة عبد هللا بن ابيزنقة فرل
زنقة قيس بن حفصزنقة الشبرات 

زنقة عقبة بن عامرزنقة اوديات ادراريع
زنقة جابر بن زيدزنقة لفتيك

زنقة علي بن عبد هللازنقة واد اليدالي 
زنقة قتيبة بن سعيدزنقة اخشاش

زنقة يعقوب بن عبد الرحمانزنقة اشلخ
زنقة سهل بن سعدزنقة لفرارين 

تجزئة الوفاق
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة عمر بن عاصمزنقة لمجيحد

زنقة ابو سلمة بن عبد الرحمانزنقة تادخست
زنقة يحيى بن بكير زنقة عين الرك

زنقة حميد بن هاللزنقة زوك 
زنقة اسحاق بن ابراهيم زنقة افطوط اتميمي 

زنقة محمد بن بشر زنقة كلب لجواد 
زنقة يحيى بن يعمر زنقة واد فشت 

زنقة ابو االسود الديلي زنقة اطويرف ابيشير 
زنقة ابو عثمان النهدي زنقة رك لمحون 

زنقة عتبة بن فرقد زنقة النبك 
زنقة عاصم بن سليمان زنقة بدون

تجزئة مدينة الوحدة

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة عباد بن عبد هللازنقة اودي الترثون
زنقة ابو خيثمة االنصاريزنقة واد اجحفون

زنقة المسور بن مخزمةزنقة واد تنواك
زنقة حميد الطويل زنقة واد اوليتيس
زنقة عبد الرحمان بن ابي بكرةزنقة اودي تبليت
زنقة ابي قالبة زنقة واد الحول 
زنقة عبيد بن عميرزنقة واد لشياخ

زنقة محمود بن لبيدزنقة حاس تيراكلين
زنقة عمرو بن حريثزنقة حاس وينفركان 
زنقة طلق بن عديزنقة حاس لكزيزيح

زنقة هند بنت ابي اميةزنقة حاس اوحيفريت 
زنقة عمران بن خصينزنقة حاس ازبير

زنقة ابن ابي مليكةزنقة حاس اطرطاك 
زنقة ابو داود الطيالسيزنقة كلب ازعزاعيات

زنقة ابو النضرزنقة تيسكماتن
زنقة اسماعيل بن محمدزنقة كلب اغزمال
زنقة ابو حرملةزنقة كلب اجبالن

زنقة محمد بن وهبزنقة اكليب اجديان 
زنقة محمد بن الوليدزنقة اكليب ولد الهب 

زنقة زينب ابنة ابي سلمةزنقة كلب اشالي
زنقة اسحاق بن نصرزنقة كلب تنيليك
زنقة موسى بن اسماعيل زنقة اكليب تباك 

زنقة سليمان الشيبانيزنقة اكلبيات المصدار 
زنقة عبد الرحمان بن االسودزنقة اكليب بخة

زنقة احمد بن ابي رجاءزنقة ام ارويصين 
زنقة عبد ربه بن سعيدزنقة كلب اماكرن 

زنقة خالد بن مخلدزنقة اربيك
زنقة عبد هللا االويسيزنقة الرمراميات 

زنقة حصين بن نمير زنقة ظايت قب
زنقة عثمان بن عمرزنقة ظايت بواعليب

زنقة ابي بكر بن عبد الرحمانزنقة حفرت الفول
زنقة هشام بن يوسفزنقةاصطيالت الهد 

زنقة ابراهيم بن موسىزنقة واد اغريبيل
زنقة عيسى بن يونسزنقة تيارت لحمير
زنقة عبد العزيز بن عبد هللازنقة علب اركاد 

زنقة ثور بن زيدزنقة التيدماس
زنقة عبيد بن اسماعيلزنقة تكريز يمت

زنقة سعيد بن ابي سعيدزنقة اعكد اوالد داود
زنقة عبد هللا بن عبد الوهاب زنقة تنيموم

زنقة خالد بن الحارثزنقة لغريد كيين 
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حي الفرح

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة ابو سليمان زنقة بدون
زنقة عبادة بن نسي زنقة بدون
زنقة كهمس بن الحسن زنقة بدون
زنقة عبد العزيز بن مسلم زنقة بدون
زنقة عدي بن حاتم زنقة بدون
زنقة عبد هللا بن ابي السفر زنقة بدون

حي الفداء
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة سلمة بن سليمان زنقة بدون
زنقة ابو ادريس عائد هللا زنقة بدون
زنقة ابن وهب زنقة بدون
زنقة ابو النضر زنقة بدون
زنقة ابو يعفوب زنقة بدون

حي الشهداء
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة ابن ابي اوفىزنقة بدون 
زنقة ابو ادريس الخوالنيزنقة بدون 
زنقة عبادة بن رفاعة زنقة بدون 
زنقة رافع بن خديج زنقة بدون 
زنقة عبد العزيز بن المختار زنقة بدون 
زنقة االسود بن القيس زنقة بدون 
زنقة جندب بن سفيان  زنقة بدون 

حي الحسني
األزقة: 

االسم الجديداالسم القديم
زنقة اسامة بن حفصزنقة بدون 

زنقة حميد بن هالل زنقة بدون 

زنقة عمرو بن عليزنقة بدون 
زنقة فاطمة بنت المندر زنقة بدون 
زنقة وكيع بن عيينة زنقة بدون 

حي المحمدي
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة احمد بن يعقوبزنقة بدون
زنقة ايوب بن ابي تيمية زنقة بدون

زنقة عبد الرحمان بن القاسمزنقة بدون
زنقة ابي اسيدزنقة بدون
زنقة عبد الرحمان بن غسيل زنقة بدون
زنقة حمزة بن ابي اسيد زنقة بدون
زنقة ابو غالب يونس زنقة بدون
زنقة سعد بن عفير  زنقة بدون
زنقة يعلي بن حكيم زنقة بدون
زنقة زرارة بن وافي زنقة بدون
زنقة عبد الوهاب التقفيزنقة بدون
زنقة اسحاق الواسطي زنقة بدون
زنقة خالد الخداء زنقة بدون
زنقة ابن ابو تميمةزنقة بدون
زنقة ابراهيم الليليز نقة بدون
زنقة الميسور بن مخزمة زنقة بدون
زنقة عبد هللا بن رجاءزنقة بدون
زنقة سلمة بن علقمة زنقة بدون
زنقة شعبة بن الحجاجزنقة بدون
زنقة جرير بن عبد الحميد زنقة بدون
زنقة عبد الحمان بن هرمززنقة بدون
زنقة جعفر بن ربيعة زنقة بدون
زنقة يحيى بن سعيد زنقة بدون
زنقة علي بن عبد هللا  زنقة بدون
زنقة يحيى بن قزعة زنقة بدون
زنقة هالل بن امية زنقة بدون
زنقة ابن جريح زنقة بدون
زنقة انس بن عياض زنقة بدون
زنقة ادم بن ابي اياس زنقة بدون
زنقة عبد هللا بن عبد الوهابزنقة بدون
زنقة ام عطية زنقة بدون
زنقة اسحاق بن منصور زنقة بدون
زنقة روح بن عبادة زنقة بدون
زنقة زينب بنت ام سلمة زنقة بدون

تجزئة المستقبل
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة عبد العزيز بن صهيبزنقة جيبوتي 

زنقة حماد بن زيدزنقة قلعة السراغنة
زنقة علي بن الجعد زنقة قلعة مكونة 
زنقة علي بن المباركزنقة قوس قزح

زنقة عمر ابن حطان زنقة كابول
زنقة يحيى بن ابي كثير زنقة كسات

زنقة عبيد هللا بن موسى زنقة كمبوديا 
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زنقة الحارث بن سويدزنقة بدون
زنقة ابو حميدزنقة بدون
زنقة ابو دجانة زنقة بدون
زنقة الحميدي زنقة بدون

حي االسماعيلية

األزقة :

االسم الجديداالسم القديم
زنقة فليح بن سليمان زنقة بدون
زنقة عبد الملك بن ميسرةزنقة بدون
زنقة النزال بن سبرةزنقة بدون
زنقة ام الفضل بنت الحارثزنقة بدون
زنقة ابو حازم بن دينارزنقة بدون

حي القصبة
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة ابو بكربن انسزنقة بدون
زنقة عزرة بن ثابتزنقة بدون
زنقة سالم ابي النضر زنقة بدون
زنقة الحسن بن مدرك زنقة بدون
زنقة يحيى بن حمادزنقة بدون

حي المطار
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة سالم بن ابي الجعدزنقة بدون
زنقة ابو الحبابزنقة بدون
زنقة ابراهيم التيميزنقة بدون
زنقة عمران بن ابي بكرزنقة بدون
زنقة عبد العزيز بن مختارزنقة بدون

حي سيدي محمد
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة عائشة بنت سعدزنقة بدون
زنقة الجعيدزنقة بدون
زنقة  عمرو بن عباسزنقة بدون
زنقة قبيصة زنقة بدون
زنقة اشعث بن سليمزنقة بدون
زنقة قيس بن ابي حازمزنقة بدون
زنقة عبد هللا بن ابي شيبةزنقة بدون
زنقة ابو احمد الزبيريزنقة بدون
زنقة عطاء بن ابي رباحزنقة بدون
زنقة  مروان بن شجاعزنقة بدون

زنقة محمد بن عليزنقة بدون
زنقة ابن المبارك زنقة بدون
زنقة ابو ادريس زنقة بدون
زنقة عبد الوهاب الثقفيزنقة بدون

حي المسيرة

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة خطاب بن عثمان زنقة بدون
زنقة محمد بن حميرزنقة بدون
زنقة عمارة بن القعقاعزنقة بدون
زنقة ابو زرعة بن عمرو زنقة بدون
زنقة ابو بردةزنقة بدون
زنقة ابو الوليد زنقة بدون
زنقة سعيد بن مسروق زنقة بدون
زنقة عمر بن عبيد الطنافسيزنقة بدون
زنقة زبيد االياميزنقة بدون
زنقة ابو بردة بن نيارزنقة بدون
زنقة مطرفزنقة بدون
زنقة بعجة الجهنيزنقة بدون
زنقة عقبة بن عامر زنقة بدون
زنقة ابو بكرة زنقة بدون
زنقة كثير بن فرقد زنقة بدون
زنقة ادم بن ابي اياسزنقة بدون
زنقة حاتم بن وردانزنقة بدون
زنقة ابو جحيفة االسود زنقة بدون
زنقة عمرة بنت عبد الرحمانزنقة بدون
زنقة ابو اليمانزنقة بدون

حــــي السالم

األزقة:

 االسم الجديداالسم القديم 
زنقة ابن الهاديزنقة بدون
زنقة عبد الملك بن ابي بكرزنقة بدون
زنقة الحسن بن صباح زنقة بدون
زنقة عبد ربه بن نافعزنقة بدون

حي السعادة

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة ابو حيان التيمي زنقة بدون
زنقة صدقة بن خالدزنقة بدون
زنقة عطية بن قيسزنقة بدون
زنقة ابو مالك االشعريزنقة بدون
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زنقة معبد بن خالدزنقة بدون
زنقة عبد هللا بن شداد زنقة بدون
زنقة زينب بنت ابي سلمةزنقة بدون

حي الوحدة 2
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة سليمان الشببانيزنقة بدون
زنقة القاسم بن محمدزنقة بدون
زنقة يعقوب بن عبد الرحمانزنقة بدون
زنقة عيسى بن يونسزنقة بدون
زنقة محمد بن مقاتل زنقة بدون
زنقة شعبة بن سلمانزنقة بدون
زنقة محمد بن عرعرةزنقة بدون
زنقة شعبة بن قتادة زنقة بدون
زنقة عبد هللا بن يونسزنقة بدون
زنقة عثمان بن الهيثم زنقة بدون
زنقة يحيى بن ابي كثيرزنقة بدون
زنقة ابو سلمة بن عبد الرحمانزنقة بدون
زنقة ابراهيم بن نافعزنقة بدون
زنقة  الحسن بن سالم زنقة بدون
زنقة محمد بن اسماءزنقة بدون
زنقة بن محيريززنقة بدون
زنقة ابو قالبةزنقة بدون
زنقة يوسف بن راشدزنقة بدون
زنقة عبد االعلى بن حمادزنقة بدون
زنقة يزيد  بن  زريع زنقة بدون

حي الفتح
األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة علي بن مسهرزنقة بدون
زنقة سليمان بن بالل زنقة بدون
زنقة عبيد بن حنين زنقة بدون
زنقة  سليمان بن حربزنقة بدون
زنقة ابو سلمة زنقة بدون
زنقة ابو نعيمزنقة بدون
زنقة ابن المسيبزنقة بدون
زنقة احمد بن ابي رجاءزنقة بدون
زنقة المسور بن مخرمةزنقة بدون
زنقة قتيبة بن سعيدزنقة بدون
زنقة ابو الخير زنقة بدون
زنقة ابو معبدزنقة بدون
زنقة فروة بن ابي المغراءزنقة بدون
زنقة ابو وائلزنقة بدون

حي خط الرملة 01

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة سالم االفطس زنقة بدون 
زنقة سريج بن يونسزنقة بدون
زنقة عياش بن الوليدزنقة بدون
زنقة ابو المتوكلزنقة بدون
زنقة سالم بن مسكينزنقة بدون
زنقة حبان بن موسىزنقة بدون
زنقة ام قيس بنت محصنزنقة بدون
زنقة صدقة بن الفضلزنقة بدون
زنقة سعيد بن تليدزنقة بدون
زنقة عبد هللا بن بحينةزنقة بدون

حي خط الرملة 2

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة ابو روح البصريزنقة بدون
زنقة ابن ابي عديزنقة بدون
زنقة  محمد بن سواءزنقة بدون
زنقة عبد الرحمان بن سليمانزنقة بدون
زنقة عمران بن حصينزنقة بدون
زنقة عكاشة بن محصن زنقة بدون
زنقة حميد بن نافعزنقة بدون
زنقة سليم بن حيانزنقة بدون
زنقة عمرو بن حريث زنقة بدون
زنقة الحسن العرنيزنقة بدون

حي الوحدة 01

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة  بشر بن محمدزنقة بدون
زنقة عتاب بن بشير زنقة بدون
زنقة عباد بن منصورزنقة بدون
زنقة انس بن النضر زنقة بدون
زنقة ابو االحوصزنقة بدون
زنقة عبد الحميد بن عبد الرحمانزنقة بدون
زنقة نعيم المجمرزنقة بدون
زنقة داود بن ابي الفراتزنقة بدون
زنقة يحيى بن يعمرزنقة بدون
زنقة سيدان بن مضارب زنقة بدون
زنقة ابو معشر يوسفزنقة بدون
زنقة عطية الدمشقيزنقة بدون
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الفصل الثاني

له  المخالفة  القرارات  جميع  القرار  هذا  مقتضيات  تلغي 
والصادرة مند 1977 الى 2012.

الفصل الثالث

البلدي  والمهندس  العام  الكاتب  الى  القرار  هذا  تنفيذ  يسند 
والتقنيون واإلداريون بالجماعة الحضرية كل في حدود اختصاصه.

و حرر في العيون بتاريخ 11 يونيو 2013.

إمضاء: رئيس الجماعة الحضرية للعيون، موالي حمدي ولد الرشيد.

حفظ الصحة العمومية والسكينة العامة والبيئة

بتاريخ   681 رقم  للعيون  الحضري  المجلس  لرئيس  قرار 
والخدماتية  التجارية  واألنشطة  للحرف  منظم   2014 شتنبر   15

واألخرى الملوثة للبيئة والمحيط.

رئيس المجلس الحضري للجماعة الحضرية للعيون،

 25 1.02.297 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 
 78.00 رقم  القانون  بتنفيذ   )2002 أكتوبر   03(  1423 رجب 
بمقتضى  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعي،  بالميثاق  المتعلق 
الظهير الشريف رقم 1.03.82 صادر في 20 محرم 1424 )24 
الشريف رقم  01.03 والظهير  القانون رقم  بتنفيذ   )2003 مارس 
1.08.153 صادر في 22 صفر 1430 )18 فبراير 2009( بتنفيذ 

القانون رقم 17.08؛

 1332 شوال   03 في  المؤرخ  الشريف  الظهير  على  وبناء 
)25 غشت 1914( في تنظيم المحالت المضرة بالصحة والمحالت 

المزعجة والمحالت الخطرة؛

 12 بتاريخ   1.58.401 رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء 
جمادى الثانية 24/ 12 /1958 بشأن اإلنذار المترتب عليه األداء 
بخصوص زجر بعض المخالفات للنظم البلدية المتعلقة بالمحافظة 

على الصحة وحماية األغراس كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 رجب 1400 
)26 ماي 1980( يحدد شروط التنفيذ التلقائي للتدابير الرامية إلى 
المرور والصحة والمحافظة على  استتباب األمن وضمان سالمة 

الصحة العمومية؛

المنزلية  النفايات  بتدبير  المتعلق   28.00 القانون  وبناء على 
 1.06.153 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  منها  والتخلص 

الصادر في 30 شوال 1427 )22 نونبر2006( ؛

 10 في  صادر   1.03.59 رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء 
 11.03 القانون رقم  بتنفيذ   )2003 1424 )12 ماي  ربيع األول 

المتعلق بحماية واستصالح البيئة؛

 10 في  صادر   1.03.60 رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء 
 12.03 القانون رقم  بتنفيذ   )2003 1424 )12 ماي  ربيع األول 

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛

حي 25 مارس

األزقة:

االسم الجديداالسم القديم
زنقة ام حبيبة بنت ابي سفيان زنقة بدون
زنقة يحيى بن قرعةزنقة بدون
زنقة عامر بن سعدزنقة بدون
ابو صالحزنقة بدون
عبد الرحمان بن خالدزنقة بدون
زنقة سعيد بن عفيرزنقة بدون
زنقة الحكم بن عتيبةزنقة بدون
زنقة الوليد بن كثيرزنقة بدون
زنقة وهب بن كيسان زنقة بدون
زنقة عمر بن ابي سلمةزنقة بدون
زنقة سويد بن النعمان زنقة بدون
زنقة معاد بن هشامزنقة بدون
زنقة ابن ابي مريمزنقة بدون
زنقة ابو النعمان زنقة بدون
زنقة ابو عوانة زنقة بدون
زنقة ابي بشرزنقة بدون
زنقة ابو امامة بن سهلزنقة بدون
زنقة واقد بن محمدزنقة بدون
زنقة عدي بن ثابتزنقة بدون
زنقة ابو جحيفةزنقة بدون
زنقة علي بن االقمرزنقة بدون
زنقة الزهريزنقة بدون
زنقة ابي امامة بن سهلزنقة بدون
زنقة عتبان بن مالكزنقة بدون
زنقة ابو بشر زنقة بدون
زنقة عبد هللا بن الوهاب زنقة بدون
زنقة عثمان بن عمر زنقة بدون
زنقة جعفر بن عمرزنقة بدون
زنقة عمر بن امية زنقة بدون
زنقة  ابو غسانزنقة بدون
زنقة عباس الجريريزنقة بدون
زنقة سهل بن سعد زنقة بدون
زنقة سعيد المقبريزنقة بدون
زنقة يحيى بن بكير زنقة بدون
زنقة عمرو بن مرة زنقة بدون
زنقة مرة الهمداني زنقة بدون
زنقة ابو طوالة زنقة بدون
زنقة عمرو بن عونزنقة بدون
زنقة خالد بن عبد هللازنقة بدون
زنقة عبد هللا بن منيرزنقة بدون
زنقة ابا حاتم االشهلزنقة بدون
زنقة ثمامة بن انسزنقة بدون
زنقة هدبة بن خالدزنقة بدون
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عنوان المحل المراد استغالله، -

كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التالية:

التزام مصادق عليه يسلم من المصلحة ا لجماعية المختصة. -

صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية، -

صاحب  - موافقة  أو  كراء  عقد  أو  الملكية  رسم  من  نسخة 
المحل،

نسخة من الشهادة المهنية أو شهادة الكفاءة المهنية مسلمة  -
المنصوص  للحرف  بالنسبة  المهني  التكوين  مراكز  من 
بتنفيذ  الخاص   1.88.173 رقم  الشريف   بالظهير  عليها 
والمتعلق   1988 يوليوز   03 بتاريخ   78.06 رقم  القانون 
باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني أو 

التوفر على شهادة مسلمة من أمين الحرفة المعنية.

صورتان فوتوغرافيتان للتعريف. -

بتصميم  باإلدالء  المعني  إلزام  الضرورة  اقتضت  إن  ويمكن 
مطابق لواقع حال المحل مؤشر عليه من طرف المصالح الجماعية 

المعنية.

الباب الثاني

تحديد الشروط ومسطرة إجراء المعاينة والبحث عن المنافع 
و المضار.

الجزء األول 

 تحديد الشروط

الفصل الثالث

يتعين على كل شخص قبل أن يتقدم بتصريحه إلى المصالح 
البلدية أن يطلع على القواعد والضوابط القانونية المنظمة للشرطة 
بالمحافظة على الصحة والنظافة  اإلدارية وخاصة ما يتعلق منها 
العموميتين وعلى سالمة المواطنين والقواعد العامة المنظمة للسير 
هذا  في  الصادرة  الجماعية  التنظيمية  القرارات  وكذا  والجوالن، 

الشأن.

الفصل الرابع

المنظمة  والصناعية  التجارية  والمؤسسات  المهن  باستثناء 
والحرفية  التجارية  األنشطة  باقي  فإن  خاصة،  قانونية  بنصوص 
إلى  تصنف  للعيون  الحضرية  بالجماعة  الممارسة  والخدماتية 
على  مخاطر  من  تمثله  وما  ونوعيتها  موضوعها  حسب  قائمتين 

الصحة والنظافة والسكينة وذلك على الشكل التالي:

قائمة أ: المهن التجارية والحرفية التي تتطلب إجراء بحث حول 
المنافع والمضار:

المهن التجارية والحرفية 
والخدماتية.

المهن التجارية والحرفية 
والخدماتية.

بيع المأكوالت الخفيفةاستغالل مصبنة
استغالل مطعمممارسة مهنة التجارة العصرية

استغالل مشواةاستغالل حمام
استغالل مقهىاستغالل رشاش

 10 في  صادر   1.03.61 رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء 
 13.03 القانون رقم  بتنفيذ   )2003 1424 )12 ماي  ربيع األول 

المتعلق بمكافحة تلوث الهواء؛

 1933 أكتوبر   13 في  الصادر  الوزيري  القرار  وبناء على 
أو صناعية  تجارية  فيها مهنة  تمارس  التي  المحالت  تنظيم  بشأن 

أو حرفية.

الثانية  جمادى   22 في  الصادر  الوزيري  القرار  على  وبناء 
1352 )13 أكتوبر 1933( المرتب للمؤسسات المضرة والمزعجة 

أو الخطيرة كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على قرار السيد وزير الداخلية عدد 05 /1508 الصادر 
الجهات  إلى والة  بتفويض االختصاصات   2005 يوليوز   29 في 

وعمال عماالت وأقاليم المملكة؛

 2007 أبريل   10 بتاريخ   95 البلدي رقم  القرار  وبناء على 
الحضرية  بالجماعة  والبيئة  الصحية  بالوقاية  المتعلق  المستمر 

للعيون؛

خالل  للعيون  البلدي  المجلس  مداوالت  محضر  على  وبناء 
دورته العادية المنعقدة بتاريخ 17/ 07 /2014،

قرر ما يلي :

الباب األول

مقتضيات عامة

الفصل األول 

يهدف هذا القرار إلى تحديد اإلجراءات التي ينبغي القيام بها 
والخدماتية  والحرفية  التجارية  األنشطة  مزاولة  في  الرغبة  عند 
هذه  لممارسة  توفرها  الالزم  الشروط  ووضع  العيون  بمدينة  
أو  تجاري  نشاط  أي  ممارسة  يجوز  ال  الغرض  ولهذا  األنشطة، 
حرفي أو خدماتي إال بعد تقديم تصريح بذلك إلى المصالح الجماعية 

المختصة.

كما ال يسمح بممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي من شأنه 
بالمدينة،  الشوارع  ونظافة  برونق  المساس  أو  بالبيئة  اإلضرار 
أو تكون له انعكاسات سلبية على الصحة العامة وسالمة المرور 

والسكينة العمومية.

الفصل الثاني

يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل بقصد استغالله 
إحدى  في  مصنف  خدماتي  أو  حرفي  أو  تجاري  نشاط  لممارسة 
يتقدم  أن  القرار،  هذا  من  الخامس  الفصل  في  الواردة  القوائم 
مصحح  الخاص  اسمه  في  بتصريح  المعنية  البلدية  المصالح  إلى 

اإلمضاء يضم البيانات التالية:

االسم العائلي والشخصي، -

رقم بطاقة التعريف الوطنية، -

محل سكناه، -

وإذا كان األمر يتعلق بشركة فيجب ذكر مقرها االجتماعي  -
وصفة المصرح،
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بيع المالبس 
والمعدات الرياضية

بيع لوازم الخياطة

بيع األحذية واأللبسة 
التقليدية

بيع اآلالت والمعدات الفالحية 

بيع وكراء معدات الحفالتبيع األفرشة
بيع وكراء اآلالت الموسيقيةبيع األلبسة الجلدية

بيع الزرابي 
واألغطية

استغالل وراقة

استغالل مكتبةبيع لوازم المالبس
استغالل آلة ناسخ األوراق بيع الزجاج

)فوطوكبي(
بيع الذهب 
والمجوهرات

ممارسة مهنة الحالقة للرجال

بيع قطع الغيار 
للدراجات العادية 

والنارية

ممارسة مهنة الحالقة للنساء

بيع أجهزة الراديو 
والتلفاز

ممارسة مهنة النجارة التقليدية

ممارسة مهنة  سمسار األمالك بيع لوازم الهاتف
العقارية تقليدي

ممارسة مهنة الغزل 
والنسيج التقليدي

ممارسة مهنة تغليف المقاعد

ممارسة مهنة 
الخراطة والنقش على 

الخشب

ممارسة مهنة إصالح الزجاج 
والمرايا

ممارسة مهنة خياطة 
األلبسة الجلدية

ممارسة مهنة خياطة األفرشة

الفصل الخامس 

يشترط في بعض المحالت التجارية أو الحرفية أو الخدماتية 
أن تكون متوفرة على المرافق الصحية التالية:

الماء والكهرباء، -

مرافق صحية مع ربطها بشبكة الصرف الصحي وتأمين  -
التهوية المطلوبة، 

بالمراكز  - المتواجدة  بالنسبة للمحالت  ال يطبق هذا الشرط 
التجارية والقيسارية التي تتوفر على مرافق صحية جماعية.

أو  - الحرفية  أو  التجارية  المحالت  أصحاب  على  يمنع 
الخدماتية:

أو  - البضائع  لعرض  البلدي  العمومي  الملك  استعمال 
باالحتالل  ترخيص خاص  بدون  الكراسي وغيرها  وضع 
المؤقت، وفي حالة تجاوز المساحة المرخص لها يتم حجز 
المعروضات وإيداعها بالمحجز إلى حين أداء واجبات هذا 

المرفق.

العمومي  - الملك  على  تحسين  أي  إجراء  أو  بناء  أي  إقامة 
البلدي الواقع أمام المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي 

صنع وبيع الحلويات استغالل مخبزة عصرية
والفطائر

بيع اإلسفنجاستغالل فرن تقليدي

إصالح أجهزة التبريد الفنادق
والتكييف

استخدام المكناتكهرباء السيارات
ميكانيكا الكهربائيةالخراط

السباكة وتركيب التجهيزات 
بيع مواد البناءالصحية

بيع الفحمبيع مواد التغذية للماشية 
تعهد األجهزة الميكانيكيةتعهد المنشآت الكهربائية 

ممارسة مهنة تنظيف المقاعد 
الداخلية للسيارات

ممارسة مهنة إصالح 
العجالت

والحرفية  التجارية  األنشطة  لبعض  بالنسبة  لإلشارة       
تقديم  تستوجب  والتي  »أ«  القائمة  هذه  في  الواردة  والخدماتية 
تصميم مصادق عليه من طرف اللجنة المعنية بدراسة هذا الصنف 

من المشاريع فيقتصر على البحث عن المنافع والمضار.

إجراء  تتطلب  التي  والحرفية  التجارية  »ب«:المهن  قائمة 
معاينة على المحالت المراد استغاللها.

المهن التجارية 
والحرفية والخدماتية.

المهن التجارية والحرفية 
والخدماتية.

ممارسة مهنة الخياطة التقليدية بيع اإلسقاط
للرجال

ممارسة مهنة الخياطة التقليدية بيع السمك
للنساء

ممارسة مهنة الخياطة العصرية بيع لحم الدجاج
للرجال

ممارسة مهنة الخياطة العصرية بيع مواد التنظيف
للنساء

مهنة الترصيصبيع األعشاب
بيع لوازم اإلعالمياتصنع وبيع المثلجات

بيع العجالتكهرباء المباني
استغالل مكتبةبيع المواد الغذائية 

بيع الفواكه الجافةبيع التوابل
بيع الساعاتبيع اللبن

بيع الخضر والفواكه 
الطرية

بيع المواد الخزفية

بيع مواد التجميل 
والعطور

بيع الورود االصطناعية

بيع مواد الترصيصبيع التأثيث المنزلي
بيع األواني 

البالستيكية
بيع الصور واللوحات

بيع أجهزة الطاقة الشمسيةبيع المالبس الجاهزة
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نطاق  عن  الخارجة  والتعرضات  التصريحات  االعتبار  بعين 
الصحة والنظافة والسالمة والسكينة العامة واألمن العام ومقتضيات 

الشرطة اإلدارية الجماعية المطبقة في هذا الشأن.

الفصل التاسع

تخضع المحالت المراد استغاللها لممارسة نشاط تجاري أو 
حرفي أو خدماتي، الواردة في الالئحة »ب« إلى المعاينة من طرف 
اللجنة الجماعية المعنية، داخل سبعة أيام التي تلي إيداع التصريح 
وذلك قصد التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا 
القرار، وكذا مطابقتها للقواعد المتعلقة بالنظافة والصحة والسكينة 
وإلى  والمرور  والسير  للطرق  المنظمة  العامة  والقواعد  العامة 

القرارات الجماعية الصادرة في هذا الميدان.

الفصل العاشر

من  القرار  هذا  في  إليها  المشار  المختصة  اللجنة   أثبتت  إذا 
خالل النتائج التي أسفرت عنها عملية البحث عن المنافع والمضار 
مزاولة  في  استغالله  المراد  للمحل  المعاينة  إجراء  خالل  من  أو 
النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي  المصرح به، عدم توفر 
ضوابط الصحة والنظافة أو من شأن ممارسة هذا النشاط اإلضرار 
فإنها ترفع تقريرا كتابيا  المرور،  العامة وسالمة  بالبيئة والسكينة 
التخاذ  واقتراحاتها  برأيها  مشفوعا  الجماعي  المجلس  رئيس  إلى 

القرار المناسب.

الفصل الحادي العاشر

يصدر رئيس المجلس الجماعي اعتمادا على التقرير المذكور، 
قرارا يحدد بصفة صريحة، وعلى سبيل الحصر نوع التحسينات 
واألشغال التي يجب على المعني باألمر إجراؤها، في أجل معين 
دفعا لألخطار الصحية، وكل ما يهدد سالمة المرور والناشئة عن 

المحل المراد استغالله.

   ويبلغ القرار المشار إليه أعاله، إلى المعني باألمر شخصيا، 
ويعتمد في احتساب األجل المضروب التاريخ المضمن بالسجل.

  وإذا لم ينفذ المعني باألمر داخل األجل المحدد له المالحظات 
اللجنة،  قرار  على  المؤسس  المجلس  رئيس  قرار  في  المضمنة 
اعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني منه للتصريح الذي تقدم به في شأن 
يمكنه  الخدماتي وال  أو  الحرفي  أو  التجاري  محله  واستغالل  فتح 

المطالبة بأي تعويض أو استرداد الملف.

الفصل الثاني عشر

يسلم رئيس المجلس الجماعي رخصة إدارية باستغالل المحل 
في ممارسة النشاط المصرح به بعد أن يطلع على ملف المصرح 
الخدماتي مستوفيا  أو  الحرفي  أو  التجاري  المحل  بأن  التأكد  وبعد 
والقرارات  بها  المعمول  القوانين  في  عليها  المنصوص  للشروط 
عن  والبحث  المعاينة  إجراء  وأن  الشأن  هذا  في  الصادرة  البلدية 

المنافع والمضار لم يسفر عن أية مالحظة في الموضوع.

الفصل الثالث عشر

    كل محل تم فتحه واستغالله ألغراض تجارية أو حرفية أو 
خدماتية خالفا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أو لمقتضيات 
بقرار  وذلك  نهائية  بصورة  أو  مؤقتا  إما  إغالقه  يتم  القرار،  هذا 
يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد أن يرفع إليه تقرير كتابي في 

إال بترخيص من المصالح البلدية المختصة.

خارج  - والضجيج  للضوضاء  المحدثة  اآلليات  استعمال 
أوقات العمل.

القيام باقتالع األشجار واألغراس المتواجدة أمام المحل. -

إفراغ القاذورات ووضع األزبال والنفايات بالملك العمومي  -
وخارج أوقات نقلها ويجب أن يكون وضعها وفقا للضوابط 

المنظمة لها.

الخدماتي كمسكن  - أو  التجاري أو الحرفي  المحل  استغالل 
أو مرقد أو ألي غرض آخر غير الغرض المخصص له.

الجزء الثاني 

 مسطرة إجراء معاينة المحالت والبحث عن المنافع والمضار.

الفصل السادس

والحرفية  التجارية  األنشطة  ممارسة  تبسيطا إلجراءات ومساطر 
والخدماتية،  تحدث لجنة جماعية بموجب هذا القرار، تدعى لجنة 

البت في التصاريح وتضم:    

رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه، -

ممثل عن السلطة اإلدارية المحلية، -

ممثل عن القسم االقتصادي بالجماعة، -

ممثل عن مصلحة التعمير بالجماعة، -

ممثل عن مصلحة حفظ الصحة بالجماعة. -

كل  أشغالها  حضور  إلى  اللجنة  رئيس  يستدعي  أن  ويمكن 
مصلحة يعنيها األمر أو يمكنها أن تفيدها في أعمالها.

وفي حالة تغيب أحد األعضاء فلباقي أعضاء اللجنة الصالحية 
للقيام بالمعاينة والبت.

الفصل السابع

والمضار  المنافع  عن  بحث  بإجراء  اللجنة  هذه  إلى  يعهد    
األفراد  من طرف  المقدمة  التصاريح  المحالت موضوع  ومعاينة 
الراغبين في فتح واستغالل المحالت ألغراض تجارية أو حرفية 

أو خدماتية.

الفصل الثامن

تقوم اللجنة الجماعية المشار إليها في هذا القرار بإجراء بحث  
أو  الحرفية  أو  التجارية  األنشطة  شأن  في  والمضار  المنافع  عن 
الخدماتية المنصوص عليها في القائمة »أ«، ويتم ذلك في غضون 
بالمصالح  المذكور  التصريح  إيداع  لتاريخ  الموالية  يوما   15

الجماعية المختصة.

 يعلق اإلعالن بالمصالح الجماعية وعلى واجهة المحل المراد 
أو  الحرفي  أو  التجاري  النشاط  بنوع  العموم  فيه  يخبر  استغالله، 

الخدماتي المرغوب في مزاولته.

  ويمكن للسكان المجاورين للمحل المراد استغالله، أن يدلوا 
بالسجل  الجماعية ويسجلوا تعرضاتهم  المصالح  لدى  بمالحظاتهم 
تأخذ  وال  أعاله،  إليه  المومأ  األجل  داخل  الغرض  لهذا  الممسوك 
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مهنة  إصالح األفرنة الحديدية، -

 فإنه ال يمكن الترخيص في مزاولتها إال داخل مناطق األنشطة 
الصناعية المخصصة لها طبقا للقرارات البلدية والمنظمة لها.

الفصل العشرون

ال يمكن ممارسة أي نشاط أصلي أو تابع للمهن المنصوص 
ترخيص  بموجب  إال  العام  الشارع  في  الرابع  الفصل  في  عليها 
خصوصي بذلك وإذا قام صاحب المحل باالستغالل الغير مشروع 
للملك العام فيتم حجز ما وجد بالملك العام وينقل إلى المحجز البلدي 
لمدة ال تقل عن ثالثة أيام حيث يؤدي عليه واجبات المحجز البلدي.

الفصل الواحد والعشرون

كل فتح محل للمهن التجارية المنصوص عليها بالفصل الرابع 
المختصة  المحلية  السلطات  يتم إغالقه من طرف  بدون ترخيص 
واألمن الوطني طبقا للفصل 201 من القرار البلدي المنظم للصحة 
المقاهي والمطاعم  والبيئة بالجماعة الحضرية رقم 95 خصوصا 
والمقشدات والمحالت التي تستهلك فيها المشروبات أو المأكوالت 

في عين المكان بصفة عامة.

الفصل الثاني والعشرون

أو  والدواب ورعيها  والمواشي  الدجاج  تربية  كليا  منع  يمنع 
تجوالها بالمجال الترابي للجماعة الحضرية للعيون وفي حالة ضبط 
وال  البلدي  المحجز  إلى  ونقلها  حجزها  ذلك  على  يترتب  بعضها 
يمكن استردادها من طرف مالكها إال بعد أداء واجبات المحجز مع 

تقديم التزام بعدم العود.

الفصل الثالث والعشرون

بالنفوذ  الثانية  للمرة  المالك  نفس  ماشية  ضبط  حالة  في    
ال  لمدة  يحجز  الحيوان  فإن  للعيون  الحضرية  للجماعات  الترابي 

تقل عن أسبوع.

الفصل الرابع والعشرون

نقل  البناء  أوراش  ومتعهدي  الماشية  مالكي  على  يجب    
نفايات حيواناتهم وتنظيف أوراش البناء ونقل األردام إلى األماكن 
المخصصة لها )المطرح المراقب( وفي حالة عدم القيام بالمطلوب 
رقم  المرسوم  لمقتضيات  تطبيقا  نفقتهم  على  ذلك  سينفذ  فإنه 
2.78.157 بتاريخ 11 رجب 1400 الموافق ل 26 ماي 1980 
استتباب  إلى  الرامية  التدابير  تلقائيا  بها  تنفذ  التي  الشروط  بتحديد 
الصحة  على  والمحافظة  والصحة  المرور  سالمة  وضمان  األمن 

العمومية.

الفصل الخامس والعشرون

والساحات  والشوارع  باألزقة  السيارات  بغسل  يسمح  ال    
ويجب أن يتم ذلك في محالت خاصة أو محطات المحروقات أو 
باماكن مخصصة لذلك ومربوطة بشبكة الصرف الصحي، وتتوفر 

فيها شروط النظافة.

الفصل السادس والعشرون

يمنع نقل النفايات المنزلية بواسطة العربات المجرورة وكل 
من ضبط يقوم بهذا اإلجراء يتم إيداع العربة بالمحجز البلدي لمدة 
ال تقل عن ثالثة أيام ويمكن سحبها بعد أداء الواجب وتوقيع التزام 

الموضوع من طرف اللجنة المختصة.

الباب الثالث

 مقتضيات مختلفة

الفصل الرابع عشر

يتعين على التاجر أو الحرفي أو مقدم الخدمات تجديد التصريح 
في الحاالت التالية:

إذا لم يقم باستغالل المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي  -
بعد مرور أكثر من ثالثة أشهر على إيداع التصريح.

أو  - الحرفي  أو  التجاري  النشاط  ممارسة  عن  توقف  إذا 
ثالثة  تزيد عن  لمدة  التصريح  بالمحل موضوع  الخدماتي 

أشهر.

تغيير النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي. -

بيع أو تفويت األصل التجاري للغير. -

الفصل الخامس عشر 

على  الحصول  من  الحرفي  أو  التاجر  التصريح  يعفي  ال 
الرخص المنصوص عليها في القانون، إذا رغب في شغل الملك 
أو  تجاري  نشاط   بمزاولة  تتعلق  للمحل ألغراض  المجاور  العام 

حرفي أو خدماتي.

الفصل السادس عشر

المصالح  أمام  المجال  يفسح  أن  الحرفي  أو  التاجر  على 
جميع  ويقدم  والتفتيش،  المراقبة  بمهام  للقيام  المختصة  الجماعية 

الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأموريتها.

الفصل السابع عشر

أو  الحرفي  أو  التجاري  النشاط  المحل  صاحب  يمارس 
الخدماتي تحت مسؤوليته المدنية والجنائية، وهو مسؤول عن جودة 
المواد والخدمات المقدمة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول 

بها.

الفصل الثامن عشر

تعتمد اللجنة على القياس والمماثلة عند الرغبة في فتح محل 
يرد ذكره ضمن  لم  أو خدماتي  أو حرفي  تجاري  لممارسة نشاط 

القوائم المذكور أعال ه.

الفصل التاسع عشر

بالنسبة للمهن التالية:

مهنة التلحيم، -

ميكانيك اآلليات الفالحية، -

ميكانيك هياكل السيارات بانواعها، -

إصالح هياكل السيارات وصباغتها، -

بيع األجهزة المستعملة، -

مهنة إصالح العجالت، -

مهنة النجارة، -
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توجيه  مخطط  على  بالموافقة   )2004 يناير   21(  1424 القعدة 
التهيئة العمرانية للعيون والعيون الشاطئ؛

وبناء على مداوالت مجلس الجماعة الحضرية لمدينة العيون 
في دورته العادية لشهر ابريل بتاريخ 24 ابريل2014،

ينهي إلى علم العموم:

الفصل األول

المادة  و  أعاله  المذكور   81/7 القانون  لمقتضيات  تطبيقا 
تقتضي  العامة  المصلحة  ضرورة  إن  بالخصوص  منه  السادسة 
للعقار  األرضية  القطعة  من  جزء  وبنزع  طرقي  ممر  بإحداث 
للضمان  الوطني  للصندوق  المملوك   17/ 10130 الرسم عدد  ذي 

االجتماعي.

الفصل الثاني

 يقتطع الجزء الجنوبي من الملك المسمى »الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي« ذي الرسم العقاري عدد 10130 /17 الكائن 
و  كريروايالنكوسابقا(،  )طريق  الزبير  بن  طلحة  شارع  بالعيون 
المحدود شماال بالملك الخاص للدولة ذي الرسم العقاري 13411/ 17،                                                                                                      
شرقا شارع طلحة بن الزبير، جنوبا الرسم العقاري عدد 8360/ 17                                                                                   

غربا الرسم العقاري عدد 8294/ 17.

الفصل الثالث

251م2 وتخصص  ملكيتها على  المراد نزع  المساحة  تمتد   
إلنشاء ممر طرقي يربط بين شارع طلحة بن الزبير وزنقة الجبيل .

الفصل الرابع

المذكورة  بالقوانين  عليها  المنصوص  اإلجراءات  كل  تتخذ   
بديباجة هذا المقرر فور المصادقة عيه مع مراعاة سلوك الطرق 

الودية في مخاطبة مالك العقار المراد نزع ملكيته.

الفصل الخامس

القسم  و  للجماعة  العام  الكاتب  إلى  المقرر  هذا  بتنفيذ  يعهد   
المكلف بالممتلكات و المنازعات و المهندس رئيس قسم األشغال 

البلدية و القطاعات ذات الصلة كل في دائرة اختصاصه.

اإلمضاء: رئيس الجماعة الحضرية للعيون،

موالي حمدي ولد الرشيد.

اشر عليه والي جهة العيون – بوجدور–

الساقية الحمراء ،السيد يحضيه بوشعاب.

مصادق عليه بعدم العود وفي حالة العود تحجز العربة بصفة نهائية 
بالمحجز البلدي ويتم إتالفها طبقا للضوابط المنظمة للموضوع.

الفصل السابع والعشرون

إال  البناء  وحطام  والحصى  واألحجار  األتربة  نقل  يمكن  ال 
الحمولة  إسقاط  عدم  من  تمكن  بطريقة  مجهزة  شاحنات  بواسطة 
أو بعضها بالشارع العام وفي حالة ضبط أية شاحنة معاكسة لهذه 
من  الحمولة  يحفظ  ما  توفير  حين  إلى  بالمحجز  تودع  الضوابط 

التشتت.

الفصل الثامن والعشرون

الحاويات  في  لها  والمشابهة  المنزلية  النفايات  وضع  يجب 
من  للعموم  سيبلغ  الذي  جمعها  أوقات  وداخل  لذلك  المخصصة 
طرف الشركة الساهرة على ذلك أو المصالح الجماعية المختصة 
وكل مخالفة لهذا تؤدي إلى غرامة مالية ال تقل عن 100 درهم عن 

كل مخالف.

الفصل التاسع والعشرون

يمنع نفض األفرشة ونشرها في األماكن المطلة على الشارع 
العام وكذا تركيب الصحون الهوائية على واجهات المباني وتحدد 

الغرامة المترتبة على هذا ب 100 درهم عن كل مخالفة.

الفصل الثالثون

أو  المنزلية  النفايات  بحاويات  الميتة  الحيوانات  رمي  يمنع 
الشارع العام ونفس الشيء بالنسبة ألحشاء وأمعاء وجلود الذبائح.

الفصل الواحد والثالثون

الوطني  واألمن  المحلية  السلطة  إلى  القرار  هذا  تنفيذ  يسند 
حدود  في  كل  الغاية  لهذه  المؤهلين  واألعوان  العام  والكاتب 
اختصاصه، مع التزام الجميع بتطبيق مقتضيات هذا القرار.                                                                                                                     

اإلمضاء:رئيس الجماعة الحضرية للعيون ،

موالي حمدي ولد الرشيد.

تأشيرة والي جهة العيون – بوجدور–

الساقية الحمراء ،السيد  يحضيه بوشعاب.

مقرر عدد 653 بتاريخ 27 ماي 2014 بشأن إعالن المنفعة 
العامة و التخلي بخصوص نزع ملكية جزء من عقار.

رئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة العيون،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من 
المتعلق   7.81 رقم  القانون  بتنفيذ   )1982 ماي   6(  1402 رجب 

بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت؛

وبناء على مرسوم رقم 2.82.382 صادر في 2 رجب 1403 
)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  المؤقت  وباالحتالل  العامة  المنفعة  ألجل 
الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 )6 ماي 

1982(؛

وبناء على المرسوم رقم 2.03.942 صادر في 28 من ذي 
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الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( وبالقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 (؛ 

على  السير  بمدونة  المتعلق   52.05 رقم  القانون  على  وبناء 
الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 الصادر في 

26 صفر 1431)11 فبراير 2010(؛

وبناء على المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 شوال 
 52.05 رقم  القانون  أحكام  بتطبيق   )2010 شتنبر   29(1431
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق؛

ووزير  النقل  و  التجهيز  لوزير  المشترك  القرار  على  وبناء 
الداخلية رقم 1918.11 الصادر في 15 شعبان 1432)17يوليوز 

2011( يتعلق بعالمات السير على الطرق؛

المنعقدة  الجوالن  و  السير  لجنة  اجتماع  محضر  على  وبناء 
بتاريخ 04 ابريل 2013؛

برسم  المتخذ  للزمامرة  الحضري  المجلس  مقرر  وبناء على 
دورته العادية لشهر ابريل المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2013؛

برسم  المتخذ  للزمامرة  الحضري  المجلس  مقرر  وبناء على 
دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2014؛

قــرر ما يلــي:

الفصل األول

 مقتضيات عامة 

تغير بموجب هذا القرار بعض مقتضيات القرارات التنظيمية 
المستمرة الصادرة بتنظيم السير و المرور داخل المدار الحضري 

لمدينة الزمامرة.

الفصل الثاني

 المقتضيات موضوع التغيير 

يتم تغيير عالمة التشوير العمودي اآلتية بعده كما يلي:

إزالة عالمة االتجاه المعاكس من المواقع التالية: �

ملتقى  شارعي المقاومة و الحسن الثاني من الجهتين.

إزالة عالمة ممنوع تغيير االتجاه على اليسار من المواقع  �
التالية: 

ملتقى شارعي الحسن الثاني و المقاومة في اتجاه الوليدية  -
عل بعد 10 أمتار.

شارع المقاومة على مستوى محطة الطاكسيات. -

إزالة عالمة ممنوع تغيير االتجاه على اليمين من المواقع  �
التالية:

مدينة  - اتجاه  في  المقاومة  و  الثاني  الحسن  شارعي  ملتقى 
سيدي بنور على بعد10 أمتار .

جهة دكالة - عبدة

قرارات صادرة عن سلطة الوصاية

يونيو   21 بتاريخ   64 رقم  بنور  سيدي  إقليم  لعامل   قرار 
2013  يقضي باإلعالن عن قبول االستقالة من عضوية المجلس 

القروي لجماعة أوالد سي بوحيا.

عامل إقليم سيدي بنور،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( وبالقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009( خاصة المادة 19 منه ؛ 

وبناء على الظهير الشريف رقم 83 .97 .1 الصادر في  23 
من ذي القعدة 1417 )2 ابريل 1997( بتنفيذ القانون رقم 09.97 
بالقانون رقم  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  االنتخابات  بمدونة  المتعلق 
02   64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83 .03 .1 بتاريخ 

20 من محرم 1424 )24 مارس 2003( ؛

 وبناء على طلب االستقالة االختيارية المقدم من طرف السيد 
عزيز محمد بن محمد مستشار بالجماعة القروية أوالد سي بوحيا ؛

قرر ما يلي:

المادة األولى

للسيد عزيز محمد بن  يعلن عن استالم االستقالة االختيارية 
محمد مستشار بالجماعة القروية أوالد سي بوحيا.

المادة الثانية

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخه.

وحرر بسيدي بنور في21 يونيو 2013.

اإلمضاء: عامل إقليم سيدي بنور، السيد المصطفى الضريس.

قرارات صادرة عن المجالس المحلية

الشرطة اإلدارية

قرار جماعي تنظيمي تتميمي مستمر رقم 08 صادر بتاريخ 
بتنظيم  المتعلقة  المقتضيات  بعض  بموجبه  تغير  مايو2014   19

السير و الجوالن بمدينة الزمامرة.

رئيس المجلس الحضري للزمامرة،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
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وبناء على دورية وزير الداخلية رقم D 5225 ق.م.م بتاريخ 
بتفويض مهام رئيس  الخاصة  2009 حول اإلجراءات  يوليو   16

المجلس الجماعي إلى نوابه ؛

وبناء على قرار التفويض رقم 45 بتاريخ 14 /10/ 2011؛

قرر ما يلي:

الفصل األول

المجلس  لرئيس  األول  النائب  بنبابة  احمد  للسيد  يفوض 
 1947/  01  /  01 بتاريخ  المولود  عابد،  سيدي  لجماعة  القروي 
بالدارالبيضاء، رقم بطاقة تعريفه الوطنية B365816 ليقوم مقامي 

وبالمشاركة معي في التوقيع على مايلي :

والبيانات  القرارات  والمحاسباتية وكل  المالية  الوثائق  جميع 
المتعلقة  الوثائق  من  وغيرها  والحواالت  والترخيصات  والشواهد 
بالجزء الثاني من الميزانية والمتعلقة بالمداخيل والمصاريف تحت 

عنوان :

المشتمل  �  )0.3 )القسم  التجهيز:المداخيل   : الثاني  الجزء 
على األبواب 60 50 40 30 20 10 .

الجزء الثاني :التجهيز:المصاريف )القسم 0.4(( المشتمل  �
على األبواب 60 50 40 30 20 10 .

الفصل الثاني

الجماعية  والمصالح  الجماعي  القابض  السيد  إلى  يعهد 
المختصة بتنفيذ هذا القرار كل في دائرة اختصاصه.

الفصل الثالث

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

وحرر بسيدي عابد في 10أبريل 2013.

اإلمضاء : رئيس الجماعة القروية لسيدي عابد، محمد سفاري

قرار لرئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عابد رقم 23 
بتاريخ 10 أبريل 2013 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عابد ،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( وخاصة المادتين 54 مكرر و55 منه ؛

المالي  بالتنظيم  المتعلق   45.08 رقم  القانون  على  وبناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  ومجموعاتها  المحلية  للجماعات 
رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.800الصادر في 4 من  
شعبان 1377 )24 فبراير 1958( في شأن النظام األساسي العام 

للوظيفة العمومية ؛

مخرج حي الفتح إلى شارع المقاومة . -
إزالة عالمة ممنوع الوقوف و التوقف من المواقع التالية: �

غاية  - إلى  المقاومة  شارع  من  الثاني:  الحسن  شارع  يسار 
شارع 03 مارس)اتجاه الوليدية(.

شارع  - غاية  إلى  الجيش  شارع  من  المقاومة:  شارع  يمين 
الحسن الثاني.

استبدال عالمة ممنوع الوقوف و التوقف بعالمة ممنوع  �
الوقوف بالنسبة للشاحنات بالموقع التالي:

مدارة  غاية  إلى  المقاومة  شارع  من  الثاني:  الحسن  شارع  يمين 
الحسن الثاني )اتجاه سيدي بنور( 

تغيير موقع عالمة وقوف الطاكسيات »الصنف الثاني«. �
بالمرآب  أسفي(:  مدينة  )اتجاه  الخامس  محمد  شارع  يمين 

المتواجد أمام المسجدالحسني.
الفصل الثالث

 مقتضيات ختامية
ابتداء من تاريخ التأشير على القرار و ترقيمه وتأريخه، تلغى 
جميع المقتضيات المخالفة أو التي تعد تكرار لمقتضيات هذا القرار 
الذي يعهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية، األمن الوطني و المصالح 

المختصة بالجماعة، كل في نطاق اختصاصه.
وحرر بالزمامرة في 04 مارس 2014.
اإلمضاء: رئيس المجلس الحضري للزمامرة،عبد السالم بلقشور.
السيد  إقليم سيدي بنور،  2014 عامل  19 مايو  بتاريخ   أشر عليه 

المصطفى الضريس.           

التفويض في المهام و اإلمضاء

قرار لرئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عابد رقم 22 
بتاريخ 10 أبريل 2013 يقضي بالتفويض في اإلمضاء.

رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عابد،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( وخاصة المادة 55 منه ؛
المالي  بالتنظيم  المتعلق   45.08 رقم  القانون  على  وبناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  ومجموعاتها  المحلية  للجماعات 
رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 ) 18 فبراير 2009( ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 
1431 )3 يناير 2010( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 

المحلية ومجموعاتها؛
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منح رخص اإلذن بالتغيب ومختلف الرخص اإلدارية. -

التوقيع على األوامر بالقيام بمهمة. -

3 - يتولى اإلشراف على جميع الوثائق والمراسالت المتعلقة 
بالتسيير اإلداري و منها:

بالتسيير  - المتعلقة  والمراسالت  الوثائق  التوقيع على جميع 
اإلداري.

وتنفيذ  - إلعداد  الضرورية  الوثائق  جميع  ومسك  تحضير 
وتتبع قرارات رئيس المجلس تطبيقا للمادتين 47و54 من 
تغييره  تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 القانون 

وتتميمه.

إرسال وثائق مداوالت المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة  -
المتعلق   78.00 القانون  من   69 للمادة  تطبيقا  الوصاية 

بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

الفصل الثاني

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

وحرر بسيدي عابد في 10أبريل 2013.

اإلمضاء : رئيس الجماعة القروية لسيدي عابد ،محمد سفاري.

 16 قرار لرئيسة المجلس القروي لجماعة أوالد غانم رقم 
بتاريخ 25 أبريل 2013 يقضي بالتفويض في اإلمضاء.

رئيسة المجلس القروي لجماعة أوالد غانم،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009(  وخاصة المادة 55 منه؛

الداخلية تحت عدد  الصادرة عن وزارة  الدورية  وبناء على 
5225 بتاريخ 16 يوليو 2009 ؛

اإلداري  بالتسيير  تتعلق  مختلفة  إدارية  حيثيات  على  وبناء 
للجماعة القروية ألوالد غانم؛

قرر ما يلي:

الفصل األول

للرئيسة  الثاني  ،النائب  بناءا  الرحمان  السيد عبد  إلى  يفوض 
بجماعة أوالد غانم، اإلمضاء على الوثائق المتعلقة بالمجال اإلداري 
التالية : الشواهد اإلدارية المتعلقة بالممتلكات الجماعية والمنازعات 
القضائية ، شواهد وكالة المداخيل والمصلحة االقتصادية ، رخص 

السكن وشهادة المطابقة ورخص البناء والترميم.

من   13 في   الصادر   2.77.738 رقم  المرسوم  على  وبناء 
شوال 1397 )27 شتنبر 1977( بمثابة النظام األساسي لموظفي 

الجماعات المحلية كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 
1431 )3 يناير 2010( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 

المحلية ومجموعاتها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 
موظفي  وتقييم  تنقيط  مسطرة  بتحديد   )2005 ديسمبر   2(  1426

اإلدارات العمومية ؛

 2012/  26 رقم  الحكومة  رئيس  السيد  منشور  على  وبناء 
بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل؛

وبناء على مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 217 بتاريخ 
8 نونبر 1988 المتعلق بمهام الكتاب العامين للجماعات؛

وبناء على دورية وزير الداخلية رقم D 5225 ق.م.م بتاريخ 
بتفويض مهام رئيس  الخاصة  2009 حول اإلجراءات  يوليو   16

المجلس الجماعي إلى نوابه ؛

وبناء على منشور وزير الداخلية رقم 47 بتاريخ 11 شتنبر 
2012 حول اقتطاع أيام اإلضراب من األجرة ؛

قرر ما يلي:

الفصل األول

يفوض للسيد احمد حكيم متصرف ممتاز وكاتب عام الجماعة 
القروية سيدي عابد ، المولود بتاريخ 07 /08 /1964 بأزمور ،رقم 
بطاقة تعريفه الوطنية M84800  للتوقيع مقامي والمشاركة معي 

في مهام التسيير اإلداري والمحددة في مايلي:

1 - يتولى اإلشراف على اإلدارة الجماعية وتنظيمها وتنسيقها، 
ولهذه الغاية :

يقوم بتنشيط المصالح الجماعية والتنسيق فيما بينها. -

تتبع جميع الملفات المعروضة على المصالح الجماعية مع  -
إحاطة رئاسة المجلس علما بمآلها وذلك بواسطة تقارير.

الحضور في جميع االجتماعات واللجان التي تهم المصالح  -
الجماعية قصد اإلفادة وإبداء الرأي. 

2 - يتخذ كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ومنها: 

تحديد مهام األعوان و الموظفين المعينين من طرف رئيس  -
مجموع  تنقيط  ،واقتراح  المهني  مسارهم  وتدبير  الجماعة 

موظفي الجماعة.

مراقبة مردودية عمل مجموع الموظفين واألعوان واتخاذ  -
اإلداري  العمل  نجاعة  شأنهم لضمان  في  الالزمة  التدابير 

وحسن أدائه.

أماكن  - في  للموظفين  الفعلي  للحضور  اليومية  المراقبة 
العمل  مواقيت  وخالل  واالنصراف  الدخول  وقت  عملهم 
التغيب  شأن  في  الالزمة  القرارات  واتخاذ جميع  الرسمية 

غير المشروع عن العمل.
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المجلس وكذا على أنظار اللجنة المختصة المنبثقة عنه.
والتوقيع  الجماعية  الممتلكات  تحفيظ  تتبع  على  السهر   -  4
بقصد  العقارية  المحافظة  إلدارة  الموجهة  المراسالت  على 

التحفيظ، وكذا التقييدات االحتياطية.
5 - اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة 
الطرق  حدود  تحديد  العامة،  المنفعة  أجل  من  الملكية  بنزع 
العامة ، قرارات التصفيف والتخلي ، االقتناءات والتفويتات.

بمنح  المتعلقة  واإلدارية  القانونية  االجراءات  اتخاد   -  6
تراخيص االحتالل المؤقت للملك العام الجماعي التي تستدعي 
اللجوء الى دفتر التحمالت ألغراض تجارية ومهنية وكذا تلك 
التي تخص العمليات العقارية التي تتطلب اللجوء الى طلبات 

العروض.
الممتلكات ومسك جداول  تتبع تحيين سجل  7 - السهر على 

وإحصاء األمالك الجماعية.
الفصل الثاني

بالتفويت  المتعلقة  النهائية  العقود  جميع  على  التوقيع  يبقى 
الجماعي  العام  للملك  المؤقت  االحتالل  وتراخيص  واالقتناء 

ألغراض مهنية ، تجارية وحرفية من اختصاص رئيس المجلس.
الفصل الثالث

يجري العمل بهذا القرار الذي يخضع للنشر المنصوص عليه 
قانونا ابتداء من تاريخه.

الفصل الرابع
 ، للجماعة  العام  الكاتب  السيد  إلى  القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد 
التاريخية كل فيما  المآثر  الممتلكات والمحافظة على  ورئيس قسم 

يخصه.
وحرر بالجديدة  في 17 مايو 2013.
اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي للجديدة ،عبد الحكيم سجدة.

 08 رقم  الجديدة  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 17 مايو 2013 يقضي بالتفويض في اإلمضاء.

رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
بالقانون رقم  وتتميمه  تغييره  2002(، كما وقع  أكتوبر   3(1423
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009(  وخاصة المادة 55 منه ؛
الداخلية  الصادرة عن وزير   5225 الدورية عدد  وبناءعلى 
بتاريخ 16 يوليو 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام 

رئيس المجلس إلى نوابه،
قرر ما يلي:

الفصل الثاني

إن السيد النائب الثاني لرئيسة المجلس مطالب بوضع نموذج 
القانون  يقتضي  ما  حسب  الجماعية  المصالح  لدى  إمضائه  من 

الجاري به العمل.

الفصل الثالث

يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

الفصل الرابع

يخضع هذا القرار للنشر المنصوص عليه قانونا.

الفصل الخامس

هذا  من  نسخة  المعنية  والمصالح  العامة  الكتابة  لدى  توضع 
القرار قصد اإلخبار ولكل غاية مفيدة.

وحرر بأوالد غانم في 25 أبريل 2013.

اإلمضاء: رئيسة المجلس الجماعي، حسنة زاهيدي .

 07 رقم  الجديدة  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 17 مايو 2013 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009(  وخاصة المادة 55 منه ؛
وبناءا على الدورية عدد 5225 الصادرة عن وزير الداخلية 
بتاريخ 16 يوليو 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام 

رئيس المجلس إلى نوابه،
قرر ما يلي:

الفصل األول
يفوض للسيد عبد االله مشبال النائب الثالث للرئيس المولود 
رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل   1956 يناير   14 بتاريخ 
M 6709  بمهام بقسم الممتلكات والمحافظة على المآثر التاريخية، 

ويتولى بهذه الصفة القيام بما يلي :
الجماعية،  التجارية  المحالت  كراء  عقود  على  التوقيع   -  1
الخاصة  والتراخيص  الجماعية  الوظيفية  المساكن  وكذا 
بربطها بالماء والكهرباء وفق المطبوعات المعدة من طرف 

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة.
2 - المشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بتسليم أشغال تجهيز 
جميع  واتخاذ  العقارية،  والمجموعات  السكنية  التجزئات 
اإلجراءات المسطرية لتقييد االرتفاقات والمساحات المتخلى 

عنها لفائدة الجماعة ضمن ممتلكات الجماعة.
3 - السهر على إعداد الملفات الواجب عرضها على أنظار 
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الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( ؛
وبناء على القرار رقم 23 ك م المؤرخ في  15 دجنبر 2010،

قرر ما يلي:
الفصل األول 

 2010 دجنبر   15 في  المؤرخ  م  ك   23 رقم  القرار  يلغى 
المتعلقة  والملفات  الوثائق  جميع  على  اإلمضاء  بتفويض  القاضي 
بجماعة  للرئيس   األول  النائب  بصار،  الغني  عبد  للسيد  بالمالية  

موالي عبد هللا.
الفصل الثاني

 يخضع هذا القرار للنشر المنصوص عليه قانونا.
الفصل الثالث

 توضع لدى الكتابة العامة والمصلحة المعنية نسخة من هذا 
القرار قصد اإلخبار ولكل غاية مفيدة.

وحرر بموالي عبد هللا في 13 يونيو 2013.
اإلمضاء : رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا، الحسن 
لشكر لمعاشي.

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة رقم12 بتاريخ 
14 يونيو 2013 المتعلق بإلغاء قرار التفويض في المهام .

رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( ؛
قرر ما يلي:

الفصل األول
 2 بتاريخ   2012  /08 رقم  القرار  يلغى  تاريخه  من  ابتداءا 
مارس 2012 القاضي بالتفويض لفائدة السيد عبد هللا التومي النائب 

السادس للرئيس في المهام بقطاع التعمير والبناء.
الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرارالذي يخضع للنشر المنصوص 
عليه قانونا  إلى السيد الكاتب العام للجماعة ، ورئيس قسم التعمير 

والتنمية الحضرية كل فيما يخصه.
وحرر بالجديدة  في 14 يونيو 2013.
اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي للجديدة، عبد الحكيم سجدة.

الفصل األول

يفوض للسيد عبد الرحمان نعيم النائب العاشر للرئيس الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية رقم B 365607  في التوقيع على الوثائق 
المعدة من قبل قسم تنمية الموارد المالية ليقوم بهذه المهمة مقامي 

وبالمشاركة معي والمتعلقة بما يلي :

وقوائم  وجداول  الجماعة،  مستحقات  تحصيل  أوامر   -  1
التحصيل والرسوم والواجبات المستحقة للجماعة.

2 - وضعية الباقي استخالصه .

3 - الوضعية المالية لألسواق بالمدينة و سوق الجملة للخضر 
والفواكه والمجزرة والمحجز الجماعي.

ذمتهم  في  الذين  الملزمين  بمتابعة  المتعلقة  الوثائق   -  4
متأخرات لفائدة الجماعة.

المستودعات  بمحاربة  المتعلقة  والوثائق  المراسالت   -  5
السرية والخاصة بتخزين الخضر والفواكه.

وكذا  قانونا  عليها  المنصوص  الرسوم  تحصيل  جداول   -  6
واجبات استغالل الملك العام الجماعي مؤقتا.

7 - بيانات تصفية الرسم على عمليات البناء واستغالل الملك 
العام الجماعي ألغراض البناء.

8 - األوامر بالتحصيل للدفعات األولى للرسم على عمليات 
تجزئة األراضي.

9 - األوامر بالتحصيل الخاص بترقيم العقارات عند الحصول 
على شواهد السكن وإتمام البناء.

10 - اإلنذارات واالستدعاءات الموجهة للملزمين بخصوص 
الضرائب والرسوم وواجبات الكراء.

الفصل الثاني

يلغى بموجبه القرار رقم 22 /2012 المؤرخ في 27 غشت 
2012 القاضي بالتفويض في اإلمضاء للمعني باألمر.

الفصل الثالث

يجري العمل بهذا القرار الذي يخضع للنشر المنصوص عليه 
قانونا ابتداء من تاريخه.

الفصل الرابع

 ، للجماعة  العام  الكاتب  السيد  إلى  القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد 
القابض الجماعي والوكيل الجماعي كل فيما يخصه.

وحرر بالجديدة في 17 مايو2013.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي للجديدة ،عبد الحكيم سجدة.

  61 رقم  عبد هللا  موالي  لجماعة  القروي  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 13 يونيو 2013 يقضي بإلغاء التفويض في اإلمضاء.

رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
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الصغرى وفق  بالمشاريع  المتعلقة  البناء  بتراخيص  الخاصة 
األحكام التشريعية والتنظيمية خصوصا األحكام الواردة في 

تصميم التهيئة .

والخامسة  األولى  الحضريتين  المقاطعتين  داخل  العمل   -  2
على اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية بخصوص شواهد 

إتمام البناء وشواهد الربط المتعلقة بالمشاريع الصغرى .

بطلبات  المتعلقة  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ   -  3
تقسيم العقارات ، وشواهد الموافقة على البيع .

القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  العشوائي  البناء  محاربة   -  4
محاضر زجر  بإحالة  اإلسراع  مع  الشأن  هذا  في  واإلدارية 
الملفات  تهيئ  بعد  المحكمة  على  والبناء  التعمير  مخالفات 
وتجهيزها لضمان البت فيها من طرف القضاء بدون تأخير.

5 - اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية بخصوص البنايات 
المهملة أو المهجورة أو اآليلة للسقوط .

الفصل الثاني

العقارية  )التجزئات  الكبرى  المشاريع  في  البت  أمر  يبقى 
التجارية  العمارات   ، السكنية  العمارات   ، السكنية  والمجموعات 
والصناعية ، الوحدات الصناعية( وشواهد المطابقة ورخص السكن 

الخاصة بهذا النوع من البنايات من اختصاص رئيس المجلس .

الفصل الثالث

يتعين على المفوض له تعليل القرارات السلبية وفق مقتضيات 
القانون رقم  03 /01.

الفصل الرابع

للنشر  يخضع  الذي  القرار  هذا  مقتضيات  بتنفيذ  يعهد 
المنصوص عليه قانونا إلى السيد الكاتب العام للجماعة ، ورئيس 

قسم  التعمير والتنمية الحضرية  كل فيما يخصه.

وحرر بالجديدة  في 14 يونيو 2013.

اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي للجديدة ،عبد الحكيم سجدة.

  15 رقم  الجديدة  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 14 يونيو 2013 يقضي بالتفويض في المهام .

رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009(  ؛

وبناء على الدورية عدد 5225 الصادرة عن وزير الداخلية 
بتاريخ 16 يوليو 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام 

رئيس المجلس إلى نوابه،

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة رقم 13 بتاريخ 14    
يونيو 2013 المتعلق بإلغاء قرار التفويض في المهام .

رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( ؛

قرر ما يلي:

الفصل األول

 2 بتاريخ   2012/  07 رقم  القرار  يلغى  تاريخه  من  ابتداءا 
مارس 2012 القاضي بالتفويض لفائدة السيد يوسف بيزيد النائب 

الثامن للرئيس في المهام بقطاع التعمير والبناء.

الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرارالذي يخضع للنشر المنصوص 
عليه قانونا  إلى السيد الكاتب العام للجماعة ، ورئيس قسم التعمير 

والتنمية الحضرية كل فيما يخصه.

وحرر بالجديدة  في 14 يونيو 2013.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي للجديدة ؛عبد الحكيم سجدة.

 14 رقم  الجديدة  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 14 يونيو 2013 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009(  ؛

وبناء على الدورية عدد 5225 الصادرة عن وزير الداخلية 
بتاريخ 16 يوليو 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام 

رئيس المجلس إلى نوابه.

قرر ما يلي:

الفصل األول

المولود  للرئيس  الرابع  النائب  رفاعي  أحمد  للسيد  يفوض 
رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل   1969 يناير   21 بتاريخ 

M 208152  في قطاع التعمير للقيام بالمهام التالية :

الحضريتين  للمقاطعتين  الترابي  النفوذ  داخل  السهر   -  1
واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  والخامسة على  األولى 
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01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009(  ؛

وبناء على الدورية عدد 5225 الصادرة عن وزير الداخلية 
بتاريخ 16 يوليو 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام 

رئيس المجلس إلى نوابه،

قرر ما يلي:

الفصل األول

يفوض للسيد عبد هللا التومي النائب السادس للرئيس المولود 
رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل   1966 يوليو   22 بتاريخ 

M 208735  في قطاع التعمير للقيام بالمهام التالية :

الحضريتين . 1 للمقاطعتين  الترابي  النفوذ  داخل  السهر 
القانونية واإلدارية  اتخاذ اإلجراءات  الرابعة والسادسة على 
الصغرى وفق  بالمشاريع  المتعلقة  البناء  بتراخيص  الخاصة 
األحكام التشريعية والتنظيمية خصوصا األحكام الواردة في 

تصميم التهيئة .

والسادسة . 2 الرابعة  الحضريتين  المقاطعتين  داخل  العمل 
على اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية بخصوص شواهد 

إتمام البناء وشواهد الربط المتعلقة بالمشاريع الصغرى .

بطلبات . 3 المتعلقة  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 
تقسيم العقارات ، وشواهد الموافقة على البيع .

القانونية . 4 اإلجراءات  واتخاذ  العشوائي  البناء  محاربة 
محاضر زجر  بإحالة  اإلسراع  مع  الشأن  هذا  في  واإلدارية 
الملفات  تهيئ  بعد  المحكمة  على  والبناء  التعمير  مخالفات 
وتجهيزها لضمان البت فيها من طرف القضاء بدون تأخير .

اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية بخصوص البنايات . 5
المهملة أو المهجورة أو اآليلة للسقوط .

الفصل الثاني

العقارية  )التجزئات  الكبرى  المشاريع  في  البت  أمر  يبقى 
التجارية  العمارات   ، السكنية  العمارات   ، السكنية  والمجموعات 
والصناعية ، الوحدات الصناعية( وشواهد المطابقة ورخص السكن 

الخاصة بهذا النوع من البنايات من اختصاص رئيس المجلس .

الفصل الثالث

يتعين على المفوض له تعليل القرارات السلبية وفق مقتضيات 
القانون رقم  03 /01.

الفصل الرابع

للنشر  يخضع  الذي  القرار  هذا  مقتضيات  بتنفيذ  يعهد 
المنصوص عليه قانونا إلى السيد الكاتب العام للجماعة ، ورئيس 

قسم  التعمير والتنمية الحضرية  كل فيما يخصه.

وحرر بالجديدة  في 14 يونيو 2013.

اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي للجديدة، عبد الحكيم سجدة.

قرر ما يلي:

الفصل األول

المولود  للرئيس  الثامن  النائب  بيزيد  يوسف  للسيد  يفوض 
رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل   1970 فبراير   06 بتاريخ 

M 227411  في قطاع التعمير للقيام بالمهام التالية :

1 - السهر داخل النفوذ الترابي للمقاطعتين الحضريتين الثانية 
الخاصة  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  على  والثالثة 
األحكام  وفق  الصغرى  بالمشاريع  المتعلقة  البناء  بتراخيص 
تصميم  في  الواردة  األحكام  والتنظيمية خصوصا  التشريعية 

التهيئة.

2 - العمل داخل المقاطعتين الحضريتين الثانية والثالثة على 
اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية بخصوص شواهد إتمام 

البناء وشواهد الربط المتعلقة بالمشاريع الصغرى .

بطلبات  المتعلقة  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ   -  3
تقسيم العقارات ، وشواهد الموافقة على البيع.

القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  العشوائي  البناء  محاربة   -  4
محاضر زجر  بإحالة  اإلسراع  مع  الشأن  هذا  في  واإلدارية 
الملفات  تهيئ  بعد  المحكمة  على  والبناء  التعمير  مخالفات 
وتجهيزها لضمان البت فيها من طرف القضاء بدون تأخير .

5 - اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية بخصوص البنايات 
المهملة أو المهجورة أو اآليلة للسقوط .

الفصل الثاني

العقارية  )التجزئات  الكبرى  المشاريع  في  البت  أمر  يبقى 
التجارية  العمارات   ، السكنية  العمارات   ، السكنية  والمجموعات 
والصناعية ، الوحدات الصناعية( وشواهد المطابقة ورخص السكن 

الخاصة بهذا النوع من البنايات من اختصاص رئيس المجلس .

الفصل الثالث

يتعين على المفوض له تعليل القرارات السلبية وفق مقتضيات 
القانون رقم  03 /01.

الفصل الرابع

للنشر  يخضع  الذي  القرار  هذا  مقتضيات  بتنفيذ  يعهد 
للجماعة، ورئيس  العام  الكاتب  السيد  إلى  قانونا  المنصوص عليه 

قسم  التعمير والتنمية الحضرية  كل فيما يخصه.

وحرر بالجديدة  في 14 يونيو 2013.

اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي للجديدة ، عبد الحكيم سجدة.

 16 رقم  الجديدة  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
بتاريخ 14 يونيو 2013 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
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المحلية، كل فيما يخصه.
وحرر بسيدي بنور في 27 سبتمبر 2013.
اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور، عبد اللطيف 
بلبوير.

   62 رقم  هللا  عبد  موالي  لجماعة  القروي  المجلس  رئيس  قرار 
بتاريخ 12 نونبر 2013 يقضي بإلغاء التفويض في اإلمضاء.

رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( ؛
وبناء على القرار رقم 35 ك م المؤرخ في  17 اكتوبر 2011؛
 وبناء على مقرر النقطة 21 من الدورة االستثنائية المنعقدة 
خالل شهرشتنبر 2013 القاضي بإقالة السيد بوشعيب زرقوني من 

مهمة النائب السادس لرئيس جماعة موالي عبد هللا؛
قرر ما يلي:

الفصل األول 
 2011 اكتوبر   17 في   المؤرخ  م  ك   35 رقم  القرار  يلغى 
المركزي  بالمكتب  المدنية  الحالة  ضابط  مهام  بتفويض  القاضي 

بجماعة موالي عبد هللا للسيد بوشعيب زرقوني.
الفصل الثاني

 يخضع هذا القرار للنشر المنصوص عليه قانونا.
الفصل الثالث

 توضع لدى الكتابة العامة والمصلحة المعنية نسخة من هذا 
القرار قصد اإلخبار ولكل غاية مفيدة.

وحرر بموالي عبد هللا في  12نونبر2013.
اإلمضاء :رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا،
الحسن لشكر لمعاشي.

القروي لجماعة موالي عبد هللا رقم  المجلس  قرار لرئيس 
65  بتاريخ 12 نونبر 2013 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

قرار لرئيس المجلس الحضري لسيدي بنور رقم 07 بتاريخ 
27 شتنبر2013  يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009(  وخاصة المادة 55 منه؛
قرر ما يلي :

الفصل األول
يفوض للسيد محمد نيل النائب الثالث للرئيس في قطاع التعمير 
الحضرية  بالجماعة  التعمير  قسم  على  باإلشراف  وذلك  والبناء 

لسيدي بنور ويتولى بهذه الصفة القيام بما يلي : 
اإلدارية  � الوثائق  على  القانونية  مسؤوليته  تحت  التوقيع 

والرخص المعدة من  قبل القسم المذكور بعد التأشيرة عليها 
من قبل مصالح التعمير والتي تخص مشاريع البناء والتعمير 
ودوار  القرية   دوار  باستثناء  بالمدينة  الصغرى  واألشغال 
المقبرة ودوار العبدي ودوار بالفاطمي، مع مراعاة مقتضيات 

الفصل الثاني بعده،
القوانين  � تطبيق  على  والحرص  البناء  حركة  مراقبة 

في  المسجلة  المخالفات  زجر  مجال  في  العمل  بها  الجاري 
التهيئة  تصميم  مقتضيات  واحترام  والبناء  التعمير  ميدان 

ووثائق التعمير.
تمثيل الرئيس في جميع االجتماعات المرتبطة بالتفويض  �

مع إعداد تقرير يرفع للرئيس في الموضوع.
المهجورة  � البنايات  حول  إجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ 

واآليلة للسقوط.
التراخيص  � بكل  الجبايات  مصالح  موافاة  على  الحرص 

والوثائق من اجل استخالص مستحقات الجماعة.
الفصل الثاني

يبقى البت في الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى كالتجزئات 
العقارات وكل  السكنية وتقسيم  والعمارات والمجموعات  العقارية 
الصناعية  والوحدات  والتجاري  الصناعي  باالستعمال  يتعلق  ما 
وشواهد المطابقة ورخص السكن لهذا النوع يبقى من اختصاص 

رئيس المجلس الجماعي.
الفصل الثالث

تعلل القرارات السلبية الصادرة عن القسم طبقا ألحكام القانون 
المحلية  والجماعات  العمومية  اإلدارات  بإلزام  المتعلق   01/  03

والمؤسسات بتعليل قراراتها اإلدارية. 
الفصل الرابع

تاريخ  من  ابتداء  به  العمل  يجري  الذي  القرار  هذا  يخضع 
اإلشهار المنصوص عليه قانونيا.

الفصل الخامس
الكاتب  القابض الجماعي،  يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السادة 
العام للجماعة، رئيس قسم التعمير بالجماعة، رئيس قسم الجبايات 
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خالل شهر 2013 القاضي بإقالة السيد بوشعيب زرقوني من مهمة 
النائب السادس لرئيس جماعة موالي عبد هللا،

قرر ما يلي:

الفصل األول

 2011 اكتوبر   17 في   المؤرخ  م  ك   36 رقم  القرار  يلغى 
القاضي بتفويض االمضاء في مجال االشهاد على صحة اإلمضاء 
للسيد  هللا  عبد  موالي  بجماعة  ألصولها  الوثائق  نسخ  مطابقة  و 

بوشعيب زرقوني.

الفصل الثاني

يخضع هذا القرار للنشر المنصوص عليه قانونا.

الفصل الثالث

المعنية نسخة من هذا  العامة والمصلحة  الكتابة  لدى  توضع 
القرار قصد اإلخبار ولكل غاية مفيدة.

وحرر بموالي عبد هللا في  12نونبر 2013.

اإلمضاء: رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا ،

الحسن لشكر لمعاشي.

القروي لجماعة موالي عبد هللا رقم  المجلس  قرار لرئيس 
64  بتاريخ 12 نونبر 2013 القاضي بالتفويض في المهام.

رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( وخاصة المادة 51؛
و بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد D 5225 ق م م 
بتاريخ 16 يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام 

رئيس المجلس الجماعي إلي نوابه،
الجماعة  بتسيير  تتعلق  مختلفة  إدارية  حيثيات  على  وبناء 

القروية لموالي عبد هللا،
قــرر مايلي:

الفصل األول
يفوض للسيد عبد العزيز لشرف- النائب السادس للرئيس –
بجماعة موالي عبد هللا مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة 
نسخ الوثائق ألصولها بجماعة موالي عبد هللا- ليقوم بهذه المهمة 

مقامي وبالمشاركة معي.
  الفصل الثاني

للرئيس-  السادس  النائب   – لشرف  العزيز  عبد  السيد  إن 
لدى  إمضائه  من  نموذج  بوضع  مطالب  هللا  عبد  موالي  بجماعة 

المصالح الجماعية حسب ما يقتضي القانون الجاري به العمل.

)18 فبراير2009( وخاصة المادة 51؛

و بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد D 5225 ق م م 
بتاريخ 16 يوليوز 2009 حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام 

رئيس المجلس الجماعي إلي نوابه؛

الجماعة  بتسيير  تتعلق  مختلفة  إدارية  حيثيات  على  وبناء 
القروية لموالي عبد هللا،

قــرر مايلي:

الفصل األول

 يفوض للسيد عبد العزيز لشرف- النائب السادس للرئيس –
بجماعة موالي عبد هللا مهمة ضابط الحالة المدنية بجماعة موالي 

عبد هللا ليقوم بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة معي.

  الفصل الثاني

للرئيس-  السادس  النائب   – لشرف  العزيز  عبد  السيد  إن   
لدى  إمضائه  من  نموذج  بوضع  مطالب  هللا  عبد  موالي  بجماعة 

المصالح الجماعية حسب ما يقتضي القانون الجاري به العمل.

الفصل الثالث

 يتحمل المفوض له مسؤوليته كاملة في المهمة المسندة إليه.

الفصل الرابع

 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

الفصل الخامس

 إن الكاتب العام للجماعة ورئيس المصلحة المعنية مطالبان 
كل في دائرة اختصاصه أن يساعدا على تنفيذ هذا القرار.

وحرر بموالي عبد هللا في  12  نونبر 2013.

اإلمضاء :رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا،

 الحسن لشكر لمعاشي.  

اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها

القروي لجماعة موالي عبد هللا رقم  المجلس  قرار لرئيس 
63  بتاريخ 12 نونبر 2013 القاضي بإلغاء تفويض اإلمضاء.

رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( ؛

وبناء على القرار رقم 36 ك م المؤرخ في  17 اكتوبر 2011؛

المنعقدة  االستثنائية  الدورة  21 من  النقطة  وبناء على مقرر 
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الفصل الثاني

ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

وحرر بلغديرة في 05 أبريل 2013.

اإلمضاء: رئيس المجلس القروي للغديرة ،رهين الطاهر.

قرار لرئيس المجلس الجماعي لمتوح رقم  12  بتاريخ 28 
غشت 2013 بتفويض مهام تصحيح اإلمضاءات ومطابقة النسخ 

ألصولها.

رئيس المجلس الجماعي لمتوح،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009(  وخاصة المادة 51 منه،

قرر ما يلي : 

مادة  فريدة 

يعين بالتفويض السيد أحمد دنيالي متصرف من الدرجة الثانية 
و المزداد بتاريخ 10/04/1972 رئيس  مصلحة الحسابات بجماعة 
متوح، في مهام تصحيح اإلمضاءات ومطابقة النسخ لألصل بمقر 

جماعة متوح ليقوم بهذه المهمة مقامي وبالمشاركة معي.

وحرر بمتوح في 28 غشت 2013.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي ،امبارك الطرموني.

جهة تادلة - أزيالل

قرارات صادرة عن سلطة الوصاية

رقم  مالل  بني  إقليم  وعامل  أزيالل  تادلة  جهة  لوالي  قرار 
292 بتاريخ 14 يونيو 2013 يقضي باإلعالن عن بطالن المقرر 
العادية  دورته  خالل   سمكت  جماعة  مجلس  طرف  من  المتخذ 
لشهر فبراير 2013 المتعلق بدراسة اتفاقية شراكة مع تعاونية 

»سمكت« في مجال تطوير المنتوج الغابوي.
والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل،

 25 1.75.168 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 
العامل  باختصاصات  المتعلق   )1977 فبراير   15(  1397 صفر 

كما تم تغييره وتتميمه؛
وبناء على مقتضيات المادة 75 من القانون رقم 78.00 المتعلق 
بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 
بالميثاق  المتعلق   )2002 أكتوبر   3(  1423 رجب   25 في 

الفصل الثالث

يتحمل المفوض له مسؤوليته كاملة في المهمة المسندة إليه.

الفصل الرابع

يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

الفصل الخامس

يخضع هذا القرار للنشر المنصوص عليه قانونا.

الفصل السادس

توضع لدى الكتابة العامة و المصالح المعنية نسخة من هذا 
القرار قصد اإلخبار ولكل غاية مفيذة.

وحرر بموالي عبد هللا في  12  نونبر 2013.

اإلمضاء: رئيس المجلس القروي لجماعة موالي عبد هللا،

الحسن لشكر لمعاشي.

  11 رقم  لغديرة  لجماعة  القروي  المجلس  لرئيس  قرار 
على  اإلشهاد  مهام  بتفويض  يقضي   2013 أبريل   05 بتاريخ  

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.

رئيس المجلس القروي لجماعة لغديرة ،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03  الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( و القانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( ؛

المالي  بالتنظيم  المتعلق   45.08 رقم  القانون  على  وبناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  ومجموعاتها  المحلية  للجماعات 
رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 ) 18 فبراير 2009( ؛

رمضان   12 بتاريخ  الصادر  الشريف  الظهير  على  وبناء 
1333 الموافق ل 25 يوليو 1915 بشأن إثبات صحة اإلمضاءات 

كما تم تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 
1431 )3 يناير 2010( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 

المحلية ومجموعاتها؛

وبناء على منشور السيد وزير الداخلية رقم 99 م.ج.م بتاريخ 
18 مارس 1991 المتعلق بالتفويض واإلنابة المؤقتة ؛

قرر ما يلي:

الفصل األول

يفوض للسيد احمد المحضي المولود بتاريخ 1967 بهشتوكة 
بصفته خليفة خامسا للرئيس بجماعة لغديرة ، وذلك تحت مراقبة 
و مسؤولية الرئيس ، التوقيع على الوثائق المتعلقة باإلشهاد على 

صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها. 
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الفصل األول 

يعلن عن بطالن جميع المقررات المتخدة من طرف المجلس 
 18 بتاريخ  المنعقدة  اإلستثنائية  دورته  برسم  لبوتفردة  الجماعي 

يونيو2013.

الفصل الثاني 

يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى كل من رئاسة المجلس 
والسلطة اإلدارية المختصة.

اإلمضاء : والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل، 

السيد محمد فنيد.

القاضي   2013 دجنبر   09 بتاريخ   479 رقم   عاملي  قرار 
الرعاية  مؤسسات  ومراقبة  لتتبع  اإلقليمية  اللجنة  بإحداث 

اإلجتماعية .

والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل،

رقم  قانون  بمثابة  المعتبر  الشريف  الظهير  على  بناء 
1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 )15 فبراير1977( 
بالظهير  وتتميمه  تعديله  تم  كما  العامل  باختصاصات  المتعلق 
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر في 19  من 

ربيع اآلخر 1414 )6 أكتوبر 1993(؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.269 صادر في 25 من 
رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق 

بتنظيم العمالت واألقاليم؛

 30 في  صادر   1.06.154 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
من شوال 1427 )22 نوفمبر 2006( بتنفيذ القانون رقم 14.05 

المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها؛

بناء على المرسوم رقم 2.05.1044 صادر في 18 من ربيع 
اآلخر 1427 )16 ماي 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 

التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن؛

بناء على المرسوم رقم 2.07.809 صادر في 17 من جمادى 
 14.05 رقم  القانون  بتطبيق   )2007 يوليو   3(  1428 اآلخرة 
وال  وتدبيرها  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  فتح  بشروط  المتعلق 

سيما المادة 15 منه ؛

قرر ما يلي :

الفصل األول

مراقبة  و  لتتبع  إقليمية  لجنة  القرار  هذا  بموجب  تحدث 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية بإقليم بني مالل.

الفصل الثاني 

تتكون هذه اللجنة التي يرأسها السيد والي جهة تادلة أزيالل 
وعامل إقليم بني مالل أو من ينوب عنه من السادة :

رئيس قسم العمل اإلجتماعي بالوالية . -

المندوبة اإلقليمية  للتعاون الوطني أو من يمثلها. -

؛  17 . 08 القانون رقم  بمقتضى  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعي 
إبرام  على  بالمصادقة  المتعلق  المقرر  على  االطالع  وبعد 
تطوير  مجال  في  سمكت  الغابوية  التعاونية  مع  شراكة  اتفاقية 

المنتوج الغابوي؛
وحيث أن رئيس هذه التعاونية السيد حميد بوعلي الذي يشغل 
قد  لسمكت  الجماعي  المجلس  لرئيس  الثالث  النائب  منصب  حاليا 
شارك في  اتخاذ هذا المقرر الذي يهمه بصفة شخصية أو بصفته 

وكيال عن غيره،
قرر ما يلي :

الفصل األول
  يعلن عن بطالن المقرر المتخذ من طرف المجلس الجماعي 
لسمكت برسم دورته العادية لشهر فبراير 2013 بخصوص النقطة 
مجال  في  »سمكت«  تعاونية  مع  شراكة  اتفاقية  بدراسة  المتعلقة 

تطوير المنتوج الغابوي.
الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى كل من رئاسة المجلس 
والسلطة اإلدارية المختصة.

اإلمضاء: والي جهة تادلة ازيالل وعامل إقليم بني مالل، 
السيد محمد فنيد.

قرار لوالي جهة تادلة أزيالل رقم 364 بتاريخ 19 شتنبر 2013 
طرف  من  المتخدة  المقررات  جميع  بطالن  عن  باإلعالن  يقضي 
مجلس جماعة بوتفردة خالل دورته اإلستثنائية المنعقدة بتاريخ 

18 يونيو 2013 .
والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل،

رقم  قانون  بمثابة  المعتبر  الشريف  الظهير  على  بناء 
1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 )15 فبراير1977( 
بالظهير  وتتميمه  تعديله  تم  كما  العامل  باختصاصات  المتعلق 
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر في 19 من 

ربيع اآلخر 1414 )6 أكتوبر 1993(؛ 
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  وبناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( وبالقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 ( وخاصة المادة 74 منه؛
وبعد اإلطالع على محضر الدورة اإلستثنائية المنعقدة بتاريخ 

18 يونيو 2013 ،
وحيث أن السلطة المحلية أشارت في تقريرها إلى أن افتتاح 
هذه الدورة قد تم قبل الموعد المحدد لها وذلك في الساعة العاشرة 
محضر  في  الواردة  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  بدل  صباحا 

الدورة واالستدعاءات الموجهة لألعضاء قبل انعقاد الدورة.

قرر ما يلي :
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الفصل األول

يعلن عن قبول استقالة السيد محمد عبد العظيم النائب الثاني 
لرئيس المجلس الجماعي أليت أم البخث من عضوية المجلس.

الفصل الثاني

يعهد إلى السلطة اإلدارية المحلية المختصة بتنفيذ مقتضيات 
هذا القرار.

وحرر ببني مالل في 04 أبريل 2014.

اإلمضاء: والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل،

السيد محمد فنيد.

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

الشرطة اإلدارية

 05 رقم  مالل  بني  لمدينة  الحضري  المجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق بتوحيد صباغة  المدينة .

رئيس المجلس الحضري لمدينة بني مالل،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( وبالقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009(    

وبناء على الظهير الشريف الصادر  في 19 من ربيع األول 
1337 )24 دجنبر 1918( والمؤسس للعقوبات العامة على مخالفة 

قرارات الباشوات والقواد والظهائر المتممة والمعدلة له؛

 23 الصادر في   1.69.89 الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
على  بالمحافظة  المتعلق   )1970 )31يناير   1389 القعدة  ذي 

الطريق العمومية وشرطة السير والجوالن؛

وبناء على محضر مداوالت المجلس الحضري خالل دورته 
االستثنائية لشهر مارس 2013 المنعقدة بتاريخ 28 /03 /2013؛

  قرر ما يلي:

الفصل األول

يجب على جميع أرباب أو مستغلي أو مكتري العقارات وكذا 
العمومية  العمومية وشبه  مديري ومسيري اإلدارات والمؤسسات 
البنايات  واجهات  صباغة   تغيير  على  العمل  مالل  بني  بمدينة 

وأبوابها ونوافذها.

الفصل الثاني

 يتحدد لون واجهات المباني الواقعة بالمدار الحضري لمدينة 
بني مالل كما يلي: 

النائب اإلقليمي للتربية الوطنية أو من يمثله. -

المندوب اإلقليمي للصحة أو من يمثله. -

رئيس المجلس الجماعي المعني. -

السلطة المحلية. -

و يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بصفة استشارية بكل شخص 
من ذوي الكفاءة.

الفصل الثالث 

تقوم هذه اللجنة بالمهام التالية:

في  - مرتين  المعنية  اإلجتماعية  الرعاية  مؤسسات  مراقبة 
السنة على األقل ورفع تقارير حول أعمالها إلى السيد والي 
جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل والمصالح المعنية 

وعند اإلقتضاء إلى السيد وكيل الملك.

المتعلقة  - وتلك  والصحية  التقنية  المعايير  احترام  من  تتأكد 
 14.05 رقم  القانون  تطبيق  مدى  معاينة  وكذا  بالتأطير 
والنصوص  االجتماعية  الرعاية  بمؤسسات  المتعلق 

والمراسيم الخاصة به.

الفصل الرابع

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ انطالقا من تاريخ توقيعه و يعهد 
بتنفيذه إلى كافة السلطات والمصالح كل في دائرة اختصاصه.

وحرر ببني مالل بتاريخ  09 دجنبر 2013.

اإلمضاء : والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل،

السيد محمد فنيد.

رقم  مالل  بني  إقليم  وعامل  أزيالل  تادلة  جهة  لوالي  قرار 
استقالة  قبول  باإلعالن عن  2014 يقضي  أبريل   4 بتاريخ   118

من عضوية المجلس الجماعي أليت أم البخث .

والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل،

 25 1.75.168 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 
العامل  باختصاصات  المتعلق   )1977 فبراير   15(  1397 صفر 

كما تم تغييره وتتميمه؛

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  وبناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( وبالقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 ( خاصة المادة 32 منه ؛ 

المجلس،  وبناء على طلب االستقالة االختيارية من عضوية 
والذي تقدم به السيد محمد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس المجلس 

الجماعي أليت أم البخث بتاريخ 01 /04 /2014؛

قرر ما يلي:
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عبد الرحمان فضول. 

اطلع وصادق عليه بتاريخ 27 مايو 2013 

والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل،

 السيد محمد فنيد.

جهة كلميم- سمارة

المقررات المتخدة من طرف المجالس المحلية

مقررالمجلس الجماعي لكلميم عدد 09 بتاريخ  07 فبراير 
2013

النقطة المتعلقة بالتداول بشأن اتفاقية شراكة وتعاون بشأن 
تمويل وتنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية وتهيئة مرافقها 

الرياضية  وإحداث بنيات ثقافية بها لفائدة ساكنة مدينة كلميم .
 

الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن 
العادية لشهر فبراير 2013 خالل الجلسة السرية المنعقدة بتاريخ  

07 فبراير 2013.

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه،

بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
اتفاقية شراكة وتعاون بشأن تمويل وتنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات 
التعليمية وتهيئة مرافقها الرياضية  وإحداث بنيات ثقافية بها لفائدة 

ساكنة مدينة كلميم .

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين      :   31

عدد األصوات المعبر عنها    :   31 

عدد األعضاء الموافقين        :   31

قرر  ما يلي :

اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
المؤسسات  تأهيل  برنامج  وتنفيذ  تمويل  بشأن  وتعاون  شراكة 
التعليمية وتهيئة مرافقها الرياضية وإحداث بنيات ثقافية بها لفائدة 

ساكنة مدينة كلميم كما  يلي :

بين الموقعين أسفله :

الوفا  - التربية الوطنية ممثلة من طرف السيد محمد  وزارة 
بصفته وزيرا ؛ المشار إليها بوزارة التربية الوطنية

محمد  - السيد  طرف  من  ممثلة  والرياضة  الشباب  وزارة 
الشباب  بوزارة  إليها  المشار  وزيرا؛  بصفته  أوزين 

والرياضة

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم  -
الجنوب بالمملكة ممثلة من طرف السيد أحمد حجي بصفته 

- )ROUGE BENI MELLAL( الواجهات أحمر بني مالل

باللون  - والخشبية  الحديدية  الشبابيك  والنوافذ،  األبواب 
األبيض

الفصل الثالث

عليه  والمصادق   2000  /04 رقم  سابقه  القرار  هذا  ألغي 
بتاريخ 19 / 04 /2000.

الفصل الرابع

المحلية  السلطة  طرف  من  القرار  هذا  فصول  تنفيذ  يتم 
والمصالح البلدية بعد المصادقة عليه من طرف الجهات المختصة.

وحرر ببني مالل في 02 أبريل 2013.

اإلمضاء:رئيس المجلس الجماعي، أحمد شد .

أزيالل  تادلة  جهة  والي   ،2013 مايو   20 بتاريخ  عليه  صادق 
وعامل إقليم بني مالل، السيد محمد فنيد.

بتوحيد  يتعلق  جابر  لسيدي  القروي  المجلس  لرئيس  قرار 
صباغة جماعة سيدي جابر.

رئيس المجلس القروي لسيدي جابر،

 1   02   297 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  على  بناء 
بتنفيذ رقم   )2002 أكتوبر   3( 1423 25 من رجب  في  الصادر 
78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى 
الظهير الشريف رقم 1 03 82 الصادر في 20 محرم 1424 )24 

مارس 2003( بتنفيذ القانون رقم 03   01؛

الظهير  بتنفيذه  الصادر   12.90 رقم  القانون  على  وبناء 
الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1412 )17 

يونيو 1992( المتعلق بالتعمير؛

وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 رجب 1400 
التدابير  تلقائيا  بها  تنفذ  التي  للشروط  المحدد   )1980 مايو   26(
والصحة  المرور  سالمة   وضمان  األمن  استتباب  إلى  الرامية 

والمحافظة على الصحة العمومية؛

وبناء على مقرر المجلس القروي لسيدي جابر المجتمع في 
إطار دورته العادية لشهر أبريل 2013 ،

قرر ما يلي :

الفصل األول

باللون  الجماعة  بتراب  البنايات  واجهات  صباغات  توحد 
األحمر مامونية، األبواب باللون البني والنوافذ باللون األبيض.

الفصل الثاني

عليه،  المصادقة  تاريخ  من  ابتداء  القرار  هذا  مفعول  يسري 
ويعهد بتنفيذه للسلطات اإلدارية المحلية وللمصلحة التقنية بالجماعة 

كل في دائرة اختصاصه.

وحرربسيدي جابر في27 مايو2013.

اإلمضاء:رئيس المجلس القروي لسيدي جابر، 



اجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية 19 صفر 1436 )12 دجنبر 2014(64

التربية و التعليم العمومي،كما وقع تغييره وتتميمه؛

والتنمية  اإلنعاش  وكالة  إلى  الموكولة  المهام  مع  وانسجاما 
مجال  في  بالمملكة  الجنوب  أقاليم  في  واالجتماعية  االقتصادية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية في األقاليم الجنوبية للمملكة؛

ونظرا لألهمية اإلستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
وذلك بسبب آثارها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيما في 
مجاالت التنمية البشرية والتشغيل ومكافحة الفقر وعدم االستقرار 

واإلقصاء االجتماعي؛

تهدف  مشاريع  لتنفيذ  معا  العمل  في  األطراف  من  ورغبة 
هذه  انفتاح  وتعزيز  كلميم  بمدينة  التعليمية  المؤسسات  تأهيل  إلى 
المؤسسات على محيطها االجتماعي من خالل تسهيل ولوج ساكنة 

المدينة لها واستثمار بنياتها في التنشيط الرياضي والثقافي.

خالل  لكلميم  البلدي   المجلس  مداوالت  محضر  على  وبناء 
دورته العادية لشهر فبراير 2013.

تم االتفاق على ما يلي :

المادة األولى

 تعتبر الديباجة جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية.

المادة الثانية

موضوع االتفاقية

والتعاون  للشراكة  عام  إطار  إلى وضع  االتفاقية  هذه  تهدف 
الدراسات  إليها أعاله، بغية تمويل و إعداد  بين األطراف المشار 
التعليمية  المؤسسات  تأهيل  ببرنامج  المتعلقة  األشغال  وإنجاز 
بنيات  وإحداث  الرياضية  مرافقها  وتهيئة  كلميم  بمدينة  المتواجدة 
ثقافية بها وتمكين الساكنة من ولوج فضاءاتها الرياضية والثقافية 

تعزيزا النفتاح هذه المؤسسات على محيطها االجتماعي.

المادة الثالثة

 تكلفة البرنامج و وسائل تمويله

االتفاقية،  هذه  موضوع  للبرنامج،  اإلجمالية  التكلفة  تقدر 
بأربعين مليون درهم)40.000.000 درهم(.

هذه التكلفة سيتم تمويلها على النحو التالي:

تساهم الوالية عبر برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  -
بمبلغ اثني عشر مليون درهم)12.000.000 درهم(؛

درهم  - ماليين  عشرة  بمبلغ  الوطنية  التربية  وزارة  تساهم 
)10.000.000 درهم(؛

درهم  - ماليين  ستة  بمبلغ  والرياضة  الشباب  وزارة  تساهم 
)000. 000. 6 درهم(؛

درهم  - مليون  عشر  اثني  بمبلغ  الجنوب  وكالة  تساهم 
)000. 000 .12 درهم(.

وزارة  و  والرياضة  الشباب  وزارة  من  كل  ستقوم 
رقم  الحساب  إلى  مساهمتهم  بتحويل  والوالية  الوطنية  التربية 
العامة  بالخزينة  المفتوح   10810100012400044080101

للمملكة في اسم وكالة الجنوب، حسب الجدول التالي:

المدير العام؛  المشار إليها بوكالة الجنوب 

والية جهة كلميم- السمارة ممثلة من طرف السيد عبد الفتاح  -
إقليم  وعامل  السمارة  كلميم-  لجهة  واليا  بصفته  البجيوي 

كلميم؛ المشار إليها بالوالية

عبد  - السيد  طرف  من  ممثلة  لكلميم  الحضرية  الجماعة 
الوهاب بلفقيه بصفته رئيسا؛ المشار إليها بالجماعة

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم -السمارة  -
ممثلة من طرف السيد محمد العوينة بصفته مديرا؛ المشار 

إليها باألكاديمية.  

ديبـاجـة

بناء على خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره 
الوطنية  المبادرة  بشأن   2005 ماي   18 في  المؤرخ  وأيده،  هللا 

للتنمية البشرية؛

وعلى خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس،نصره هللا 
و أيده،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت2012؛

بالمصادقة  القاضي   61.02 القانون رقم  أحكام  إلى  واستنادا 
رجب   2 بتاريخ   645.02.2 رقم  قانون  بمثابة  المرسوم  على 
1423 )10 شتنبر 2002( المتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية 
الصادر  بالمملكة،  الجنوب  أقاليم  في  واالجتماعية  االقتصادية 
بموجب الظهير الشريف رقم 1 ــ 03 ــ 26 من 20 محرم 1424 
)24 مارس 2003(، والسيما المادة 3 من الفقرة 4 من المرسوم 
بمثابة قانون المشار إليه أعاله والمتعلق بتتبع وتنفيذ مشاريع التنمية 

لحساب الدولة والجماعات المحلية؛

األكاديميات  بإحداث  القاضي   07.00 رقم  القانون  وأحكام 
رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والتكوين  للتربية  الجهوية 

1.00.203 بتاريخ 15 صفر 1421 )19 ماي 2000(؛

الصادر  الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  والقانون 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رحب 1423 
)3 أكتوبر 2002(، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 ؛

الصادر   2.02.379 رقم  المرسوم  مقتضيات  على  وبناء 
بتاريخ 30 ربيع األول 1423 )12 يونيو 2002 (المتعلق بتحديد 

اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة؛

األولى  جمادى   6 في  الصادر   2.02.382 رقم  والمرسوم 
وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بشأن   )2002 يوليوز   17(1423

التربية الوطنية ؛

الثانية  والمرسوم رقم 2.05.2016 الصادر في 12 جمادى 
1426 )19 يوليوز 2005( المتعلق بإجراءات تنفيذ الصرف في 
المبادرة  دعم  »صندوق  المسمى  الخاص  الرصيد  حساب  إطار 

الوطنية للتنمية البشرية«؛

و المرسوم رقم 2.05.2017 الصادر في 12 جمادى الثانية 
يسمى  خاص  رصيد  إحداث  بشأن   )2005 يوليوز   19(  1426

»صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية«؛ 

األولى  جمادى   6 في  الصادر   2.02.376 رقم  المرسوم  و 
1423) 17 يوليو 2002( بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات 
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اعتماد ملفات االستشارة)دراسات، أشغال، 
متابعة ومراقبة(، بما فيها دفاتر الشروط 

الخاصة أو مقايسة البرامج، وتنظيم 
االستشارة.

صاحب المشروع

إصدار طلبات العروض و/أو طلبات 
التنافس المعين باسم صاحب المشروع 

وتتضمن خصوصا إشارة »مشروع 
بالشراكة مع صاحب المشروع المنتد ب 

وباقي الشركاء المعنيين«.

صاحب المشروع

تعيين لجان فحص العروض.

صاحب المشروع
صاحب المشروع 

المنتدب

صاحب المشروع استدعاء أعضاء لجان فحص العروض.
المنتدب

صاحب المشروع ترؤس لجان مراجعة العروض.
المنتدب

صاحب المشروع تحرير محاضر لجان مراجعة العروض.
المنتدب

التسيير اإلداري لطلبات العروض 
)االتصال مع المرشحين المختارين، 
وتبليغ نتائج الفرز األولي والفحص 

النهائي، والجواب على طلبات 
االستيضاح، إلخ...(

صاحب المشروع
صاحب المشروع 

المنتدب

وضع التأشير على الصفقات، تسيير 
الصفقات:

االتصال مع المرشحين المختارين.

صاحب المشروع
صاحب المشروع 

المنتدب

صاحب المشروع المتابعة التقنية.
المنتدب

صاحب المشروعاعتماد الصفقات.

تحديد المدة التفصيلية إلنجاز األشغال 
وآجال الخزينة المالئمة.

صاحب المشروع 
المنتدب

وضع التقارير الدورية كل ثالثة أشهر 
)عن تقدم األشغال(.

صاحب المشروع 
المنتدب

صاحب المشروع إعداد وضعيات األشغال المنجزة.
المنتدب

إعداد وتوقيع األوامر بالخدمة واعتماد 
مشاريع الكشوفات.

صاحب المشروع 
المنتدب

صاحب المشروع إعداد تقارير نهاية األشغال.
المنتدب

تصفية المبالغ المستحقة)اعتماد وتوقيع 
الفواتير و وثائق السداد(.

صاحب المشروع 
المنتدب

صاحب المشروعاألمر بالصرف واألداء.
وضع ملفات التحقق الحضوري من 

 المنشآت المنجزة
)Dossier de recollement(

صاحب المشروع 
المنتدب

المجموع201320142015الشركاء

وزارة التربية 
الوطنية

 4
)مليون 
درهم(

 3
)مليون 
درهم(

 3
)مليون 
درهم(

10)مليون 
درهم(

وزارة الشباب 
والرياضة

 2
)مليون 
درهم(

 2
)مليون 
درهم(

 2
)مليون 
درهم(

6 )ملبون 
درهم(

الوالية )عبر 
المبادرة 

الوطنية للتنمية 
البشرية(

 4
)مليون 
درهم(

 4
)مليون 
درهم(

 4
)مليون 
درهم(

12)مليون 
درهم(

مرهون  االتفاقية  هذه  في  الواردة  األعمال  جميع  تنفيذ  إن 
بالتحويل المسبق لحصة الشركاء.

المادة الرابعة 

حساب التسيير

بالبرنامج،  يتعلق  حسابا  الجنوب،  وكالة  سجالت  في  يقيد 
موضوع االتفاقية الحالية ويشمل القيد مجمل المداخيل والمصاريف.

ويسجل الحساب:

في الدائنية :

األداءات المبينة في المادة 3 من االتفاقية الحالية؛

المداخيل المحتملة من كل نوع.

في المديونية :

المصاريف المتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية؛

كل مصاريف أخرى ضرورية لتنفيذ هذا البرنامج، مرخص 
بها كما يجب.

المادة الخامسة

إدارة المشروع

على  هم  المنتدب  المشروع  وصاحب  المشروع  إن صاحب 
التوالي وكالة الجنوب والجماعة.

صاحب  ومهام  المشروع  صاحب  مهام  فإن  الغرض  ولهذا 
المشروع المنتدب هي كما يلي :

المسؤولالمهام
تعيين المهندس المعماري ومكتب 

صاحب المشروعالدراسات

إعداد ملفات االستشارة)دراسات، أشغال، 
متابعة ومراقبة( بما فيها دفاتر الشروط 

الخاصة أو مقايسة البرامج وتنظيم 
االستشارة.

صاحب المشروع 
صاحب المشروع 

المنتدب
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البرنامج موضوع هذه االتفاقية؛

في  - إليها  المشار  والتقييم  التتبع  لجنة  أشغال  في  المشاركة 
المادة 7 بعده من االتفاقية؛

تنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة إلنجاز البرنامج. -

لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  التزامات   6.5
كلميم- السمارة:

وضع رهن إشارة البرنامج المؤسسات التعليمية المتواجدة  -
بالمدينة من أجل تأهيلها وإحداث بنيات ثقافية ورياضية بها 

لفائدة الساكنة؛

الثقافية  - والبنيات  الرياضية  للمرافق  العموم  ولوج  ضمان 
المحدثة بهذه المؤسسات مع إعطاء أولوية الولوج للمالعب 
الشباب  وزارة  نيابة  خدمات  من  للمستفيدين  الرياضية 
وجدولة  محدد  عمل  برنامج  وفق  وذلك  بكلميم  والرياضة 
زمنية معينة، وبتنسيق مع النائب اإلقليمي للوزارة بكلميم 
تام للنصوص  التعليمية، وفي احترام  ومديري المؤسسات 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

ومرافقها  - المدرسية  الفضاءات  وصيانة  تسيير  تحمل 
الرياضية والبنيات الثقافية المحدثة بها؛

في  - إليها  المشار  والتقييم  التتبع  لجنة  أشغال  في  المشاركة 
المادة 7 بعده من االتفاقية؛

تنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة إلنجاز البرنامج. -

الموكولة  المهام  على  الجنوب:عالوة  وكالة  إلتزامات   .6.6
إليها بموجب المواد 4 و 3 و 5 من هذه االتفاقية، تلتزم وكالة 

الجنوب بما يلي : 

المساهمة في تمويل هذا البرنامج حسب الشكليات المحددة  -
في المادة 3 أعاله من هذه االتفاقية؛

في  - إليها  المشار  والتقييم  التتبع  لجنة  أشغال  في  المشاركة 
المادة 7 بعده من االتفاقية؛

تنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة إلنجاز البرنامج. -

المادة السابعة 

لجنة التتبع والتقييم

هذه  تضم  االتفاقية.  هذه  إطار  في  مشتركة  لجنة  تعيين  يتم   
أطراف  على  عالوة  يمثله،  من  أو  الوالي  يترأسها  التي  اللجنة، 
هذه االتفاقية، كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاعين العام أو 

الخاص تعد مساهمته مجدية.

تتمحور اختصاصات هذه اللجنة حول ما يلي:

 المتابعة العملية لتنفيذ وتتبع وتنسيق األعمال التي تدخل في  -
إطار هذه االتفاقية؛

بهذا  - المستهدفة  التعليمية  المؤسسات  قائمة  على  الموافقة 
البرنامج ومحتوياته؛

االضطالع بالصعوبات الطارئة في إطار تنفيذ المشاريع،  -
موضوع هذه االتفاقية؛

المادة السادسة 

التزامات الشركاء

كلميم  بمدينة  المتواجدة  التعليمية  المؤسسات  تأهيل  أجل  من 
الساكنة  لفائدة  بها  ثقافية  بنيات  الرياضية وإحداث  وتهيئة مرافقها 

تلتزم األطراف المتعاقدة بما يلي :

6.1  التزامات وزارة التربية الوطنية :

المساهمة في تمويل هذه المشاريع حسب الشكليات المحددة  -
في المادة 3 أعاله من هذه االتفاقية؛

وضع رهن إشارة البرنامج المؤسسات التعليمية المتواجدة  -
بالمدينة من أجل تأهيلها وتهيئة مرافقها الرياضية وإحداث 

بنيات ثقافية بها لفائدة الساكنة؛

الثقافية  - والبنيات  الرياضية  للمرافق  العموم  ولوج  ضمان 
المحدثة بهذه المؤسسات مع إعطاء أولوية الولوج للمالعب 
الشباب  وزارة  نيابة  خدمات  من  للمستفيدين  الرياضية 
وجدولة  محدد  عمل  برنامج  وفق  وذلك  بكلميم  والرياضة 
زمنية معينة، وبتنسيق مع النائب اإلقليمي للوزارة بكلميم 
تام للنصوص  التعليمية، وفي احترام  ومديري المؤسسات 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

والمرافق  - المدرسية  الفضاءات  وصيانة  تسيير  تحمل 
الرياضية والبنيات الثقافية المحدثة بها؛

في  - إليها  المشار  والتقييم  التتبع  لجنة  أشغال  في  المشاركة 
المادة 7 بعده من االتفاقية.

6.2  التزامات وزارة الشباب والرياضة:

المساهمة في تمويل هذه المشاريع حسب الشكليات المحددة  -
في المادة 3 أعاله من هذه االتفاقية؛

المواكبة التقنية إلحداث وتهيئة المرافق الرياضية؛ -

تجهيز المرافق الرياضية؛ -

في  - إليها  المشار  والتقييم  التتبع  لجنة  أشغال  في  المشاركة 
المادة 7 بعده من االتفاقية.

6.3 التزامات الوالية :

باإلضافة إلى المهام الموكولة إليها بموجب المواد 9 ، 7 و 3 
من هذه االتفاقية، تلتزم الوالية بما يلي:

المساهمة في تمويل هذا البرنامج حسب الشكليات المحددة  -
في المادة 3 أعاله من هذه االتفاقية؛

وجميع  - اإلدارية  التصاريح  جميع  على  الحصول  تسهيل 
الوثائق الضرورية لتنفيذ البرنامج المذكور ؛

تنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة إلنجاز البرنامج. -

6.4 التزامات الجماعة:

عالوة على المهام الموكولة إليها بموجب المواد 8 ، 5 و 9 
من هذه االتفاقية، تلتزم الجماعة بما يلي:

منح جميع الرخص اإلدارية وجميع الوثائق الالزمة لتنفيذ  -
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المادة الثالثة عشر 
اختيار الموطن 

ألجل تنفيذ هذه االتفاقية، تعين األطراف موطنها المختار، كل 
في مقره الرئيسي.

توقيع رئيس المجلس            توقيع كاتب المجلس

مقررالمجلس الجماعي لكلميم عدد  10 بتاريخ  07 فبراير 
.2013

النقطة المتعلقة ب: التداول بشأن اتفاقية شراكة حول إنجاز 
مشروع إعادة استعمال المياه المعالجة لمحطة كلميم .  

الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن 
العادية لشهر فبراير 2013  خالل الجلسة السرية المنعقدة بتاريخ: 

07 فبراير 2013 ؛
تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب: التداول بشأن اتفاقية 
شراكة حول إنجاز مشروع إعادة استعمال المياه المعالجة لمحطة 

كلميم 
 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني ؛

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : -
عدد األعضاء الحاضرين      :  31
عدد األصوات المعبر عنها    :  31
عدد األعضاء الموافقين        :  31

قرر  ما يلي :
اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق   
شراكة حول إنجاز مشروع إعادة استعمال المياه المعالجة لمحطة 

كلميم  كما يلي :
ديباجة

استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية التي أعلن عنها صاحب 
العرش،  بمناسبة عيد   2009 يوليوز   30 ليوم  الجاللة في خطابه 
الذي  المستدامة  والتنمية  للبيئة  الوطني  الميثاق  إلعداد  الداعية 
الطبيعية،  ومواردها  ومحمياتها  مجاالتها  على  الحفاظ  يستهدف 

ضمن تنمية مستدامة؛
عنها  أعلن  التي  السامية  الملكية  بالتوجيهات  واسترشادا 
عيد  بمناسبة   2008 يوليوز   30 ليوم  في خطابه  الجاللة  صاحب 
لرفع  مضبوطة  إستراتيجية  اعتماد  بضرورة  المتعلقة  العرش، 
تحدي تدبير تزايد الطلب على الماء وتعاقب فترات الجفاف وتقلص 

مخزون المياه الجوفية؛
بالتنمية  المتعلقة  السامية  الملكية  بالتوجيهات  واسترشادا 
المستدامة والحفاظ على البيئة و التي أعلن عنها صاحب الجاللة في 
خطابه ليوم 18 مايو 2005 بمناسبة اإلعالن عن المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية؛

بوضع  المتعلقة  السامية  الملكية  بالتوجيهات  واسترشادا 

تقييم حالة تقدم المشاريع التي تدخل في إطار هذه االتفاقية؛ -
تحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة من أجل احترام تنفيذ  -

المشاريع لإلطار المالي والزمني المحدد لها؛
تعبئة الموارد التمويلية الضرورية لتنفيذ المشاريع موضوع  -

هذه االتفاقية؛
جديدة،  - عمليات  )إدراج  البرنامج  على  التعديالت  إدخال 

فيها  بالزيادة  إما  المخصصة لكل عملية  الميزانيات  تعديل 
أو بتقليصها، برنامج األقساط...(. و ذلك بقرار المدير العام 
لوكالة الجنوب على أساس اقتراح موافق عليه من طرف 

لجنة التتبع.
وتعقد هذه اللجنة اجتماعات كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة 

من رئيسها أو بطلب من أحد الشركاء.
اللجنة  قرارات  يبين  محضر  تحرير  يتم   ، اجتماع  كل  بعد 
وشكليات تنفيذها. ويوجه المحضر أساسا، في أجل ثمانية أيام، إلى 

أطراف االتفاقية.
 - كلميم  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  تضطلع 

السمارة بسكرتارية هذه اللجنة. 
المادة الثامنة

 استالم المنشآت
المتعلقة  لألشغال  والنهائي  المؤقت  االستالم  عن  اإلعالن  يتم 
بالمشاريع موضوع االتفاقية من طرف صاحب المشروع المنتدب.

المادة التاسعة
التسليم النهائي وتسيير و صيانة المنشآت المنجزة :

بعد  االتفاقية  هذه  إطار  في  المحدثة  المنشآت  تسليم  سيتم 
الوالية  النهائي، بواسطة محضر موقع عليه من طرف  االستيالم 
والجماعة ووزارة التربية الوطنية التي ستتولى تسييرها وصيانتها.

المادة العاشرة 
مدة االتفاقية:

توقيعها  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  االتفاقية  هذه  تدخل 
وتنتهي مع االنتهاء من جميع اإلجراءات المتعلقة بإنجاز البرنامج.

المادة الحادية عشر
 مراجعة أو تعديل االتفاقية 

يمكن مراجعة أو تعديل هذه االتفاقية عند االقتضاء، بموجب 
ملحق يوقعه جميع األطراف.

المادة الثانية عشر
 تسوية الخالفات

تتم تسوية الخالفات الناتجة عن تفسير أو تنفيذ هذه االتفاقية 
لجنة  لدى  للتسوية  الودية  الوسائل  استنفاذ  في حالة  بالتراضي، و 
االتفاقية،فإن أطراف  7 من  المادة  إليها في  المشار  والتقييم  التتبع 

االتفاقية يعرضون الخالف على السيد رئيس الحكومة للتحكيم.
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ومتجانس من أجل إنجاز مشروع استغالل المياه العادمة المعالجة 
بمحطة كلميم؛

 ونظرا لوضعية العجز الهيكلي للمياه في المناطق الجنوبية 
التي تفاقمت بسبب ظاهرة تغير المناخ؛ 

البيئي  الميثاق  مبادئ  تنفيذ  في  المساهمة  على  وحرصا   
والتنمية المستدامة؛ 

التمويل  في  المساهمة  عبر  البيئة  قطاع  لدور  واعتبارا   
المناخ  التكيف مع تغير  التكميلية وكذا عبر مشروع »  والمعالجة 
المتحدة  األمم  برنامج  من  بدعم  متأقلمة  واحات  نحو  بالمغرب 

للتنمية؛
واعتبارا لتوجيهات المخطط الجهوي للمغرب األخضر لجهة 

كلميم السمارة؛
واعتبارا للتوجهات المضمنة بالمخطط األخضر لمدينة كلميم؛
للتنمية  الجماعي  بالمخطط  المضمنة  للتوجهات  واعتبارا 

للجماعة القروية ألسرير2009 2014 ؛
للتنمية  الجماعي  بالمخطط  المضمنة  للتوجهات  واعتبارا 

للجماعة الحضرية لكلميم 2010   2015
المفوض  التدبير  اتفاقية  في  المضمنة  للتوجهات  واعتبارا 
لكلميم  الحضرية  الجماعة  تربط  التي  السائل  التطهير  لمرفق 

والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
بالحزام  الخاصة  االتفاقية  في  المضمنة  للتوجهات  واعتبارا 
األخضر التي تربط الجماعة الحضرية لكلميم بالمصلحة اإلقليمية 

للمياه والغابات بكلميم .
واعتبارا للتوجهات المضمنة بمشروع المدينة الخاص بمدينة 

كلميم.
خالل  لكلميم  البلدي  المجلس  مداوالت  محضر  على  وبناء 

دورته العادية لشهر فبراير 2013.
فإن الموقعين أسفله :

وزارة الفالحة والصيد البحري. -
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.  -
وزارة الصحة. -
والية جهة كلميم السمارة . -
وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة . -
للشرب – قطاع  - الصالح  للكهرباء والماء  الوطني  المكتب 

الماء
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية  -
ألقاليم  - واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  و  إالنعاش  وكالة 

الجنوب بالمملكة 
الجماعة الحضرية لكلميم -
الجماعة القروية ألسرير . -

اتفق األطراف على ما يلي :

تصورات عملية من شأنها المساعدة على حماية مصادر المياه من 
التلوث والتي أعلن عنها صاحب الجاللة في افتتاح الدورة التاسعة 

للمجلس األعلى للماء والمناخ يوم 21 يونيو 2001؛

و بناء على القانون رقم 95   10 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه 
األول  ربيع  من   18 بتاريخ   1   95   154 رقم  الشريف  الظهير 

1416 )16 غشت 1995(؛

العماالت  بتنظيم  المتعلق   79   00 رقم  القانون  على  وبناء 
واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 269   02   1 الصادر 

في 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002(؛

 1.08.153 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  على  وبناء 
الصادر في 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون 
المتعلق   78.00 القانون رقم  بموجبه  المتم  و  المغير   17.08 رقم 

بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 25   69   1 بتاريخ 
االستثمارات  ميثاق  بمثابة   )1969 األولى)25يوليوز  10جمادى 

الفالحية ؛

واستصالح  بحماية  المتعلق   11.03 رقم  القانون  وبناء على 
 10 بتاريخ   1.03.59 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيئة 

ربيع األول 1424 )12 ماي 2003(؛

وبناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على 
 10 بتاريخ   1.03.60 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيئة 

ربيع األول 1424 ) 12 ماي 2003(؛

وبناء على المرسوم رقم 752    83    2 الصادر في 7 جمادى 
األولى 1405 )29 يناير 1985( المتعلق بتنظيم أعمال التشجيع 
التي تقوم بها الدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية والتحسينات 
بموجب  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  الفالحية  لألراضي  العقارية 
المرسوم رقم 82   93   2 الصادر في 13 من ذي القعدة 1413 )5 

ماي 1993(؛

وبناء على المرسوم رقم 480 00 2 الصادر بتاريخ 17 من 
شعبان 1421 )14 نوفمبر 2000( المتعلق بإحداث وكالة الحوض 

المائي لسوس ماسة درعة كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 875   97   2 بتاريخ 4 فبراير 1998 
المتعلق باستخدام المياه المستعلمة؛

وبناء على البرنامج الوطني للتطهير السائل ؛

العادمة  المياه  معالجة  محطة  توسيع  بمشروع  واسترشادا 
لكلميم والممول من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛

تغير  مع  التأقلم  لمشروع  المسطرة  باألهداف  واسترشادا 
المناخ في الواحات الممول من طرف حكومة اليابان وبرنامج األمم 

المتحدة لإلنماء؛

وبناء على الدراسة واإلطار المؤسساتي التي أنجزتهما وزارة 
التأقلم مع تغير  الطاقة والمعادن والماء والبيئة في إطار مشروع 
المناخ في الواحات والتي تهم إعادة استعمال المياه المعالجة بمحطة 

كلميم ؛ 

العمل في إطار تشاركي  المتعاقدة في  ورغبة من األطراف 
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دعم وتأطير جمعيات مستعملي المياه المعالجة إلعداد ملفات 
اإلعانة التي تقدمها الدولة عبر صندوق التنمية الفالحية؛

المطابقة  الزراعات  اختيار  يخص  فيما  الفالحين  توجيه 
المياه  استعمال  إعادة  مجال  في  العمل  بها  الجاري  للمعايير 

العادمة المعالجة؛

  : الغذائية  للمنتوجات  للسالمة الصحية  الوطني  المكتب   5.3
الغذائية  للمنتوجات  الصحية  للسالمة  الوطني  المكتب  يلتزم 

بما يلي: 

 مراقبة احترام المعايير فيما يخص اختيار الزراعات المسقية. 

وذلك  السقوي  بالمحيط  الفالحية  المنتوجات  جودة  مراقبة 
بالنظر إلى سالمة المستهلك؛

5.4 وكالة الجنوب : تلتزم وكالة الجنوب بما يلي :

الدعم المالي لجمعيات مستعملي المياه المعالجة خالل الخمس 
بين  اتفاقيات شراكة  إطار  في  المشروع  لبدأ  األولى  سنوات 

الوكالة والفالحين وجمعيات مستعملي المياه المعالجة .

المشروع  انطالق  من  األولى  سنوات  الخمس  خالل  العمل 
مطابقة  لمراقبة  الضرورية  التكميلية  التحاليل  انجاز  على 

جودة المياه للمعايير عبر مختبر مرخص له .

5.5 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب :

 قطاع الماء : يلتزم قطاع الماء بما يلي : 

لمحطة  العادي  االشتغال  ديمومة  ضمان  على  السهر   -
التي  المعالجة  مستوى  تعادل  بجودة  الماء  وتوفير  المعالجة 
تسمح بالرمي بالوسط الطبيعي حسب المعايير المعمول بها ؛

انجاز التحاليل الالزمة لتتبع نجاعة المحطة و موافاة المديرية 
الجهوية للفالحة و جمعية مستعملي المياه المعالجة و وكالة 

الحوض المائي لسوس ماسة درعة بالنتائج ؛

إخبار جمعيات مستعملي المياه المعالجة والجماعات المعنية 
في حالة وجود خلل في االشتغال في الوقت المالئم.

5.6 وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة : تلتزم وكالة 
الحوض المائي لسوس ماسة درعة بما يلي :

المعالجة  العادمة  المياه  استعمال  إعادة  رخصة  منح  تسهيل 
رقم        التطبيقي  ومرسومه  الماء  حول   10.95 لقانون  وفقا 
875   97   2 بتاريخ 4 فبراير 1998 المتعلق باستخدام المياه 

المستعملة؛

بها  يسمح  التي  اإلمكانيات  حسب  للمستعملين  المالي  الدعم 
القانون؛ 

تتبع جودة الموارد المائية في منطقة إعادة االستعمال ؛

في  المعالجة  المياه  استعمال  إعادة  معايير  احترام  مراقبة   -
السقي.

5.7 وزارة الصحة : تلتزم وزارة الصحة بكلميم بما يلي :

المياه  مستعملي  لفائدة  وتحسيسية  إعالمية  حمالت  تنظيم 
العادمة المعالجة فيما يخص النظافة والصحة البيئية؛

الفصل األول 
 األحكام العامة
المادة األولى

 موضوع االتفاقية  
 تحدد هذه االتفاقية كيفية الشراكة من أجل العمل على تنفيذ 
بمحطة  المعالجة  العادمة  المياه  استعمال  إلعادة  مندمج  مشروع 

كلميم. 

المادة الثانية

 تحديد محتوى الشراكة 

دور  تحديد  عبر  الشراكة  أجرأة  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف 
ومسؤوليات األطراف، والتي تحدد أساسا في : مكونات المشروع 

الذي سينجز؛

التزامات األطراف؛ التنفيذ والجدولة الزمنية؛ تتبع المشروع؛ 

تحديد كيفية استغالل المشروع.

المادة الثالثة

 أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تثمين المياه العادمة المعالجة لمدينة كلميم 
عبر تجهيز محيط سقوي وسقي المساحات الخضراء بمدينة كلميم .

المادة الرابعة 

مكونات المشروع 

يتكون المشروع من:

محيط  وتجهيز  تهيئة  أشغال  وتنفيذ  التقنية  الدراسة  انجاز 
سقوي .

إنجاز األشغال والتجهيزات الضرورية للمشروع ؛

- الفصل الثاني: االلتزامات

المادة الخامسة 

التزامات األطراف

كلميم  جهة  والية  تلتزم   : السمارة  كلميم  جهة  والية   5.1
السمارة بما يلي :

ترأس أشغال لجنة التتبع والتقييم 

التنسيق بين مختلف المتدخلين؛ 

تسهيل ودعم انجاز المشروع و مالءمته مع توجهات اللجنة 
اإلقليمية للماء. 

5.2 وزارة الفالحة و الصيد البحري : تلتزم وزارة الفالحة و 
الصيد البحري بما يلي :

انجاز الدراسات الالزمة لتهيئة وتجهيز محيط إعادة استعمال 
المياه المعالجة؛

وضع شبكة الري بما في ذلك قنوات وحوض التخزين؛ 

تكوين و تأطير مستعملي المياه المعالجة؛ 
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المادة التاسعة
تعديل االتفاقية 

يمكن بتراضي جميع األطراف ، تعديل هذه اتفاقية ،و يتم هذا 
التعديل إما :

	 في شكل اتفاقية جديدة مكتوبة تقوم مقام هذه االتفاقية.
	 أو في شكل ملحق موقع من قبل جميع األطراف.

المادة العاشرة

إلغاء االتفاقية

في حالة إلغاء االتفاقية تلتزم األطراف الموقعة بالعمل على 
إتمام المشاريع التي هي في طور االنجاز وتصفية الحسابات المالية 

المتعلقة بهذه المشاريع.

المادة الحادية عشر

 تنفيذ االتفاقية

ابتداء من تاريخ توقيعها من  التنفيذ  تدخل هذه االتفاقية حيز 
طرف كافة األطراف.

المادة الثانية عشر 

تمويل وتدبير المشروع

الدراسات  إتمام  بعد  للمشروع  اإلجمالية  الكلفة  تحديد  سيتم 
الالزمة وكذا المساهمة المالية لكل طرف حسب االلتزامات الواردة 

في المادة األولى من الفصل الثاني لهذه االتفاقية.

توقيع رئيس المجلس                توقيع كاتب المجلس

مقررالمجلس الجماعي لكلميم عدد 11 بتاريخ  07 فبراير 
.2013

النقطة المتعلقة ب : منح اإلذن لرئاسة المجلس للترافع في 
القضايا التالية :

قضية السيد الحسن لمطي ضد الجماعة الحضرية لكلميم. -

الجماعة  - ضد  معه  ومن  لمطي  الحسن  السادة  قضية 
الحضرية لكلميم.

قضية السيد بوجمعة الصين ضد الجماعة الحضرية لكلميم. -

قضية السيد الحسين إكيج ضد الجماعة الحضرية لكلميم. -

الحضرية  - الجماعة  ضد  بورصاص  الحسن  السيد  قضية 
لكلميم. 

الحضرية  - الجماعة  ضد  أبوزيد  سالم  علي  السيد  قضية 
لكلميم.

رقاوي ضد  - والحبيب  مبارك  محمد  جيكط  السيدين  قضية 
الجماعة الحضرية لكلميم.

الحضرية  - الجماعة  ضد  العينين  ماء  بركتو  السيدة  قضية 
لكلميم. 

قضية السيد عبد القادر األطرش ضد الجماعة الحضرية لكلميم. -

انجاز التحاليل الضرورية في إطار المهام المنوطة بها.
تتبع الحالة الصحية للمزارعين المستعملين للمياه العادمة

5.8 الجماعة الحضرية لكلميم : تسهيل التدابير واإلجراءات 
لضمان حسن سير المشروع

القروية  الجماعة  تلتزم   : ألسرير  القروية  الجماعة   5.9
ألسرير بما يلي :

تسهيل التدابير واإلجراءات لضمان حسن سير المشروع؛
دعم و تأطير جمعيات مستعملي المياه المعالجة؛

استعمال  رخصة  على  للحصول  الجمعيات  ومساعدة  دعم 
المياه العادمة المعالجة.

المادة السادسة
 لجنة التتبع والتقييم

المقتضيات  تنفيذ  على  تسهر  والتقييم  للتتبع  لجنة  تحدث   
الخاصة بهذه االتفاقية. وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها السيد الوالي 
يمكن  االتفاقية. و  لهذه  الموقعة  يمثله من ممثلي األطراف  أو من 

عند االقتضاء دعوة أي شخص تكون مشاركته في أشغالها مفيدة.
 وتضطلع هذه اللجنة باألدوار التالية: 

اقتراح منطقة المحيط المراد سقيه بالمياه المعالجة والمستفيدين 
منه والبت في  ذلك ؛

وضع التوجهات اإلستراتيجية للمشروع؛ 
تعبئة الموارد المالية والشراكات إلنجاز المشروع؛

المصادقة على مخطط عمل المشروع ؛
تقنية  لجنة  إلى  تفويضه  إمكانية  مع  للمشروع  التقني  التتبع 

حسب الحاجة ؛
انجاز  تعترض  قد  التي  الصعوبات  و  االختالالت  تسوية 

المشروع واقتراح الحلول المناسبة لها.
تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك 
ويعهد  المتعاقدة.  األطراف  أحد  من  بطلب  أو  رئيسها  من  بدعوة 

للمديرية اإلقليمية للفالحة بكلميم بمهمة سكرتارية هذه اللجنة. 
المادة السابعة

استعمال المياه العادمة.
جمعيات  مع  شراكة  اتفاقيات  إبرام  أسرير  لجماعة  يجوز   
مستعملي المياه العادمة لمحطة المعالجة بكلميم على أساس أن يتم 

عرضها على لجنة التتبع والتقييم من أجل الموافقة عليها. 
المياه  استعمال  في  بحقها  لكلميم  الحضرية  الجماعة  تحتفظ 
العادمة لمحطة المعالجة بكلميم من أجل سقي المساحات الخضراء 
والمغروسات الموجودة بالمدينة بواسطة الشاحنات الصهريجية أو 
المتدخلين  مع  بشراكة  إنجازها  يتم  الغرض  لهذا  قنوات  مد  عبر 

المعنيين . 
المادة الثامنة

 تسوية الخالفات والتحكيم
 تعرض كل الخالفات المتعلقة بتفسير أو تأويل أو تنفيذ بنود 
فيها  للبت  والتتبع  والتوجيه  القيادة  لجنة  أنظار  على  االتفاقية  هذه 

بالتراضي.
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شراكة من أجل بناء وتسيير مركز في خدمة الشباب بمدينة كلميم 
كما يلي :

                          بين الموقعين أسفله :

وزارة الشباب والرياضة ممثلة من طرف السيد محمد أوزين  -
بصفته وزيرا؛المشار إليها بوزارة الشباب والرياضة.

والية جهة كلميم- السمارة ممثلة من طرف السيد عبد الفتاح  -
البجيوي صفته واليا لجهة كلميم- السمارة عامل إقليم كلميم 

؛ المشار إليها بالوالية.

عبد  - السيد  طرف  من  ممثلة  لكلميم  الحضرية  الجماعة 
الوهاب بلفقيه بصفته رئيسا؛ المشار إليها بالجماعة.

الديباجة 

محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرسالة  على  بناء 
المناظرة  في  المشاركين  إلى  الموجهة  وأيده  هللا  نصره  السادس، 

الوطنية للرياضة بالصخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008؛

وبـنـاء على الـمـرسـوم رقم 2.02.379 الـصـادر في 30 مـن 
ربيع األول 1423)12 يونيو 2002( والمتعلق بتحديد اختصاصات 

وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  وبناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رحب 
رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  تم  كما   ،)2002 أكتوبر   3(  1423

17.08؛

والرياضة  الشباب  لقطاع  االستراتيجي  للمخطط  واعتبارا 
خالل الفترة الممتدة بين 2009 و2012؛

2012  حول  يناير   18 بتاريخ  الموقع  المحضر  وبناء على 
قطاع الشباب والرياضة بمدينة كلميم ؛

اتفق الطرفان على ما يلي :

المادة األولى 

 موضوع االتفاقية 

والقانونية  التنظيمية  األسس  تحديد  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف 
المتعلقة بإحداث وتسيير مركز في خدمة الشباب CSJ بمدينة كلميم 

و ذلك خالل سنة 2013 .

في                  االتفاقية  موضوع  للمشروع  اإلجمالي  المبلغ  يحدد 
5 درهم. 333 320

تتولى وزارة الشباب و الرياضة بتمويل كلي للمشروع برسم 
5  درهم. 333 سنة 2013 بما مجموعه 320

تلتزم الجماعة الحضرية بتوفير بقعة أرضية بمساحة مقدرة 
ب 3000 متر مربع.

المادة الثانية 

: )CSJ( مكونات مركز خدمات الشباب 

خدمات  مركز  من  االتفاقية  هذه  موضوع  المشروع  يتكون 
الشباب يتضمن المرافق التالية :

قضية السيد محمد الشاطر ضد الجماعة الحضرية لكلميم. -

قضية السيد أحمد أخواض ضد الجماعة الحضرية لكلميم. -

قضية السيد أحمد أخواض ضد الجماعة الحضرية لكلميم. -

قضية السيد امبارك البطاح ضد الجماعة الحضرية لكلميم. -

الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن 
العادية لشهر فبراير 2013   خالل الجلسة السرية المنعقدة بتاريخ  

07 فبراير 2013 .

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ،

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب : منح اإلذن لرئاسة 
المجلس للترافع في هذه القضايا 

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين      :  31

عدد األصوات المعبر عنها    :  31

عدد األعضاء الموافقين        :  31                    

قرر  ما يلي :

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على منح اإلذن 
لرئاسة المجلس للترافع في هذه القضايا .

توقيع رئيس المجلس :          توقيع كاتب المجلس:

مقررالمجلس الجماعي لكلميم عدد  12 بتاريخ  01 أبريل 
.2013

اتفاقية شراكة من أجل  التداول بشأن  المتعلقة ب :  النقطة 
بناء وتسيير مركز في خدمة الشباب بمدينة كلميم 

الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن 
العادية لشهر أبريل 2013   خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  

01 أبريل 2013 .

كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
دراسة  وبعد   ، منه  و59    58 المواد  وخاصة  وتتميمه  تغييره  تم 
المجلس للنقطة المتعلقة ب : التداول بشأن اتفاقية شراكة من أجل 
بناء وتسيير مركز في خدمة الشباب بمدينة كلميم ؛                                         

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني ،

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27

عدد األعضاء الموافقين        :  27                    

قرر  ما يلي :

اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
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تقييم حالة تقدم المشاريع التي تدخل في إطار هذه االتفاقية؛
تحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة من أجل احترام تنفيذ 

المشاريع لإلطار المالي والزمني المحدد لها.
المادة السادسة
مدة االتفاقية

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وتنتهي 
مع االنتهاء من جميع اإلجراءات المتعلقة بإنجاز المشروع .

المادة السابعة 
 مراجعة أو تعديل االتفاقية

يمكن مراجعة أو تعديل هذه االتفاقية عند االقتضاء، بموجب 
ملحق يوقعه جميع األطراف.

المادة الثامنة 
تتم تسوية الخالفات الناتجة عن تفسير أو تنفيذ هذه االتفاقية 
لجنة  لدى  للتسوية  الودية  الوسائل  استنفاذ  في حالة  بالتراضي، و 
التتبع والتقييم المشار إليها في المادة 5 من االتفاقية، فإن أطراف 

االتفاقية يعرضون الخالف على السيد رئيس الحكومة للتحكيم. 
المادة التاسعة
اختيار الموطن

ألجل تنفيذ هذه االتفاقية، تعين األطراف موطنها المختار، كل 
في مقره الرئيسي .

توقيع رئيس المجلس              توقيع كاتب المجلس

أبريل   01 بتاريخ   13 لكلميم عدد   الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

أجل  من  شراكة  اتفاقية  بشأن  التداول  ب:  المتعلقة  النقطة 
بناء وتهيئة أربعة مسابح القرب بمدينة كلميم .

الدورة  في  المجتمع  لكلميم  الحضرية  الجماعة  مجلس  إن   
بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  2013 خالل  أبريل  لشهر  العادية 

01 أبريل 2013.
تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب : التداول بشأن اتفاقية 
شراكة من أجل بناء وتهيئة أربعة مسابح القرب بمدينة كلميم؛                                       

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني ،
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   
عدد األصوات المعبر عنها    :  27
عدد األعضاء الموافقين        :  27

قرر  ما يلي :
صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة 
من أجل بناء وتهيئة أربعة مسابح القرب  بمدينة كلميم  كما يلي :

التلفاز،  فضاء  مخزن،  مقهى،  االختصاصات،  متعددة  قاعة 
الموسيقى،  قاعة  االستماع،  قاعة  الشباب،  للعرض، فضاء  فضاء 
مدرج،  المدرسي،  الدعم  قاعة  اإلعالميات،  قاعة  التسجيل،  قاعة 

ملعب متعدد االختصاصات، مساحات خضراء.
المادة الثالثة 

 إلتزامات الطرفين
3.1 التزامات الجماعة 

يلتزم المجلس الجماعي لمدينة كلميم بما يلي :
 وضع رهن إشارة وزارة الشباب والرياضة الوعاء العقاري 

المخصص إلنجاز هذا المركز.
المثبتة والمتحركة داخل مركز  - اللوحات اإلشهارية  إعفاء 

وزارة  طـرف  مـن  عليها  والمـوافق  الشباب،   خدمة  في 
الشباب والرياضة التي يبقى لها حق االستغالل الحصري.

3.2  التزامات وزارة الشباب والرياضة
تلتزم وزارة الشباب والرياضة بما يلي :

5 درهم إلنجاز المشروع  - 333 تلتزم بتخصيص مبلغ 320
برسم سنة2013 .

السياق،  - هذا  وفي  االتفاقية،  هذه  األشغال موضوع  تمويل 
 )Maitre d’ouvrage( تلتزم باعتبارها صاحبة المشروع
بتحمل مسؤولية جميع اإلجراءات التقنية والمالية الخاصة 

بإنجاز المشروع. 
للمركز،  - جيد  تدبير  لضمان  الضرورية  التجهيزات  توفير 

موضوع االتفاقية، وفق االختصاصات الموكولة للوزارة.
تحمل نفقات تسيير وصيانة المركز.  -
المركز  - هذا  ومرافق  خدمات  من  الجماعة  استفادة  تسهيل 

بتنسيق قبلي مع النيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة.
المادة الرابعة

 التدبير و التسيير
هذه  موضوع  الشباب  خدمات  مركز  تسيير  و  بتدبير  يعهد 

االتفاقية لوزارة الشباب  و الرياضة.
المادة الخامسة

 لجنة التتبع والتقييم
يتم تعيين لجنة مشتركة في إطار هذه االتفاقية.

يمثله، عالوة  من  أو  الوالي  يترأسها  التي  اللجنة،  هذه  تضم 
من  معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل  االتفاقية،  هذه  أطراف  على 

القطاعين العام أو الخاص تعد مساهمته مجدية.
تتمحور اختصاصات هذه اللجنة حول ما يلي:

المتابعة العملية لتنفيذ وتتبع وتنسيق األعمال التي تدخل في 
إطار هذه االتفاقية؛

المشاريع،  تنفيذ  إطار  في  الطارئة  بالصعوبات  االضطالع 
موضوع هذه االتفاقية؛
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والتنمية  اإلنعاش  وكالة  إلى  الموكولة  المهام  مع  وانسجاما 
مجال  في  بالمملكة  الجنوب  أقاليم  في  واالجتماعية  االقتصادية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية في األقاليم الجنوبية للمملكة؛
ونظرا لألهمية اإلستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
وذلك بسبب آثارها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيما في 
مجاالت التنمية البشرية والتشغيل ومكافحة الفقر وعدم االستقرار 

واإلقصاء االجتماعي؛
تهدف  مشاريع  لتنفيذ  معا  العمل  في  األطراف  من  ورغبة 
إلى النهوض بالقطاع الرياضي بصفة عامة وتشجيع الشباب على 

ممارسة رياضة السباحة بصفة خاصة .
تم االتفاق على ما يلي :

المادة األولى
 موضوع االتفاقية

والتعاون  للشراكة  عام  إطار  إلى وضع  االتفاقية  هذه  تهدف 
الدراسات  وإعداد  تمويل  بغية  أعاله،  إليها  المشار  األطراف  بين 
وإنجاز األشغال المتعلقة ببرنامج بناء وتهيئة أربعة مسابح القرب 

بمدينة كلميم .
المادة الثانية

تكلفة البرنامج و وسائل تمويله
تقدر التكلفة اإلجمالية للبرنامج، موضوع هذه االتفاقية، بأربع 

وعشرين مليون درهم )24.000.000 درهم(.
هذه التكلفة سيتم تمويلها على النحو التالي :

درهم  ماليين  عشرة  بمبلغ  والرياضة  الشباب  وزارة  تساهم 
) 000 000 10 درهم( ؛

درهم                   ماليين  سبعة  بمبلغ  الجنوب  وكالة  تساهم 
)000 000 7 درهم(؛

تساهم الوالية، عبر برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
بمبلغ ثالثة ماليين درهم ) 000 000 3 درهم( ؛

تساهم الجماعة بمبلغ أربعة ماليين درهم )000 000 4 درهم(
ستقوم كل من وزارة الشباب والرياضة والوالية والجماعة بتحويل 
مساهمتها إلى الحساب رقم 10810100012400044080101 
حسب   الجنوب،  وكالة  اسم  في  للمملكة  العامة  بالخزينة  المفتوح 

الجدول التالي :

20132014الشركاء
المجموع 
)بالمليون 

درهم(

5510وزارة الشباب والرياضة

 الوالية
)عبر البرنامج الحضري 
للمبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية(

1.51.503

04 4    الجماعة

بين الموقعين أسفله
محمد  - السيد  طرف  من  ممثلة  والرياضة،  الشباب  وزارة 

الشباب  بوزارة  إليها  المشار  وزيرا؛  بصفته  أوزين 
والرياضة

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم  -
الجنوب بالمملكة، ممثلة من طرف السيد أحمد حجي بصفته 

المدير العام؛    المشار إليها بوكالة الجنوب
عبد  - السيد  من طرف  ممثلة  السمارة،  كلميم-  جهة  والية   

عامل  السمارة  كلميم-  لجهة  واليا  بصفته  البجيوي  الفتاح 
إقليم كلميم ........... المشارإليها بالوالية

عبد  - السيد  طرف  من  ممثلة  لكلميم  الحضرية  الجماعة 
الوهاب بلفقيه بصفته رئيسا للمجلس الجماعي.......المشار 

إليها بالجماعة
الديبـاجـة 

بناء على خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره 
الوطنية  المبادرة  بشأن   2005 ماي   18 في  المؤرخ  وأيده،  هللا 

للتنمية البشرية؛
وبناء على خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس،نصره 
 20 بتاريخ  والشعب  الملك  ثورة  ذكرى  بمناسبة  أيده  و  هللا 

غشت2012؛

محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرسالة  على  وبناء 
المناظرة  في  المشاركين  إلى  الموجهة  وأيده  هللا  نصره  السادس، 

الوطنية للرياضة بالصخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008؛

بالمصادقة  القاضي   61.02 القانون رقم  أحكام  إلى  واستنادا 
رجب   2 بتاريخ   2.02.645 رقم  قانون  بمثابة  المرسوم  على 
1423 )10 شتنبر 2002( المتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية 
الصادر  بالمملكة،  الجنوب  أقاليم  في  واالجتماعية  االقتصادية 
 1424 محرم   20 من   1 03 26 رقم  الشريف  الظهير  بموجب 
)24 مارس 2003(، والسيما المادة 3 من الفقرة 4 من المرسوم 
بمثابة قانون المشار إليه أعاله والمتعلق بتتبع وتنفيذ مشاريع التنمية 

لحساب الدولة والجماعات المحلية؛

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  وبناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رحب 
رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  تم  كما   ،)2002 أكتوبر   3(  1423

17.08 ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.02.379 الصادر بتاريخ 30 ربيع 
األول 1423 الموافق 12 يونيو 2002 المتعلق بتحديد اختصاصات 

وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

 12 في  الصادر   2.05.2016 رقم  المرسوم  على  وبناء 
جمادى الثانية 1426 )19 يوليوز 2005( المتعلق بإجراءات تنفيذ 
الصرف في إطار حساب الرصيد الخاص المسمى »صندوق دعم 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية«؛

 12 في  الصادر   2.05.2017 رقم  المرسوم  على  وبناء 
رصيد  إحداث  بشأن   )2005 يوليوز   19(  1426 الثانية  جمادى 

خاص يسمى »صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية«؛ 
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صاحب المشروع 
المنتدب ترأس لجان مراجعة العروض

صاحب المشروع 
المنتدب تحرير محاضر لجان مراجعة العروض

صاحب المشروع
صاحب المشروع 

المنتدب

التسيير اإلداري لطلبات العروض و/أو 
طلبات التنافس

 )االتصال مع المرشحين، وتبليغ نتائج 
الفرز األولي و الفرز النهائي،

 و الجواب على طلبات االستيضاح، إلخ(

صاحب المشروع
صاحب المشروع 

المنتدب

إعداد و التأشير على الصفقات، تسيير 
الصفقات :

االتصال مع المرشحين المختارين، و 
المتابعة التقنية

صاحب المشروع  اعتماد الصفقات

صاحب المشروع 
المنتدب

إعداد و إيداع الملف المتعلق برخصة 
البناء،و كذا أية إجراءات

 أو تراخيص إدارية متعلقة بالمشاريع، 
موضوع هذه اإلتفاقية.

صاحب المشروع 
المنتدب

تحديد المدة التفصيلية إلنجاز األشغال و 
آجال الخزينة المالئمة.

صاحب المشروع 
المنتدب

وضع التقارير الدورية )كل ثالثة أشهر( 
عن تقدم األشغال

صاحب المشروع 
المنتدب إنجاز األشغال الملحقة

صاحب المشروع 
المنتدب

بلورة و توقيع أوامر الخدمات و اعتماد 
خطة السداد

صاحب المشروع 
المنتدب وضع تقرير اإلنهاء و تنفيذ الصفقات

صاحب المشروع 
المنتدب

تصفية المبالغ المستحقة : اعتماد و توقيع 
الفواتير و وثائق السداد

صاحب المشروع األمر بالصرف و األداء
صاحب المشروع 

المنتدب وضع ملفات ربط المنشآت المنجزة

المادة الخامسة

التزامات الشركاء

1.5 التزامات وزارة الشباب والرياضة:

مهام  تتحدد  االتفاقية،  هذه  موضوع  البرنامج  انجاز  ألجل   
وزارة الشباب والرياضة كما يلي:

المحددة  الشكليات  المشاريع حسب  تمويل هذه  المساهمة في 
في المادة 2 أعاله من هذه االتفاقية؛

توفير التجهيزات الضرورية لهذه المسابح؛

واللوجستيكية  البشرية  بالموارد  المتعلقة  المصاريف  تحمل 
الضرورية، لتشغيل هذه المسابح ؛

وضع رهن إشارة المسابح المشار إليها أعاله الموارد البشرية 

مرهون  االتفاقية  هذه  في  الواردة  األعمال  جميع  تنفيذ  إن 
بالتحويل المسبق لحصة الشركاء.

المادة الثالثة

 حساب التسيير

بالبرنامج،  يتعلق  حسابا  الجنوب،  وكالة  سجالت  في  يقيد 
موضوع االتفاقية الحالية ويشمل القيد مجمل المداخيل والمصاريف.

ويسجل الحساب :

في الدائنية :

األداءات المبينة في المادة 2 من الحالية؛

المداخيل المحتملة من كل نوع.

في المديونية :

المصاريف المتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية؛

كل مصاريف أخرى ضرورية لتنفيذ هذا البرنامج، مرخص 
بها كما يجب.

المادة الرابعة

 إدارة المشروع

على  هم  المنتدب  المشروع  وصاحب  المشروع  إن صاحب 
التوالي وكالة الجنوب والجماعة.

و لهذا الغرض فإن مهام صاحب المشروع وصاحب المشروع 
المفوض له تكون على النحو التالي :

المسؤول المهام

صاحب المشروع تعيين المهندس المعماري

صاحب المشروع 
صاحب المشروع 

المنتدب 

إعداد ملفات االستشارة )دراسات، أشغال، 
متابعة و مراقبة( ، بما فيها

دفاتر التعيينات الخاصة أو مقايسة 
المشاريع، و تنظيم االستشارة

صاحب المشروع 
صاحب المشروع 

المنتدب

اعتماد ملفات االستشارة )دراسات، أشغال، 
متابعة و مراقبة( ، بما فيها

دفاتر التعيينات الخاصة أو مقايسة 
المشاريع، و تنظيم االستشارة

صاحب المشروع

إصدار طلبات العروض و/أو طلبات 
التنافس المعين في اسم

 صاحب المشروع و تتضمن خصوصاً 
إشارة »مشروع بالشراكة

 مع صاحب المشروع المنتدب و باقي 
الشركاء المعنيين«

صاحب المشروع 
صاحب المشروع 

المنتدب
تعيين لجان مراجعة العروض

صاحب المشروع 
المنتدب استدعاء أعضاء لجان مراجعة العروض
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يمثله، عالوة  من  أو  الوالي  يترأسها  التي  اللجنة،  هذه  تضم 
من  معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل  االتفاقية،  هذه  أطراف  على 

القطاعين العام أو الخاص تعد مساهمته مجدية.

تتمحور اختصاصات هذه اللجنة حول ما يلي :

المتابعة العملية لتنفيذ وتتبع وتنسيق األعمال التي تدخل في 
إطار هذه االتفاقية؛

المشاريع،  تنفيذ  إطار  في  الطارئة  بالصعوبات  االضطالع 
موضوع هذه االتفاقية؛

تقييم حالة تقدم المشاريع التي تدخل في إطار هذه االتفاقية؛

تحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة من أجل احترام تنفيذ 
المشاريع لإلطار المالي والزمني المحدد لها؛

تعبئة الموارد التمويلية الضرورية لتنفيذ المشاريع موضوع 
هذه االتفاقية؛

إدخال التعديالت على البرنامج )إدراج عمليات جديدة، تعديل 
بتقليصها،  أو  فيها  بالزيادة  إما  لكل عملية  المخصصة  الميزانيات 
برنامج األقساط...(. و ذلك بقرار المدير العام لوكالة الجنوب على 

أساس اقتراح موافق عليه من طرف لجنة القيادة.

وتعقد هذه اللجنة اجتماعات كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة 
من رئيسها أو بطلب من أحد الشركاء.

اللجنة  قرارات  يبين  محضر  تحرير  يتم  اجتماع،  كل  بعد 
أيام،  ثمانية  أجل  في   أساسا،  المحضر  ويوجه  تنفيذها.  وشكليات 

إلى أطراف االتفاقية.

تضطلع النيابة اإلقليمية لوزارة الشباب و الرياضة بسكرتارية 
هذه اللجنة. 

المادة السابعة

استالم المنشآت :

 يتم اإلعالن عن االستالم المؤقت والنهائي لألشغال المتعلقة 
بالمشاريع موضوع االتفاقية من طرف صاحب المشروع المنتدب.

المادة الثامنة

التسليم النهائي وتسيير و صيانة المنشآت المنجزة

بعد  االتفاقية  هذه  إطار  في  المحدثة  المنشآت  تسليم  سيتم     
الوالية  النهائي، بواسطة محضر موقع عليه من طرف  االستيالم 
تسييرها  ستتولى  التي  والرياضة  الشباب  ووزارة  والجماعة 

وصيانتها.
المادة التاسعة
مدة االتفاقية 

توقيعها  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  االتفاقية  هذه  تدخل   
وتنتهي مع االنتهاء من جميع اإلجراءات المتعلقة بإنجاز البرنامج.

المادة العاشرة
هذه  تعديل  أو  مراجعة  يمكن  االتفاقية  تعديل  أو  مراجعة   

و اللوجستيكية الضرورية لتسييرها ؛

ضمان وتحمل مسؤولية تسيير و صيانة المنشآت المنجزة في 
إطار هذه االتفاقية ،

المواكبة التقنية لبناء وتهيئة هذه المسابح؛

المشاركة في أشغال لجنة التتبع والتقييم المشار إليها في المادة 
6 بعده من االتفاقية

ضمان ولوج العموم، لالستفادة من هذه المسابح ،

توفير الحراسة لهذه المسابح.

هذه  موضوع  البرنامج  انجاز  :ألجل  الوالية  التزامات   2.5
االتفاقية، تلتزم الوالية بما يلي:

المبادرة  برنامج  عبر  البرنامج  هذا  تمويل  في  المساهمة 
  2 المادة  في  المحددة  الشكليات  حسب  البشرية،  للتنمية  الوطنية 

أعاله من هذه االتفاقية؛

وجميع  اإلدارية  التصاريح  جميع  على  الحصول  تسهيل   
الوثائق الضرورية لتنفيذ البرنامج المذكور 

 منح الدعم الضروري بصفة عامة، باتخاذ التدابير الالزمة 
لتنفيذ هذا البرنامج.

إليها  الموكولة  المهام  على  عالوة  الجماعة:  التزامات   3.5
بموجب المواد 4 ، 7 و 8 من هذه االتفاقية تلتزم الجماعة بما يلي:

المساهمة في تمويل هذه المشاريع حسب الشكليات المحددة  -
في المادة 2 أعاله من هذه االتفاقية

الضرورية  - األراضي  المشاريع  هذه  إشارة  رهن  وضع 
وتتحمل جميع التبعات المترتبة عنها. 

منح جميع الرخص اإلدارية وجميع الوثائق الالزمة لتنفيذ  -
البرنامج موضوع هذه االتفاقية؛

في  - إليها  المشار  والتقييم  التتبع  لجنة  أشغال  في  المشاركة 
المادة 6 بعده من االتفاقية؛

منح الدعم الضروري بصفة عامة، باتخاذ التدابير الالزمة  -
لتنفيذ هذا البرنامج.

الموكولة  المهام  الجنوب : عالوة على  التزامات وكالة   4.5
وكالة  تلتزم  االتفاقية،  هذه  من   4 و   3 و   2 المواد  بموجب  إليها 

الجنوب بما يلي : 

المساهمة في تمويل هذا البرنامج حسب الشكليات المحددة  -
في المادة 2 أعاله من هذه االتفاقية؛

في  - إليها  المشار  والتقييم  التتبع  لجنة  أشغال  في  المشاركة 
المادة 6 بعده من االتفاقية؛

منح الدعم الضروري بصفة عامة، باتخاذ التدابير الالزمة  -
لتنفيذ هذا البرنامج.

المادة السادسة

 لجنة التتبع والتقييم 

 يتم تعيين لجنة مشتركة في إطار هذه االتفاقية.
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والتنمية المجالية والتي يتم تنفيذها باألقاليم الجنوبية للمملكة 
ظروف  وتحسين  الالئق  غير  السكن  على  القضاء  بهدف 

عيش الساكنة ؛  
رغبة من األطراف المتعاقدة في العمل في إطار تشاركي  -

من أجل إنجاز مشاريع مندمجة بإقليم كلميم ؛
وعيا من األطراف المتعاقدة بحتمية تفويت البرامج السكنية  -

أحسن  في  الدولة  طرف  من  والممولة  باإلقليم  المنجزة 
الظروف؛

البرامج  - من  باالستفادة  المتعلقة  الساكنة  لطلبات  نظرا 
السكنية باإلقليم.

فإن الموقعين أسفله :
وزارة االقتصاد والمالية، -
وزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة، -
والية جهة كلميم السمارة عمالة إقليم كلميم، -
الجماعة الحضرية لكلميم، -
المدينة لكلميم  - المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة 

/السمارة.
شركة العمران للجنوب،  -
الجماعة القروية الباينو  -

ويشار إليهم فيما بعد باألطراف المتعاقدة
قد اتفقوا على ما يلي  :

المادةاألولى
األهداف

تهدف هذه االتفاقية إلى :
المنجز  الفتح  السكني  للبرنامج  العقارية  الوضعية  تسوية 

بتمويل من الدولة بمدينة كلميم؛
تسويق المنتوج السكني المذكور إلى الفئات المستهدفة حسب 
األولويات والمعايير المسطرة من طرف اللجنة المختصة المشار 

إليها في المادة 7.
تخصيص عائدات عملية التسويق في تمويل و إنجاز منطقة 

لألنشطة االقتصادية و الصناعية بكلميم. 
المادةالثانية

  محتوى البرنامج
عملي  برنامج  تخطيط  تم  المسطرة  األهداف  بلوغ  أجل  من 

يضم العمليات التالية:
عملية التسوية العقارية:  -

عدد 
المنازل

مساحة العقار المراد 
تسويته الجماعة المشروع

200 876.00m² 33 كلميم الفتح

االتفاقية عند االقتضاء، بموجب ملحق يوقعه جميع األطراف.
المادة الحادية عشر
 تسوية الخالفات 

 تتم تسوية الخالفات الناتجة عن تفسير أو تنفيذ هذه االتفاقية 
لجنة  لدى  للتسوية  الودية  الوسائل  استنفاذ  في حالة  بالتراضي، و 
التتبع والتقييم المشار إليها في المادة 6 من االتفاقية، فإن أطراف 

االتفاقية يعرضون الخالف على السيد رئيس الحكومة للتحكيم .
المادةالثانية عشر
 اختيار الموطن 

ألجل تنفيذ هذه االتفاقية، تعين األطراف موطنها المختار، كل 
في مقره الرئيسي .

المادة الثالثة عشر
 مقتضيات خاصة

حررت هذه االتفاقية ، في خمس نسخ أصلية.
توقيع رئيس المجلس            توقيع كاتب المجلس

أبريل   01 بتاريخ    14 لكلميم عدد  الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

اتفاقية شراكة من أجل  التداول بشأن  المتعلقة ب :  النقطة 
تسويق البرنامج السكني الفتح الممول من طرف الدولة وإنجاز 
مشروع تجزئة مخصصة لألنشطة االقتصادية والصناعية بكلميم.
الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن 
العادية لشهر أبريل 2013  خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  

01 أبريل 2013.
تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب  التداول بشأن اتفاقية 
شراكة من أجل تسويق البرنامج السكني الفتح الممول من طرف 
االقتصادية  لألنشطة  مخصصة  تجزئة  مشروع  وإنجاز  الدولة 

والصناعية بكلميم ؛
 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني  ؛

    وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27
عدد األعضاء الموافقين        :   27                    

قرر  ما يلي :
اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق   
شراكة من أجل تسويق البرنامج السكني الفتح الممول من طرف 
االقتصادية  لألنشطة  مخصصة  تجزئة  مشروع  وإنجاز  الدولة 

والصناعية بكلميم كما يلي :
تنفيذا للسياسة العامة للحكومة في مجال اإلسكان والتعمير  -
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عملية التسويق : -

نوع 
المحتوىالمنتوج

الثمن
المتوسط 

للبيع⁄المسكن

اإليرادات 
المتوقعة

)مليون درهم(
F1118120 000,0014,16

F282140 000,0011,48

20025,64المجموع

عملية إنجاز مشروع تجزئة مخصصة لألنشطة االقتصادية  -
والصناعية :

سكنية  وحدة   200 تسويق  عملية  عائدات  تخصيص  سيتم 
تجزئة  مشروع  إنجاز  و  تمويل  في  كلميم  بمدينة  الفتح  لمشروع 

مخصصة لألنشطة االقتصادية و الصناعية. 

المشروع من طرف  الذي سيحتضن هذا  العقار  تحديد  سيتم 
اللجنة المشار إليها في المادة 7.

المادة الثالثة

 جدولة إنجاز العمليات

يتم  تحديد الجدولة بقرار من اللجنة المذكورة في المادة 7.

المادة الرابعة

 صاحب المشروع و صاحب المشروع المنتدب

والتعمير  السكنى  بوزارة  المشروع  صاحب  مهمة  تناط 
بشركة  المنتدب  المشروع  صاحب  مهمة  وتناط  المدينة  وسياسة 
العمران للجنوب التي ستتكلف بإنجاز كل المهام المتعلقة بتسويق 
مشروع  وإنجاز  كلميم  بمدينة  الفتح  لمشروع  سكنية  وحدة   200
تجزئة لألنشطة االقتصادية و الصناعية مع إعداد تقارير كل 06 
إليها  المشار  المختصة  اللجنة  إلى  ترفع  تقدم األشغال  أشهر حول 

في المادة 7.

المادة الخامسة

 الحساب الخاص

يفتح صاحب المشروع المنتدب حسابا خاصا قصد القيام بكل 
العمليات المحاسباتية المتعلقة باالتفاقية.

المادة السادسة

 أتعاب تدخل صاحب المشروع المنتدب

تحسب أتعاب صاحب المشروع المنتدب على النحو التالي:

%4  من مجمل مداخيل المبيعات

7 % من مجمل مصاريف المشاريع المنجزة .

المادة السابعة 

التتبع والتقييم

والتقييم  للتتبع  لجنة  تحدث  العمليات  إنجاز  تتبع  أجل  من 
ممثلين عن  وتتكون من  االتفاقية  هذه  مقتضيات  تنفيذ  تسهر على 
األطراف، يرأسها السيد والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم 

أو من ينوب عنه وتتكون من : 

الجماعة الحضرية لمدينة كلميم

الجماعة القروية الباينو

لجهة  المدينة  وسياسة  والتعمير  للسكنى  الجهوية  المفتشية 
كلميم السمارة

الوكالة الحضرية لجهة كلميم السمارة

شركة التهيئة العمران للجنوب

يمكن للجنة أن تدعو في أشغالها وبصفة استشارية كل شخص 
ذي فائدة ألعمالها.

تضطلع هذه اللجنة بالمهام التالية :

تحديد والمصادقة على لوائح المستفيدين من البرنامج السكني 
الفتح المنجز بمدينة كلميم، 

تفحص التقارير المعروضة على أنظارها من طرف صاحب 
والمالي  الفعلي  التقدم  بجالء  توضح  التي  المنتدب  المشروع 

للمنجزات.

تقييم تنفيذ البرنامج المتعلق بإنجاز مشروع تجزئة لألنشطة 
االقتصادية والصناعية بكلميم وكذا تقويمه وتطويره 

عند  االتفاقية  مواد  على  الضرورية  التعديالت  اقتراح 
االقتضاء.

تتم  التي  الصعوبات  كل  لتجاوز  المناسبة  الحلول  اقتراح 
مواجهتها عند االنجاز.

تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كل 3 أشهر وكلما دعت إلى ذلك 
الضرورة وذلك بدعوة من رئاسة اللجنة أو بطلب من أحد األطراف 

ويعهد إلى المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة 
بمهام كتابة هذه اللجنة.

المادة الثامنة

 مدة وصالحية االتفاقية

يجري العمل بهذه االتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من لدن 
كل األطراف وتنتهي بعد تاريخ االستالم النهائي لألشغال.

يمكن تحيينها إن اقتضى الحال بعد تقييم نتائجها، حيث يمكن 
جميع  من طرف  عليه  المصادقة  بعد  االتفاقية  لهذه  ملحق  إضافة 

األطراف.

المادة التاسعة

 استالم التجهيزات المنجزة

يتم تسليم التجزئة المخصصة لألنشطة االقتصادية والصناعية 
استالم موقعة  بواسطة محاضر  لها  النهائي  بعد االستالم  المنجزة 
إما  بتدبيرها وصيانتها  التي ستقوم  والهيئات  المصالح  من طرف 

بوسائلها المباشرة أو عبر تدبير مفوض للقطاع الخاص.
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تمهيـد:

الملكي  الخطاب  الواردة في  السامية  الملكية  للتعليمات  تنفيذا 
18 ماي  الملك محمد السادس نصره هللا بتاريخ  لصاحب الجاللة 

2005 الذي حدد أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

على  بالعمل  القاضية  السامية  الملكية  بالتوجيهات  وعمال 
والسعي  المحتاجة  الفئات  وإدماج  االجتماعي  بالقطاع  النهوض 

لمحاربة الفقر واإلقصاء ؛

وتجسيدا  للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المستدامة ؛

 1.75.168 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  وبناء   
الصادر بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العمال ؛

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  وبناء 
بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 01.02.297  الصادر األمر 

المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1.57.099 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  وبناء   
المتعلق   )1957 ابريل   27( 1376 12 رمضان  بتاريخ  المؤرخ 

بإحداث التعاون الوطني حسبما وقع تغييره ؛

محرم   12 بتاريخ   2.71.625 رقم   المرسوم  على  وبناء   
1329 ) 28 فبراير 1972 ( المتعلق بنظام التعاون الوطني حسب 
  1.72.114 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  بالظهير  تغييره  وقع  ما 

بتاريخ 15 جمادى الثانية 1329  )27 يوليوز 1972( ؛

 2009 دجنبر   09 بتاريخ   09/  02 رقم  القرار  على  وبناء 
القاضي بإحداث اللجنة المحلية للتنمية البشرية بمدينة كلميم.

وبناء على مقتضيات االتفاقية اإلطار المتعلقة بتمويل وانجاز 
في  الموقعة  لكلميم،  الحضرية  بالجماعة  القرب  مشاريع  برنامج 

إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية - برنامج 2006 -؛

للتنمية  المحلية  واللجنة  اإلقليمية  اللجنة  محاضر  على  وبناء 
البشرية.

وبناء على قرار وزير الداخلية رقم : 1508.05 المؤرخ في 
29 يوليوز 2005 المتعلق بتفويض السادة والة الجهات اختصاص 
المصادقة على كنانيش التحمالت و عقود التدبير واستغالل المرافق 

العمومية للجماعات الحضرية ؛

 ونظرا لألهداف المشتركة لكل من المبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية ومؤسسة التعاون الوطني ووعيا بضرورة تعبئة الموارد 
بالخدمات االجتماعية  للنهوض  الالزمة  والمالية  والمادية  البشرية 

لفائدة الفئات المحتاجة والمحرومة ؛

و بناء على القرار البلدي رقم 03 بتاريخ 08 مارس 2013 
القاضي بإعادة تخصيص استعمال بناية السوق المغطى المتواجد 
بحي الفيال – الرجاء في هللا و تحويلها إلى مقرات إنتاجية و تجارية 
للتعاونيات المنتجة في مجاالت الخياطة و الفصالة والتدبير المنزلي 
و الحالقة و اإلعالميات و األعمال اليدوية تابعة للمنسقية الجهوية 

للتعاون الوطني بكلميم ؛

للجماعة  التداولي  المجلس  مداوالت  محضر  على  وبناء 
الحضرية لكلميم خالل دورته العادية لشهر ابريل 2013 ؛

المادة  العاشرة

 تسوية الخالفات

في حالة خالف متعلق بتفسير أو تأويل االتفاقية أو تنفيذ بعض 
بنودها تعرض على أنظار لجنة التتبع للبت فيها بالتراضي تحت 

رئاسة السيد الوالي.

المادة الحادية عشر

إجراءات عامة

 تعد وتوقع هذه االتفاقية في 7 وثائق أصلية. 

   توقيع رئيس المجلس           توقيع كاتب المجلس

أبريل   01 بتاريخ   15 لكلميم عدد   الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

بين  شراكة  اتفاقية  بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  النقطة 
الوطني  للتعاون  الجهوية  والمنسقية  لكلميم  الحضرية  الجماعة 
الفيال الرجاء  بكلميم حول تسيير العقار الجماعي المتواجد بحي 
للتعاونيات  وتجارية  إنتاجية  مقرات  إلحداث  بكلميم  هللا  في 
المنتجة في مجاالت الخياطة والفصالة والتدبير المنزلي والحالقة 

واإلعالميات واألعمال اليدوية. 

الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن 
العادية لشهر أبريل 2013  خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

01 أبريل 2013.

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ؛

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب : التداول بشأن اتفاقية 
للتعاون  الجهوية  والمنسقية  لكلميم  الحضرية  الجماعة  بين  شراكة 
الفيال  بحي  المتواجد  الجماعي  العقار  تسيير  بكلميم حول  الوطني 
الرجاء في هللا بكلميم إلحداث مقرات إنتاجية وتجارية للتعاونيات 
المنتجة في مجاالت الخياطة والفصالة والتدبير المنزلي  والحالقة 

واإلعالميات واألعمال اليدوية .

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27

عدد األعضاء الموافقين        :  27                    

قرر  ما يلي :

اتفاقية  على  الحاصرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
للتعاون  الجهوية  والمنسقية  لكلميم  الحضرية  الجماعة  بين  شراكة 
الفيال  بحي  المتواجد  الجماعي  العقار  تسيير  بكلميم حول  الوطني 
الرجاء في هللا بكلميم إلحداث مقرات إنتاجية وتجارية للتعاونيات 
المنتجة في مجاالت الخياطة والفصالة والتدبير المنزلي  والحالقة 

واإلعالميات واألعمال اليدوية كما يلي :
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الفصل الخامس 

 فض النزاعات.

كل نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ لهذا العقد يتم حله في إطار 
التراضي ، وإذا تعذر ذلك يتم التحكيم لدى السيد والي جهة كلميم 
 ، له  المالئمة  الحلول  وإيجاد  لدراسته  كلميم  إقليم  -السمارة عامل 
وفي حالة عدم التوصل إلى حل يعرض ملف النزاع على الجهات 

المختصة.

الفصل السادس 

 اإلشهار

عالمة   البنايات  لمدخل  األمامية  الواجهة  تحمل  أن  يجب 
)Logo( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واألطراف المتعاقدة              

توقيع رئيس المجلس           توقيع كاتب المجلس

مقررالمجلس الجماعي لكلميم عدد  16 بتاريخ  01 أبريل 
.2013

وتعاون  اتفاقية شراكة  بشأن  التداول   : المتعلقة ب  النقطة 
االجتماعية  األعمال  وجمعية  لكلميم  الحضرية  الجماعة  بين 

لموظفي وأعوان الكتابة العامة إلقليم كلميم .

الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن 
بتاريخ   المنعقدة  العلنية  الجلسة  2013 خالل  أبريل  لشهر  العادية 

01 أبريل 2013.

كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
دراسة  وبعد   ، منه  و59    58 المواد  وخاصة  وتتميمه  تغييره  تم 
المجلس للنقطة المتعلقة ب : التداول بشأن اتفاقية شراكة وتعاون 
بين الجماعة الحضرية لكلميم وجمعية األعمال االجتماعية لموظفي 

وأعوان الكتابة العامة إلقليم كلميم ؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني ؛

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27

عدد األعضاء الموافقين        :  27

قرر  ما يلي :

اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
األعمال  وجمعية  لكلميم  الحضرية  الجماعة  بين  وتعاون  شراكة 

االجتماعية لموظفي وأعوان الكتابة العامة إلقليم كلميم  كما يلي :

في  الصادر   1   02   297 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
25 رجب 1423 )03 أكتوبر 2002 (بتنفيذ القانون رقم 78.00 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه؛

و بناء على الظهير الشريف رقم 376   58   1 الصادر في 15 
نونبر 1958  يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله 

وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2002؛

تم االتفاق بين الطرفين التاليين:

- رئيس المجلس البلدي لكلميم؛ بصفته رئيس اللجنة المحلية 
للتنمية البشرية بكلميم .

- المنسق الجهوي للتعاون الوطني  بكلميم .

الفصل األول 

 أهداف االتفاقية  .

المنظمة  والقواعد  الشروط  تحديد  إلى  االتفاقية  تهدف هذه    
للشراكة بين األطراف المتعاقدة  وذلك ألجل تسيير مرفق عمومي 

ذي منفعة عامة و المتمثل في : 

مقرات إنتاجية و تجارية للتعاونيات المنتجة في مجاالت  �
الخياطة و الفصالة والتدبير المنزلي و الحالقة و اإلعالميات 
و األعمال اليدوية متواجدة بحي القيال – الرجاء في هللا ، من 
طرف المنسقية  الجهوية للتعاون الوطني بكلميم لتكون فضاءا 

تجاريا وإنتاجيا للتعاونيات المنتجة بمدينة كلميم .

الفصل الثاني 

التزامات األطراف الموقعة على االتفاقية .

تلتزم األطراف الموقعة على االتفاقية  بما يلي : 

الجماعة  تلتزم 
لكلميم  الحضرية 

بـــــــ :

- تخصيص بناية بحي الفيال الرجاء في 
هللا  لفائدة المنسقية الجهوية للتعاون الوطني 

بكلميم من أجل تسييرها  كمقرات إنتاجية 
و تجارية للتعاونيات المنتجة في مجاالت 

الخياطة و الفصالة  و التدبير المنزلي
 والحالقة و اإلعالميات و األعمال اليدوية 

- مواكبة وتقييم وقع هذا المشروع 
على الساكنة  المستهدفة 

تلتزم المنسقية 
الجهوية للتعاون 

الوطني بكلميم 
بــــــــ :

- تسيير وتنشيط هذه المقرات.
-  توفير  التأطير الالزم لهذه البناية.

- تجهيزها بالوسائل والمعدات الضرورية.
- تحمل واجبات استهالك الكهرباء والماء.

- صيانة هذا المرفق والمحافظة عليه وعلى 
محيطه البيئي وتجديد تجهيزاته عند الحاجة

مقتضيات عامة 

الفصل الثالث 

 المراجعة.

إن مراجعة مقتضيات هذا االتفاق يجب أن تتم باقتراح كتابي 
المراجعة موضوع  الموقعة عليه، وتكون هذه  وموافقة األطراف 

ملحق بهذه االتفاقية.

الفصل الرابع 

 مدة صالحية االتفاقية.

للتجديد  قابلة  سنوات  ست  لمدة  االتفاقية  هذه  مفعول  يسري 
وتدخل بنودها حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها.
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الفصل الخامس 

تعديل االتفاقية

  كل تعديل لبنود هذه االتفاقية يكون موضوع ملحق تكميلي 
يوقعه الطرفان ويخضع للمصادقة.

الفصل السادس 

 حل الخالفات

في حالة وقوع خالف بين الطرفين حول تنفيذ االتفاقية، تتم 
تسويته بالتراضي وإذا تعذر ذلك يتم عرضه على أنظار السيد والي 

جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم للبث فيه بصفة ودية.

الفصل السابع 

الوسائل  بكل  االتفاقية  مضمون  إشهار  على  الجمعية  تعمل 
المتاحة.

الفصل الثامن 

 صالحية االتفاقية

انتهاء  حين  إلى  للتجديد  قابلة  سنة  لمدة  االتفاقية  هذه  تبرم 
األشغال واالستالم النهائي للتجهيزات.

يتم العمل بهذه االتفاقية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها.

توقيع رئيس المجلس                 توقيع كاتب المجلس

أبريل   01 بتاريخ   17 عدد  لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

بين  شراكة  اتفاقية  بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  النقطة 
الجماعة الحضرية لكلميم وجمعية تحدي اإلعاقة بكلميم.

الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن 
العادية لشهر أبريل 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 

01 أبريل 2013 ؛

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ؛

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب : التداول بشأن اتفاقية 
شراكة بين الجماعة الحضرية لكلميم وجمعية تحدي اإلعاقة بكليم.                                            

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني ؛

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27

عدد األعضاء الموافقين        :  27                    

قرر  ما يلي :

اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
شراكة بين الجماعة الحضرية لكلميم وجمعية تحدي اإلعاقة بكلميم 

كما يلي :

 اعتبارا لإلرادة المشتركة المعبر عنها بين الطرفين الموقعين 
مختلف  ومع  جماعيا  المساهمة  إلى  الرامية  االتفاقية  هذه  على 
الشركاء اآلخرين لدعم مجهودات السكن االجتماعي بمدينة كلميم؛ 
المنتخبة  المؤسسات  به  تقوم  الذي  الفعال  للدور  واعتبارا   
دعما لفعاليات المجتمع المدني المنخرطة في التنمية المحلية خدمة 

للصالح العام؛
 واعتبارا لرغبة الطرفين في محاربة ظاهرة السكن العشوائي 

وتنظيم المجال العمراني بالمدينة؛
دورته  خالل  لكلميم  البلدي   المجلس  مداوالت  على  وبناء 

العادية لشهر أبريل  2013؛
فإن المجلس البلدي  لكلميم والمشار إليه في مواد هذه االتفاقية 

بالمجلس البلدي .     -   من جهة
 وجمعية األعمال االجتماعية لموظفي وأعوان الكتابة العامة 

إلقليم كلميم والمشار إليها في مواد هذه االتفاقية بالجمعية .
من جهة أخرى

يتفقان على ما يلي :
الفصل األول 

موضوع االتفاقية
األعمال  جمعية  مجهودات  دعم  إلى  االتفاقية  هذه  ترمي    
االجتماعية لموظفي وأعوان الكتابة العامة إلقليم كلميم في إنجاز 

تجزئة التضامن 2. 
الفصل الثاني 
أهداف االتفاقية

إن األهداف المتوخاة من وراء هذه االتفاقية كما تم حصرها 
من قبل الطرفين تتلخص فيما يلي :

- دعم السكن االجتماعي.
- تنظيم المجال العمراني.

- المساهمة في إقامة التجهيزات األساسية بتجزئة التضامن 2.
الفصل الثالث 

التزامات الطرفين
تلتزم الجماعة الحضرية لكلميم  بالمساهمة في إنجاز تجزئة 
التضامن بمبلغ 400.000,00 درهم )أربعمائة ألف درهم( تحول 
عدد  تحت  لكلميم  اإلقليمية  بالخزينة  المفتوح  الجمعية  لحساب 

.310320103712200340130161
منخرطي  لفائدة   2 التضامن  تجزئة  بإنجاز  الجمعية  تلتزم    

ومستفيدي الجمعية.
الفصل الرابع 

التتبع والتقديم

تنفيذ هذه االتفاقية وتتشكل  لتتبع  ثنائية  يحدث الطرفان لجنة 
من ممثلين اثنين عن كل طرف يعهد إليها بالسهر على تنفيذ بنود 

االتفاقية وتتبع سير األشغال والتقييم.
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جمعية  لفائدة  درهما   60.000,00 مبلغ  بتحويل   2012/2013
الحساب  المالية في  المساهمة  يتم صرف  بكلميم و  اإلعاقة  تحدي 
المفتوح   310320103712200   0167   34368 رقم  البنكي 
طريق  عن  التحويالت  هذه  وتتم  بكلميم  العامة  الخزينة  بمؤسسة 

السيد قابض مدينة كلميم.   

وابتداء من الموسم الرياضي 2013/ 2014 سيكون الدعم مشروطا 
بما يلي : 

- أن يكون الترتيب على الشكل التالي :

-  الحصول على رتبة مشرفة في الباراأولمبيك 2013 )كرة 
السلة( - المراكز األولى من األول إلى الثالث لفريق كرة 
السلة على الكراسي المتحركة في البطولة الوطنية و كأس 

العرش ؛

- المراكز األولى من األول إلى الثالث لفريق كرة القدم داخل 
القاعة لإلعاقة الذهنية في األولمبياد الخاص المغربي ؛

الوطنية  األلعاب  في  الميداليات  من  عدد  على  الحصول   -
بمدينة  المغربي  الخاص  االولمبياد  طرف  من  والمنظمة 

إفران ؛

سيتم  أعاله  عليها  المتفق  الرتبة  تحقيق  عدم  حالة  في   -
فقط  سيتم  و  للجمعية  المخصص  المبلغ  نصف  خصم 
الرياضي  الموسم  برسم  30.000.00 درهما  مبلغ  تحويل 

2013/2014؛

الوطنية و خروجها  البطولة  الجمعية من  - في حالة سقوط 
من منافسات االولمبياد الخاص سيتم إلغاء هذا الدعم كليا .

التزامات جمعية تحدي اإلعاقة

المادة الثالثة 

 تلتزم الجمعية بالعمل على تخصيص الدعم المقدم لها من الجماعة 
لتسيير الفرق المشاركة و ضمان حضور متميز لها على المستوى 

الوطني.

أعاله  الثانية  المادة  في  المذكورة  الشروط  بتطبيق  تلتزم  كما   
والمحددة لصيغة الدعم.

المادة الرابعة 

يلتزم المكتب المسير للجمعية بتقديم تقرير مالي سنوي عن صرف 
االعتمادات المالية المخصصة له من طرف الجماعة مصادق عليه 

من طرف خبير الحسابات .

مقتضيات مشتركة

المادة الخامسة 

لدى  الرئيسي  المخاطب  ينوب عنه  أو من  الجمعية  يعتبر رئيس   
الجماعة الحضرية لكلميم في كل ما يتعلق ببنود هذه االتفاقية ,

التتبع والتقييم و المراقبة

المادة السادسة

تحدث لجنة مشتركة مكونة من عضوين من مكتب الجمعية 
النائب  السيد  وهما  لكلميم  الحضرية  الجماعة  عن  اثنين  وممثلين 

الديباجة

في   الصادر   1.02.297 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
 78.00 القانون رقم  بتنفيد   )2002 أكتوبر   03( 1423 25رجب 
المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله و تتميمه بالظهير الشريف 
رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 )18فبراير 2009( 

بتنفيذ القانون رقم 17.08؛

المناظرة  إلى  الموجهة  السامية  الملكية  الرسالة  على  وبناء   
الوطنية للرياضة المنظمة بالصخيرات؛

و  البدنية  بالتربية  المتعلق   87.06 رقم  القانون  على  وبناء 
الرياضة الصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  1.88.172 بتاريخ  

19ماي 1989 )13شوال 1409( و ال سيما المادة 22 منه ؛

29 أكتوبر   بتاريخ   764.2.93 رقم  المرسوم  على  بناء   
 06.87 القانون رقم  بتطبيق   )1414 األولى  1993 )13 جمادى 

المشار إليه أعاله ؛

 وبناء على المرسوم رقم  95.443 بتاريخ 22 صفر1416 
للجمعيات  النموذجية  األساسية  األنظمة  بسن  يوليوز1995(   27(
الرياضية للهواة أو العصب و الجامعات الملكية المغربية لرياضة 

األشخاص المعاقين و اللجنة الوطنية األولمبية المغربية؛

وبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم 31 بتاريخ  11  
مارس 1997  حول التنشيط الرياضي للجماعات  و مساهمات هذه 

األخيرة في التنمية الرياضية؛

ونظرا للدور الذي تلعبه الرياضة و التربية البدنية من أجل 
تنمية المجتمع ؛

دورته  في  لكلميم  الجماعي  المجلس  مداوالت  على  وبناء 
العادية لشهر أبريل 2013 ؛

فإن : 

السيد  رئيسها  شخص  في  ممثلة  لكلميم  الحضرية  الجماعة 
عبد الوهاب بلفقيه  والمشار إليها في كل مواد هذه االتفاقية ب :                                                                                                      

»الجماعة«

وجمعية تحدي اإلعاقة بكلميم ممثلة في شخص رئيسها عبد 
الرحمان إد المقدم والمشار إليها في كل مواد هذه االتفاقية ب  :

»الجمعية«

اتفقا على ما يلي : 

موضوع االتفاقية 

المادة األولى 

تهدف هذه االتفاقية إلى تنسيق الجهود بين الجماعة الحضرية 
المشاركات  جميع  لدعم  بكلميم  اإلعاقة  تحدي  وجمعية  لكلميم 
واألولمبياد  الملكية  الجامعة  في  بالمعاقين  الخاصة  الرياضية 

الخاص المغربي .

التزامات الجماعة 

المادة الثانية 

الرياضي  الموسم  برسم  لكلميم  الحضرية  الجماعة  تلتزم 
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كناش التحمالت الخاص باستغالل المرفق العمومي لجر العربات 
بالجماعة الحضرية لكلميم ؛                                                    

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني  ؛

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27

عدد األعضاء الموافقين        :  27

قرر  ما يلي :

كناش  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق   
العربات  لجر  العمومي  المرفق  باستغالل  الخاص  التحمالت 

بالجماعة الحضرية لكلميم كما يلي :

 25 1.02.297 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 
رجب 1423 الموافق 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 78.00 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله و تتميمه ؛

بتاريخ  الصادر   1.09.02 رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء 
22 صفر 1430 )18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 45.08 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها ؛

 19 بتاريخ   1.07.795 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء  و 
القانون  رقم  بتنفيذ  الصادر   )2007 1428 )30نونبر  القعدة  ذي 

47.06 المتعلق بنظام الجبايات الجماعية ؛

و بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.194 المؤرخ ب 14 
القانون رقم  بتنفيذ  2003 الصادر  1424 /11 سبتمبر  من رجب 

65 99 المتعلق بمدونة الشغل؛

 17 بتاريخ  الصادر   2.09.441 رقم  المرسوم  على  بناء  و 
من محرم 1431 )03 يناير 2010( بسن نظام للمحاسبة العمومية 

للجماعات المحلية ومجموعاتها ؛

من   20 في  الصادر   2.10.312 رقم  المرسوم  على  وبناء   
رقم  القانون  أحكام  بتطبيق   )2010 سبتمبر   29(  1431 شوال 
52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات 

وإيداعها بالمحجز ؛

وبناء على المرسوم رقم 388   06   02 الصادر في 16 محرم 
1428 الموافق ل 05 فبراير 2007  بتحديد شروط وأشكال إبرام 

صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ؛

وبناء على  قرار وزير الداخلية رقم : 1508.05 المؤرخ في 
29 يوليو 2005 المتعلق بتفويض السادة والة الجهات اختصاص 
المصادقة على كنانيش التحمالت وعقود التدبير و استغالل المرافق 

العمومية للجماعات الحضرية؛

نقل  بواجب  المتعلق  التتميمي  الجبائي  القرار  على  وبناء 
الشاحنات والدراجات المصادق عليه من طرف السلطات المختصة؛

 2013 /03/ 19 بتاريخ   04 البلدي رقم  القرار  وبناءا على 
القاضي بإحداث مرفق عمومي لجر العربات بالجماعة الحضرية 

لكلميم؛

الشؤون  وقطاع  الثقافية  والشؤون  الرياضة  بقطاع  المكلف 
االجتماعية والسيدة رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون 
االجتماعية والثقافية والرياضية  يعهد إليها بالسهر على تنفيذ ما تم 

االتفاق عليه و تتبعه و تقييمه.

المادة السابعة 

 تخضع جميع المعامالت اإلدارية و المالية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات 
هذه االتفاقية إلمكانية المراقبة و التدقيق من طرف مصالح الجماعة 

الحضرية لكلميم و السلطات المختصة.

المادة الثامنة 

 تبرم اتفاقية الشراكة هذه لمدة سنتين،

يشرع في تنفيذ هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من 
قبل سلطات الوصاية .

 كل تعديل أو تغيير في بنود أو أهداف االتفاقية ينبغي أن يكون محل 
توافق بين األطراف الموقعة  وأن يضمن في مالحق.

المادة التاسعة 

 يحق للمجلس البلدي فسخ هذه االتفاقية في حالة عدم تنفيذ الجمعية 
العامة  المصلحة  اقتضت  أو متى  المحددة في االتفاقية  اللتزاماتها 
للجماعة ذلك ,بعد تكوين المجلس البلدي للجنة مختصة يعهد إليها 
بتدقيق صرف االعتمادات المحولة لحساب الجمعية .و يتم إشعارها 

كتابة بذالك في أجل 30يوما.

 وفي حالة الفسخ أو الحل يلزم رئيس الجمعية بتحويل االعتمادات 
المتبقية لحساب جمعية مماثلة يتم اقتراحها بناء على تقرير اللجنة 

المشتركة للتتبع و ذالك بعد مصادقة السلطات المختصة.

المادة العاشرة 

 يتم حل كل خالف أو نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ أحد بنود هذه 
االتفاقية بشكل توافقي بين الطرفين و إذا لم يتم التوصل إلى حل يتم 
اللجوء إلى تحكيم السيد والي جهة كلميم /السمارة عامل إقليم كلميم 

الذي يكون قراره ملزما للجميع .

المادة الحادية عشر 

 تعمل الجمعية على إشهار هذه االتفاقية بكل الوسائل المتاحة بما 
في ذلك وسائل اإلعالم كما أن جميع األنشطة المنظمة في إطار هذه 

االتفاقية يجب أن يشار فيها إلى الشركاء.

توقيع رئيس المجلس           توقيع كاتب المجلس

أبريل   01 بتاريخ   18 لكلميم عدد   الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

النقطة المتعلقة ب : التداول بشأن كناش التحمالت الخاص 
الحضرية  بالجماعة  العربات  لجر  العمومي  المرفق  باستغالل 

لكلميم .

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ؛

بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
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  ـ ممثل مندوبية النقل 

  ـ ممثل المصالح التقنية للجماعة الحضرية لكلميم.

المادة السابعة

 يتعين على المتعهد أن يوفر الوسائل التالية :

من  يتكون  لكلميم  الحضرية  الجماعة  نفوذ  داخل  مقر   -  1
مكتب ومرآب إليواء عربات اإلغاثة وصيانتها.

الشروط  على  تتوفر  اإلغاثة  عربات  من  الكافي  العدد   -  2
الضرورية للقيام  بالعمليات موضوع هذا الكناش على أن ال 

يقل عددها عن ثالثة عربات ال يتجاوز عمرها 10سنوات 

3 - مستخدمين أكفاء لضمان تدبير المرفق 
4 - وسائل االتصاالت 

5 - معدات مكافحة الحرائق 
الترابي الجماعة الحضرية  6 - عنوان قار للمخابرة بالنفوذ 

لكلميم.
المادة الثامنة

 يتعين على المتعهد أن يشغل العدد الكافي من السائقين الذين 
يتوفرون على المؤهالت المطلوبة للقيام بعمليات سحب الدراجات 

والسيارات ومقطورات عربات الوزن الثقيل )الشاحنات( .

المادة التاسعة

ال يمكن سحب أية سيارة أو دراجة  أو شاحنة إال بناء على 
طلب المعني باألمر أو بأمر من السلطات العمومية.

المادة العاشرة

ال يمكن سحب أي دراجة أو سيارة أو شاحنة بنفوذ الجماعة  
إال من طرف المتعهد لهم .

المادة الحادية غشر  

استمرارية المرفق يبقى المتعهد رهن إشارة المستفيدين طيلة 
أيام األسبوع)24 ساعة على 24( بما في ذلك أيام السبت واألحد 

واألعياد والعطل.

يكون المتعهد ملزما بضمان استمرارية المرفق وفق الشروط 
الجماعة  اتجاه  االلتزامات  وبجميع  التحمالت  كناش  في  المحددة 

وذلك لضمان الجودة في  تدبير المرفق. 

المادة الثانية عشر

الجبائي  للقرار  البلدي طبقا  المحجز  إلى  السحب  إتاوة  تحدد 
الجماعي المستمر العمل.

المادة الثالثة عشر

من  مأوية  نسبة  سنويا  الجماعة  لصندوق  المتعهد  يؤدي 
العرض  ضمن  تحدد  المختتمة  السنة  خالل  حققها  التي  المداخيل 
المتعهد وال يمكن بأي حال من األحوال أن  به  يتقدم  الذي  المالي 
داخل  الجماعي  للقابض  تدفع  درهم   12.000 المبلغ عن  هذا  يقل 
بالوثائق  إلزامية اإلدالء  31 مارس من كل سنة، مع  أقصاه  أجل 

المحاسباتية قبل نهاية شهر يناير من كل سنة.

دورته  في  لكلميم  الجماعي  المجلس  مداوالت  على  وبناء 
العادية لشهر ابريل 2013 ؛

قرر ما يلي:

المادة األولى

 موضوع الدفتر 

 يهدف هذا الكناش إلى تحديد الشروط الخاصة للحصول على 
 ، والشاحنات  والسيارات   الدراجات  بعمليات سحب  القيام  امتياز 
داخل  الجر   عربات  بواسطة  الثقيل  الوزن  عربات  ومقطورات 

المدار الحضري أو خارجه .

المادة الثانية

 يحدد عدد المتعهدين لهم بعمليات سحب الدراجات والسيارات 
ومقطورات عربات الوزن الثقيل بواسطة عربات الجر في ثالثة ، 

وسيتم انتقاؤهم على النحو التالي :

 بعد انتهاء لجنة فتح األظرفة من عملها والتعرف على الفائز 
الحضرية  الجماعة  أن  وباعتبار  المرفق  هذا  تدبير  امتياز  بحق 
لكلميم ترغب في إسناد تدبيره إلى ثالثة متعهدين فإن اللجنة مدعوة 
لمطالبة المتنافسين اآلخرين في حدود متنافسين اثنين )02( لتقديم 
أثمنة متساوية مع العرض الذي اقترحه الفائز بتدبير هذا المرفق .

المادة الثالثة

 شروط  المشاركة 

 فضال عن شروط المشاركة في الصفقات العمومية المحددة 
المتعهد أن يقدم  ضمن  إليه أعاله يتعين على  القانون المشار  في 
وثائق ملفه اإلداري ، نسخة مطابقة لألصل لرخصة القيام بعمليات 
للقانون  طبقا  المختصة  السلطات  طرف  من  له  المسلمة  اإلغاثة 

الجاري به العمل .

المادة الرابعة

الضمانة المؤقتة و الضمانة النهائية 

 يحدد مبلغ الضمانة المؤقتة في 15.000,00 درهم )خمسة 
عشر ألف درهم( بينما يحدد مبلغ الضمانة النهائية في 20.000,00 

درهم )عشرون ألف درهم(

المادة الخامسة

مع  الكناش  هذا  موضوع  االستغالل  عقد  إبرام  يمكن  ال   
المفتوح  العروض  طلب  طريق  عن  اختياره  تم  الذي  المتعهد  
على  توفره  من  بعده  إليها  المشار  التقنية  اللجنة  تتأكد  أن  بعد  إال 
الوسائل المادية والبشرية التي تستلزمها عمليات سحب السيارات 
والدراجات ومقطورات عربات الوزن الثقيل وكذا استيفاءه لجميع 

الشروط المنضمة بهذا الكناش .

المادة السادسة

تتكون اللجنة المشار إليها في الفصل 5  أعاله من : 

  ـ رئيس المجلس الحضري لكلميم أو ممثله 

  ـ ممثل السلطة المحلية 

  ـ ممثل األمن 
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المادة الواحدة و العشرون

من  المستغل  يعفي  ال  المرفق  هذا  باستغالل  الترخيص  إن   
هذا  لمزاولة  الضرورية  والتصريحات  التراخيص  الحصول على 

النشاط من طرف اإلدارات المعنية بهذا النشاط .

المادة الثانية و العشرون

أو  التحمالت  دفتر  شروط  بتنفيذ  المتعلقة  النزاعات  كل   
مقتضيات العقد إن لم يتم حلها عن طريق التراضي تعرض أمام 

المحاكم المختصة.

المادة الثالثة و العشرون  

بالعقد كما  التسجيل والتنبر الخاصة  المتعهد تكاليف   يتحمل 
هي محددة بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها .

المادة الرابعة و العشرون

ال يصبح عقد االستغالل نهائيا ونافذ المفعول إال بعد المصادقة 
عليه من طرف السلطة المختصة.

توقيع رئيس المجلس             توقيع كاتب المجلس

أبريل   01 بتاريخ    19 لكلميم عدد  الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

النقطة المتعلقة ب: التداول بشأن قرار بلدي تتميمي للقرار 
 2008 فبراير   18 بتاريخ  الصادر   08/  01 رقم  البلدي  الجبائي 
آلة  بواسطة  الدراجات  وحمل  والسيارات  الشاحنات  بنقل  يتعلق 

الجر)الديباناج(.

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ،

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب : التداول بشأن قرار 
01 /08 الصادر بتاريخ  البلدي رقم  الجبائي  للقرار  بلدي تتميمي 
18/ 02 /2008 يتعلق بنقل الشاحنات والسيارات وحمل الدراجات 

بواسطة آلة الجر )الديباناج( ؛    

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني ؛

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27

عدد األعضاء الموافقين        :  27                    

قرر  ما يلي :

قرار  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
01 /08 الصادر بتاريخ           البلدي رقم  الجبائي  للقرار  بلدي تتميمي 
18 /02/ 2008 يتعلق بنقل الشاحنات والسيارات وحمل الدراجات 

بواسطة آلة الجر )الديباناج(  كما يلي :

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.297 بتاريخ  25 رجب 
1423 )03 أكتوبر2002( كما تم تغييره و تعديله ؛                                     

المادة الرابعة عشر

يجب على المتعهد أن يعلق الئحة اآلثمان داخل عربات الجر.

المادة الخامسة عشر

تحدد مدة االستغالل في خمس سنوات غير قابلة  للتجديد .

المادة السادسة عشر

 carnets à(الفاتورات كنانيش  استعمال  المتعهد  على 
للجماعة  المالية  المصالح  طرف  من  عليها  مؤشر   )souches
الحضرية لكلميم مكونة من أربع )4( أرومات )souches(  بألوان 
والثالثة  العمومية  للسلطة  والثانية  للمستفيدين  األولى  تسلم  مختلفة 

لحارس المحجز والرابعة يحتفظ بها بالكناش.

المادة السابعة عشر

ال يمكن االستفادة من حق االستغالل موضوع هذا الكناش من 
طرف المتعهد المقبول إال بعد استيفائه للشروط التالية :  

أداء ضمانة نهائية قدرها 20.000 درهم، والتي تصبح ملك 
للجماعة في حالة اإلخالل بأحد بنود هذا الكناش.

المادة الثامنة عشر

اإلجباري  بالتأمين  المتعلقة  العقود  إبرام  المتعهد  على  يجب 
للسيارات على الطرقات والتعويض عن األضرار التي من المحتمل 
وقوعها أثناء عملية سحب الدراجات والسيارات، والشاحنات وكذا 
عقد التأمين ضد حوادث الشغل لمستخدمي المرفق بإحدى شركات 
التامين تزاول نشاطها بالمغرب  طبقا لمقتضيات القوانين الجاري 

بها العمل.

المادة التاسعة عشر

المتعهد فسح المجال أمام جميع األجهزة المكلفة  يتعين على 
بالمراقبة للقيام بالمهام المنوطة  بها وتسهيل مأموريتها .

المادة العشرون

يفسخ العقد مع المتعهد في الحاالت التالية :

اإلخالل بأحد بنود دفتر التحمالت 

التأخير في دفع الواجبات لوكيل المداخيل في اآلجال المحددة

 تفويت االستغالل إلى الغير ألي سبب من األسباب.

 صدور حكم ضد المتعهد من لدن المحاكم الرتكابه مخالفة أو 
جنحة ضد القانون العام .

عدم احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشرطة 
اإلدارية المطبقة حاليا أو التي ستحدث  مستقبال .

لمقتضيات  إنذار وتبليغ طبقا  توجيه  بعد  الفسخ  وتطبق حالة 
المادة 152 من القانون رقم 99   65 المتعلق بمدونة الشغل.

 وفي حالة عدم االمتثال  بفسخ العقد تلقائيا وال يترتب عنه 
أي تعويض كيفما كان نوعه  وفي هذه الحالة تتخذ اإلدارة جميع 
التدابير  واإلجراءات التي تراها مناسبة  لضمان  حسن سير هذا 

المرفق.
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أبريل   01 بتاريخ   20 لكلميم عدد   الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

بلدي  قرار  استصدار  بشأن  التداول  ب:  المتعلقة  النقطة 
تكميلي للقرار رقم 01 /1993 بتاريخ 03 /09/ 1993 الذي يحدد 
بمقتضاه تعيين محطات وقوف سيارات األجرة الصغيرة وسيارات 

نقل الطرود بالمدينة .

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ؛

بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
 03 بتاريخ   1993/ 01 للقرار رقم  تكميلي  بلدي  قرار  استصدار 
تعيين محطات وقوف سيارات  بمقتضاه  يحدد  الذي   1993 /09/

األجرة الصغيرة وسيارات نقل الطرود بالمدينة ؛

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني  ؛

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27

عدد األعضاء الموافقين        :  27

قرر  ما يلي :

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قرار بلدي 
تكميلي للقرار رقم 01/ 1993 بتاريخ  03 /09/ 1993 الذي يحدد 
بمقتضاه تعيين محطات وقوف سيارات األجرة الصغيرة وسيارات 

نقل الطرود بالمدينة كما يلي :

بناء على الظهير الشريف رقم 153   08   1 الصادر بتاريخ 
بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  بتنفيذ   1430 صفر   22

الجماعي كما تم تغييره و تتميمه ؛

االخرة  جمادى   3 في  الصادر  الشريف  الظهير  على  وبناء 
الطريق  على  بالمحافظة  المتعلق   )1953 يناير   19(  1372
العمومية وشرطة السير والجوالن كما تم تتميمه وتعديله بالظهير 
 26(  1379 الثانية  جمادى   25 بتاريخ   1.59.277 رقم  الشريف 
دجنبر 1959( و الظهير الشريف رقم 1.69.89 بتاريخ 23 من 

ذي القعدة 1389 )31 يناير 1970( ؛

 1953 يناير   19 في  المؤرخ  الشريف  الظهير  على  وبناء 
المتعلق بالمحافظة على الطريق العام و شرطة السير و الجوالن 
المغير  و   1970 يناير   31 في  المؤرخ  بالظهير  المغير  و  المتمم 
والمتمم بالقانون رقم 27.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

261   94   1 بتاريخ 04 محرم 1415 )14 يونيو 1994(؛

 29 بتاريخ  الصادر   2   69   198 رقم  المرسوم  وبمقتضى 
محرم 1390 )16 أبريل 1970( في شأن شرطة السير والجوالن ؛

 08 بتاريخ  الصادر   2   95   572 رقم  المرسوم  وبمقتضى 
الصادر  القرار  تتميم  و  بتغيير   )1996 نونبر   20( 1417 رجب 
في 08 جمادى األولى 1372 )24 يناير 1953( في شأن مراقبة 

السير والجوالن ؛

  وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19  
رقم  القانون  بتنفيذ  القاضي  نونبر2007(   30(  1428 القعدة  ذي 

47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ؛                      
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 
)3 مايو 2000( الصادر بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة 

تحصيل الديون العمومية ؛
تطبيق  بمواصلة  يقضي  والذي   39   07 القانون  على  وبناء 
ببعض  المتعلقة  المقتضيات  يخص  فيما   30   89 القانون  أحكام 

الرسوم والحقوق والمساهمات؛
وبناء على المرسوم رقم  2.09.441 الصادر في 17 محرم 
1431 )03 يناير 2010 ( بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات 

المحلية ومجموعاتها؛
المالي  بالتنظيم  المتعلق   45/  08 رقم   القانون  على  وبناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  المحلية ومجموعاتها،  للجماعات 

رقم  1.09.02 بتاريخ  22 صفر 1430 )18 فبراير 2009(؛
بناء على القانون رقم 01 /2008 المتعلق بالجبايات المحلية           

ونظرا لمداولة الجماعة الحضرية لكلميم في إطار دورتها 
العادية لشهر أبريل 2013 ؛

الفصل األول 

يتمم هذا القرار بناء على القرار رقم 08 /1 بتاريخ   18فبراير 2008

الفصل الثاني 

واجب نقل الشاحنات والسيارات وحمل الدراجات.

يؤدي كل مستفيد من عملية جر الشاحنات والسيارات وحمل 
الدراجات إما بناءا على طلب المعني باألمر أو بأمر من السلطات 

العمومية واجبا يحدد كما يلي :

ليال
150.00 درهم
100.00 درهم
30.00 درهم
20.00 درهم

نهارا
100.00 درهم
50.00 درهم
15.00 درهم
10.00 درهم

* داخل المدار الحضري
- الشاحنات
- السيارات

- الدراجات النارية
- الدراجات العادية

20.00 درهم
10.00 درهم
06.00 درهم
04.00 درهم

10.00 درهم
05.00 درهم
03.00 درهم
02.00 درهم

خارج المدار الحضري
دهابا وايابا عن كل كلمتر

- الشاحنات
- السيارات

- الدراجات النارية
- الدراجات العادية

الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من: 

القابض الجماعي، وكيل المداخيل والمصالح التقنية واإلدارية 
للجماعة وذلك كل في دائرة اختصاصه.

توقيع رئيس المجلس           توقيع كاتب المجلس
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مقررالمجلس الجماعي لكلميم عدد  23 بتاريخ  01 أبريل 
.2013

تفويت  على  المصادقة  بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  النقطة 
للجماعة  تابعة  خاصة  تجارية  محالت  عليها  المقام  العقارات 
الحضرية لكلميم مكتراة من قبل الخواص والمتواجدة بـ : ساحة 
– شارع  الخامس  محمد  – شارع  تكنى  – ساحة  الثاني  الحسن 

ولي العهد .

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ؛

بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
تجارية  محالت  عليها  المقام  العقارات  تفويت  على  المصادقة 
الخواص  قبل  من  مكتراة  لكلميم  الحضرية  للجماعة  تابعة  خاصة 
والمتواجدة بـ : ساحة الحسن الثاني – ساحة تكنى – شارع محمد 

الخامس – شارع ولي العهد ؛

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني  ؛

- وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 	

عدد األعضاء الحاضرين      : 27   

عدد األصوات المعبر عنها    : 27

عدد األعضاء الموافقين        : 27  

قرر  ما يلي :

تفويت  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
للجماعة  تابعة  خاصة  تجارية  محالت  عليها  المقام  العقارات 
الكراء  عن طريق  المحالت  هذه  مستغلي  لفائدة  لكلميم  الحضرية 
والمتواجدة بـ : ساحة الحسن الثاني – ساحة تكنى – شارع محمد 

الخامس – شارع ولي العهد وذلك حسب الجدول التالي  :

الثمن 
اإلجمالي 
بالدرهم

ثمن المتر 
المربع 
بالدرهم

المساحة 
بالمتر 
مربع

اسم المستفيد
الرقم 
حسب 
التصميم

الموقع رقم 
المحل

رقم 
ترتيبي

155000 2500 62 اشنين ابراهيم 1 شارع محمد 
الخامس 38 1

142500 2500 57 جواني مبارك 2 شارع محمد 
الخامس 35 2

142500 2500 57 بوكجا الحسين 3 شارع محمد 
الخامس 34 3

130000 2500 52 عكدادي البشير 4 شارع محمد 
الخامس 30 4

130000 2500 52 عكدادي البشير 5 شارع محمد 
الخامس 32 5

55000 2500 22 جمال االمام 6 شارع محمد 
الخامس 24 6

55000 2500 22 اللوكس مولود 7 شارع محمد 
الخامس 22 7

55000 2500 22 الراجي  محمد 8 شارع محمد 
الخامس 16 8

55000 2500 22 اللمطي الحسين 9 شارع محمد 
الخامس 18 9

55000 2500 22 الراجي محمد 10 شارع محمد 
الخامس 20 10

وبناء على القرار الوزيري المؤرخ في 19 يناير 1953 حول 
المحافظة على الطريق العام و شرطة السير و الجوالن ؛

وبناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 08 جمادى األولى 
1372 )24 يناير 953( المتعلق بشرطة السير و الجوالن حسبما 

تم تغييره و تتميمه ؛

الصادر   2003 /01 المستمر رقم  البلدي  القرار  وبناء على 
العام  الجماعي  الملك  تنظيم شغل  2003 حول  29 دجنبر  بتاريخ 

داخل المدار الحضري لمدينة كلميم ؛

بتاريخ                          1993  /01 رقم  البلدي  القرار  على  وبناء 
03/ 09/ 1993 الذي يحدد بمقتضاه تعيين محطات وقوف سيارات 

األجرة الصغيرة وسيارات نقل الطرود بالمدينة؛

الجوالن  للسير و  المحلية  اللجنة  وبناء على محضر اجتماع 
المؤرخ في 16/ 02 /2012 ؛

وبناء على مداوالت الجماعة الحضرية لكلميم خالل دورتها 
العادية لشهر أبريل 2013 ،

قرر ما يلي :

المادة األولى

تتميم الفصل األول من القرار البلدي رقم 01 /1993 بتاريخ 
03 /09/ 1993 الذي يعين بمقتضاه مؤقتا وقوف سيارات األجرة 

الصغيرة بالقرب من البوابة الرئيسية لسوق أمحيريش .

المادة الثانية

تتميم الفصل الثاني من القرار البلدي رقم 01 /1993 بتاريخ 
03 /09/ 1993 الذي يعين مؤقتا بمقتضاه محطات وقوف سيارات 
نقل الطرود بالقرب من البوابة الرئيسية لسوق أمحيريش من الجهة 

المحاذية للسور.

المادة الثالثة

و  الطرود  نقل  سيارات  لدخول  المخصص  المكان  يحدد 
سيارات األجرة الصغيرة )الصنف الثاني( للفضاء المجاور لبوابة 
السوق الرئيسية  أمام مدخل سوق المواشي، على أن يكون خروج 

هذه السيارات أمام المدخل الرئيسي للسوق .

المادة الرابعة

يعهد بتنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه، إلى كل من:

مصالح السلطة اإلدارية المحلية.

مصالح األمن اإلقليمية.

المصالح البلدية.

توقيع رئيس المجلس            توقيع كاتب المجلس
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34500 1500 23 الغزالي سويلم 42 ساحة الحسن 
الثاني 88 42

39000 1500 26 بهداش سليمان 43 ساحة الحسن 
الثاني 86 43

39000 1500 26 بهداش سليمان 44 ساحة الحسن 
الثاني 87 44

36000 1500 24 صالح رشيد 45 ساحة الحسن 
الثاني 85 45

39000 1500 26 بولحية محمد 
وابراهيم 46 ساحة الحسن 

الثاني 84 46

40500 1500 27 النفاوي امبارك 47 ساحة الحسن 
الثاني 83 47

40500 1500 27 التلميدي جميعة 48 ساحة الحسن 
الثاني 82 48

72000 1500 48 ادباشي الحسين 49 ساحة الحسن 
الثاني 81 49

40500 1500 27 محمد بن عبد 
هللا 50 ساحة الحسن 

الثاني 54 50

39000 1500 26 الغدالي الحسين 51 ساحة الحسن 
الثاني 53 51

36000 1500 24 راف الحبيب 52 ساحة الحسن 
الثاني 52 52

40500 1500 27 أحمد بن اليزيد 53 ساحة الحسن 
الثاني 51 53

36000 1500 24 الغدالي الحسين 54 ساحة الحسن 
الثاني 50 54

33000 1500 22 لصفر 
المحجوب 55 ساحة الحسن 

الثاني 49 55

40500 1500 27 محمد تقي هللا 56 ساحة الحسن 
الثاني 48 56

25500 1500 17 الحاج العربي 
بلخنفر 57 ساحة الحسن 

الثاني 45 57

102000 1500 68 طه محمود 58 ساحة الحسن 
الثاني

43 و 
 44
و112

58

76500 1500 51 أرجدال العربي 
بن محمد 59 ساحة الحسن 

الثاني 42 59

55500 1500 37 ادريس بن 
الحسن 60 ساحة الحسن  

الثاني 41 60

55500 1500 37 العكاد بن 
العروسي 61 ساحة الحسن 

الثاني 40 61

43500 1500 29 محمد هرموش 62 ساحة الحسن 
الثاني 39 62

40500 1500 27 العربي بن 
محمد 63 ساحة الحسن 

الثاني 36 63

37500 1500 25 اشنين سالم 64 ساحة الحسن 
الثاني 35 64

37500 1500 25 بوزان محمد بن 
مبارك 65 ساحة الحسن 

الثاني 34 65

37500 1500 25 اتري مولود بن 
عبيد 66 ساحة الحسن 

الثاني 33 66

69000 1500 46 بورقيس بكار 67 ساحة الحسن 
الثاني 28 67

34500 1500 23 احمد حنانة 68 ساحة الحسن 
الثاني 27 68

34500 1500 23 البلدي محمد 69 ساحة الحسن 
الثاني 26 69

52500 2500 21 اللوكس مولود 11 شارع محمد 
الخامس 12 11

52500 2500 21 اللوكس مولود 12 شارع محمد 
الخامس 14 12

55000 2500 22 اللمطي عمر 13 شارع محمد 
الخامس 10 13

47500 2500 19 صالح رشيد 14 شارع محمد 
الخامس 7 14

50000 2500 20 المرزوقي احمد 15 شارع محمد 
الخامس 6 15

55000 2500 22 االزعر حميدة 
بن فال 16 شارع محمد 

الخامس 5 16

192500 2500 77 الصافي المدني 17 شارع محمد 
الخامس 12 17

72500 2500 29 الركراك الحسن 18 شارع محمد 
الخامس 8 18

72500 2500 29 الصافي 
المحجوب 19 شارع محمد 

الخامس 7 19

72500 2500 29 علي سالم بال 20 شارع محمد 
الخامس 9 20

72500 2500 29 الديه  العروسي 21 شارع محمد 
الخامس 11 21

72500 2500 29 عبد الوهاب بن 
علي 22 شارع محمد 

الخامس 13 22

72500 2500 29 الصافي المدني 23 شارع محمد 
الخامس 15 23

72500 2500 29 لحسن بن المين 24 شارع محمد 
الخامس 17 24

72500 2500 29 زدناس محمد 25 شارع محمد 
الخامس 19 25

72500 2500 29 هماوي مبارك 26 شارع محمد 
الخامس 21 26

72500 2500 29 هماوي محمد 27 شارع محمد 
الخامس 23 27

80000 2500 32 هيبة بن عبد 
الوهاب 28 شارع محمد 

الخامس 25 28

114000 2000 57 لحسن بن علي 
بن ابراهيم 29 ساحة تكنى مكرر4 29

86000 2000 43 ورثة شهوب 
محمد 30 ساحة تكنى 1 30

60000 2000 30 خنفر محمد بن 
المين 31 ساحة تكنى 3 31

60000 2000 30 خنفر علي 
المين 32 ساحة تكنى 4 32

54000 2000 27 اضريضر 
مبارك 33 ساحة تكنى 5 33

54000 2000 27 حموني حسن 34 ساحة تكنى 6 34

54000 2000 27 العمري المهدي 
بن عابد 35 ساحة تكنى 7 35

50000 2000 25 امكسار احمد 36 ساحة تكنى 8 36
50000 2000 25 ويور شعيب 37 ساحة تكنى 9 37
80000 2000 40 اعلي بن الحبيب 38 ساحة تكنى 10 38
86000 2000 43 الهادي محمد 38 ساحة تكنى 11 39
148000 2000 74 بطل الحسين 40 ساحة تكنى 12 40

45000 1500 30 الصبار لحسن 41 ساحة الحسن 
الثاني 89 41
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31000 1000 31 العتيك الطالب 
بويا 97 شارع ولي 

العهد 183 97

31000 1000 31 االحبيب 
بوغمران 98 شارع ولي 

العهد 185 98

32000 1000 32 مومني محمد 99 شارع ولي 
العهد 187 99

توقيع رئيس المجلس            توقيع كاتب المجلس

أبريل   01 بتاريخ   24 لكلميم عدد   الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

من  اعتمادات  تحويل  بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  النقطة 
فصول إلى فصول .

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59 منه، وبعد دراسة المجلس 
للنقطة المتعلقة ب : التداول بشأن تحويل اعتمادات من فصول إلى 

فصول ؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني ؛

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

عدد األعضاء الحاضرين      :  27   

عدد األصوات المعبر عنها    :  27

عدد األعضاء الموافقين        :  27

قرر ما يلي :

  صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على  تحويل 
اعتمادات من فصول إلى فصول على الشكل التالي :

من الفصلين :

12 /10   20   10   األجور والتعويضات 
للموظفين المؤقتين     75.000,00 درهما

32 /30   20   10   المساهمات
في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  251.226,44 درهما 
                                المجموع :    326.226,44  درهما

إلى الفصول :
11 /10 20 10   الرواتب والتعويضات

 القارة للموظفين الرسميين ومثالئهم   243.603,80  درهما 
31 /30    20   10  مساهمة أرباب العمل

 للصندوق المغربي للتقاعد                32.622,64   درهما
72 /70   30   10   شراء السالح والذخيرة 50.000,00  درهما 
         المجموع :                           326.226,44  درهما

توقيع رئيس المجلس                 توقيع كاتب المجلس

34500 1500 23 مبارك 
االيتوسي 70 ساحة الحسن 

الثاني 24 70

33000 1500 22 احمد سالم بن 
الهيبة 71 ساحة الحسن 

الثاني 23 71

30000 1500 20 كدالي بدا بن 
بوزيد 72 ساحة الحسن 

الثاني 21 72

30000 1500 20 احمد بن 
الحسين 73 ساحة الحسن 

الثاني 20 73

30000 1500 20 احمد بن 
الحسين 74 ساحة الحسن 

الثاني 19 74

30000 1500 20 بربوش براهيم 
بن احمد 75 ساحة الحسن 

الثاني 18 75

30000 1500 20 الشويخ بن 
المختار 76 ساحة الحسن 

الثاني 17 76

28500 1500 19 البشير بن 
مسعود 77 ساحة الحسن 

الثاني 16 77

60000 1500 40 محمد فاضل بن 
مبارك 78 ساحة الحسن 

الثاني 15 78

39000 1500 26 المحجوبي عبذ 
الرحمان 79 ساحة الحسن 

الثاني 13 79

33000 1500 22 امراي  عمر 80 ساحة الحسن 
الثاني 12 80

33000 1500 22 الشافعي بن 
البشير 81 ساحة الحسن 

الثاني 11 81

43500 1500 29 العثماني محمد 
بن الطالب 82 ساحة الحسن 

الثاني 8 82

33000 1500 22 العثماني محمد 
بن الطالب 83 ساحة الحسن 

الثاني 9 83

34500 1500 23 الناجم بن 
الطالب 84 ساحة الحسن 

الثاني 7 84

34500 1500 23 حميدوش العابد 85 ساحة الحسن 
الثاني 5 85

37500 1500 25 حميدوش العابد 86 ساحة الحسن 
الثاني 6 86

31500 1500 21 الغداني الحسين 87 ساحة الحسن 
الثاني 3 87

36000 1500 24 الغداني الحسين 88 ساحة الحسن 
الثاني 4 88

36000 1500 24 صبيع مولود 89 ساحة الحسن 
الثاني 1 89

31500 1500 21 صبيع مولود 90 ساحة الحسن 
الثاني 2 90

331500 1500 221 اشنين سالم 
واخيه عالي 91 ساحة الحسن 

الثاني مقهى 91

76500 1500 51 باحمو عبد 
الجليل 92 ساحة الحسن 

الثاني
 90

صيدلية 92

32000 1000 32 عبد المجيد 
لخشيبة 93 شارع ولي 

العهد 175 93

31000 1000 31 الكوري حميد 94 شارع ولي 
العهد 177 94

31000 1000 31 الشاوي البشير 95 شارع ولي 
العهد 170 95

31000 1000 31 بلخنفر حسن 96 شارع ولي 
العهد 181 96
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عدد األعضاء الموافقين       :  27                    

قرر  ما يلي :

اإلذن  منح  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق    
لرئاسة المجلس للترافع في هذه القضايا .

توقيع رئيس المجلس                 توقيع كاتب المجلس

مقررالمجلس الجماعي لكلميم عدد 07  بتاريخ  08 أبريل 
.2014

النقطة المتعلقة ب: التداول بشأن تحيين المخطط الجماعي 
للتنمية.

الدورة  في  المجتمع  لكلميم   الحضرية  الجماعة  مجلس  إن   
العادية لشهر أبريل 2014  خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  

08  أبريل 2014 .

 وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ؛

بشأن  التداول   : ب  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد    
تحيين المخطط الجماعي للتنمية؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني ؛

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين     :  29

عدد األصوات المعبر عنها   :  29

عدد األعضاء الموافقين       :  29  

قرر ما يلي :

تحيين  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
المخطط الجماعي للتنمية كما يلي :

أبريل   01 بتاريخ   25 عدد  لكلميم  الجماعي  مقررالمجلس 
.2013

النقطة المتعلقة ب : منح اإلذن لرئاسة المجلس للترافع في 
القضايا التالية : 

- قضية السيد مبارك بطاح ضد بلدية كلميم .	

- قضية السيد محمد عبرات ضد بلدية كلميم .	

- قضية السيد حسنا أبوزيد ضد بلدية كلميم .	

- قضية السيد محمد اكرواز ضد بلدية كلميم .	

- قضية السيد حميد الكوري ضد بلدية كلميم .	

- قضية السيد محمد أشكار ضد بلدية كلميم .	

- قضية السيد أحمد حيسون ضد بلدية كلميم .	

- قضية السيد مبارك بالش ضد بلدية كلميم .	

- قضية السادة محجوب صافي و ورثة صافي المدني بن 	
أحمد ضد بلدية كلميم.

- قضية السيدة فاطمة لعزيزة بنت البشير ضد بلدية كلميم.	

- قضية السيدة سلمة الغزاوي بنت بكار ضد بلدية كلميم.	

- قضية السيد محمد لحيحر ضد بلدية كلميم.	

وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره 
وتتميمه وخاصة المواد 58 و59  منه ،

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب : منح اإلذن لرئاسة 
المجلس للترافع في هذه القضايا .

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني  .

 وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : 

عدد األعضاء الحاضرين     :  27   

عدد األصوات المعبر عنها   :  27

المشاريع
الغالف المالي

 )اعتمادات
االلتزام(

 اعتمادات األداء
برسم سنة 2010

 اعتمادات
 األداء برسم
سنة 2011

 اعتمادات األداء
برسم سنة 2012

 اعتمادات األداء
 برسم سنة
2013

 اعتمادات
 األداء برسم
سنة 2014

 اعتمادات األداء
 برسم سنة
2015

المالحظات

 الطرق الحضرية
والسير والجوالن

 945 658 99  945 658 99بناء الطرق

616 031 03722 019 57  653 050 79تقوية قارعة الطرق

 142 532 7228 271 12 864 803 20تهيئة جنبات الطرق

016 989 13427 871 00049 280 2 150 140 80تهيئة مداخل المدينة
 تحسين التشوير

000 200 1 000 320 1 000 520 2الطرقي

612 173 282 المجموع 1
        الماء الصالح للشرب
 تأهيل وتوسيع شبكة
تم إنجاز األشغال      000 000 2الماء الصالح للشرب
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       000 000 2 المجموع 2

 الكهرباء و اإلنارة
        العمومية

 إصالح شبكة اإلنارة
 العمومية وكهربة

المنازل
 في طور إعداد      000 000 27

الدراسة

 إنشاء مراكز التحويل
 الكهربائية وتأهيل

القديمة
7600 000      

 تم إنشاء أربعة مراكز
    للتحويل من طرف

  م. و. ك.
 دفن الخيوط

 الكهربائية ذات الجهد
المتوسط

        سيتم تنفيذه من طرف    
 م. و. ك.

        000 600 34 المجموع 3

        التطهير السائل

 تأهيل وتوسيع محطة
 معالجة المياه العادمة

 و إنجاز محطات
الضخ

و قناة التحويل

57 000 000      

 تم إنجاز مشروع
 وتوسيع محطة

 معالجة المياه العادمة
 مشروع إتجاز

 محطات الضخ وقناة
 التحويل في طور

اإلنجاز

 تأهيل وتوسيع شبكة
 الصرف الصحي

وانجاز شبكة صرف
مياه االمطار

110 000 000      

 سيتم تنفيذها في
 إطار اتفاقية التدبير
 المفوض المعدلة
 بناء على نتائج
 دراسة تحيين

 المخطط المديري
 للتطهيرالسائل

وصرف مياه األمطار
 دراسة تحيين

 المخطط المديري
 للتطهير السائل و

صرف مياه األمطار

 الدراسة في مراحلها      000 500 1
األخيرة

       000 500 168 المجموع 4

 حماية المدينة من
الفيضانات

 حماية المدينة من
      000 000 6الفيضانات

 سيتم تنفيذه من طرف
 كتابة الدولة في الماء
 وشركاء آخرين - تم
 منح األمر بالخدمة
 للشركة القابضة

لألشغال

       000 000 6 المجموع 5

        تحيين وثائق التعمير

 إنجاز دراسة حول
      000 800تصميم تهيئة جديد

 يتم تنفيذ المشروع
 من طرف الوكالة

الحضرية

       000 800 المجموع 6

 تحسين حظيرة السكن
        والتنمية المجالية



91اجلريدة الر�سمية للجماعات املحلية 19 صفر 1436 )12 دجنبر 2014(

 إعادة تأهيل بعض
 األحياء ناقصة

التجهيز
188 750 000 20 000 00020 000 00020 000 00074 750 00054 000 000

 يتم تنفيذه من طرف
 وزارة السكنى
وسياسة المدينة

       000 750 188المجموع 7

 تحسين جمالية
        العمران

     000 444 000 000 6إعادة تأهيل الموروث

 تهيئة الساحات
       000 000 12العمومية

 000 000 00018 000 9 000 334 000000 27تهيئة المقابر

  يتم تنفيذه في
 إطار شراكة بين
 الوالية)المبادرة(
 ووكالة الجنوب

 والمجلس الجهوي
     والمجلس اإلقليمي
 و الجماعة وكذا
 شراكة مع وزارة
 السكنى وسياسة

المدينة

       000 000 45المجموع 8

 البيئة والمساحات
        الخضراء

 بناء وتهيئة المساحات
    309 866 76248 999 61011 993 6813 859 64الخضراء

 وضع أشجار
    000 020 0121 999 15 012 019 17التصفيف

    000 804828 840 55 804 668 56تغطية واد أمان أوشن

 تهيئة منتزه ترفيهي
 000 700 0004 240 3   000 940 7بالحزام االخضر

 في إطار شراكة
 بين مديرية اإلنعاش
 الوطني و المندوبية

 السامية للغابات
 ووكالة الحوض
 المائي والوكالة
 الوطنية للواحات

والجماعة

       497 487 146 المجموع 9

 تحديث التجهيزات
الجماعية

 بناء مجزرة عصرية
 000 000 00035 000 5   000 000 40للحوم الحمراء

 في إطار شراكة
 بين وزارة الداخلية

 ووكالة الجنوب
 والمجلس اإلقليمي و

الجماعة

 بناء سوق الجملة
 000 500 0002 500   000 000 3لألسماك

 في إطار شراكة بين
 الوالية)المبادرة(
 ووكالة الجنوب

 والمجلس الجهوي
     والمجلس اإلقليمي

و الجماعة

       000 000 5بناء المرآب البلدي

 295 235 5881 470 7062 764 2351 588 1761 941 1 000 000 9اقتناء األراضي
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       000 000 57المجموع 10

 المساهمة في تأهيل
 النشاط االقتصادي

بالمدينة
        

      000 000 175تهيئة منطقة صناعية

 في إطار شراكة
 بين وزارة السكنى
 وسياسة المدينة
 وشركة العمران

الجنوب

    000 875 0004 125 4 000 000 9بناء مراكز تجارية

 بناء مجمع الصناعة
 000 000 0004 000 8   000 000 12التقليدية

 في إطار شراكة
 بين وزارة الصناعة

 التقليدية ووكالة
الجنوب والجماعة

       000 000 196المجموع 11

 المرافق السوسيو
رياضية

 احداث وتهيئة واحة
 الرياضات )الشطر

الثاني(
45 000 0004 003 29719 038 46215 319 7806 638 461   

000 000 00075 000 75    000 000 150بناء ملعب رياضي

 في إطار شراكة
 بين وزارة الشباب
 والرياضة ووكالة
 الجنوب والجماعة

 بناء أربعة مسابح
  000 000 00021 000 10   000 000 31للقرب

 في إطار شراكة
 بين وزارة الشباب
 والرياضة ووكالة
الجنوب والجماعة

 بناء مركز في خدمة
  320 333 5   320 333 5الشباب

 في إطار شراكة
 بين وزارة الشباب

والرياضة والجماعة

 تاهيل المؤسسات
000 000 00015 000 00015 000 10   000 000 40التعليمية

 في إطار شراكة
 بين وزارة الشباب
 والرياضة وزارة
 التربية الوطنية و
 الوالية)المبادرة(
 ووكالة الجنوب

والجماعة

 بناء مركز سوسيو
 تربوي لدوي
االحتياجات

2 000 000   2 000 000  

 في إطار شراكة بين
الوالية )المبادرة(
 ووكالة الجنوب

والجماعة

 بناء فضاء جمعوي و
  000 000 3   000 000 3مركز الهالل األحمر

 في إطار شراكة بين
 الوالية)المبادرة(
 ووكالة الجنوب

والجماعة

 بناء مقرات اجتماعية
  000 000 2   000 000 2بالمحطة الطرقية

 في إطار شراكة بين
 الوالية )المبادرة(

والجماعة

       320 333 278المجموع 12
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 تنظيم وعصرنة اإلدارة
الجماعية

 تطوير الهيكلة التنظيمية
 000 000500 500    000 000 1اإلدارة الجماعية

 التدبير المعلومياتي
  630 000960 000300 700  630 960 1لالقسام والمصالح

 إنشاء وتجهيز مقر
للبلدية

26 500 000      
 تقدر تكلفة المشروع
بــ 70 مليون درهم
 مساهمة الجماعة

26.5 مليون درهم
 عتاد المكتب والعتاد

   424 302159 232211 342,96997 000414 000 7المعلومياتي

       630 460 36المجموع 13

 تقوية قدرات اإلطار
البشري

 إنجاز وتنفيذ خطة
 للتكوين لفائدة أطر

الجماعة
1 500 000    700 000800 000 

       000 500 1المجموع 14

        تعبئة الموارد الجماعية

 إنجاز دراسة حول
 تعبئة الموارد المالية

للجماعة
600 000    600 000  

 إنجاز دراسة حول
 تصفية األمالك

الجماعية
2 000 000 500 000600 000500 000400 000  

       000 600 2المجموع 15

        دعم إنجاز المخطط

 مصاريف المساعدة
 941 852 0002 250 0003 250 0003 250 0003 250 0593 000647 500 16التقنية إلنجاز المشاريع

مصاريف التغيرات
 308 692 7181 948 9743 358 5   000 000 11) المادية والمالية(

000 500 27المجموع 16

       االقتصاد االجتماعي

 دعم المشاريع المدرة
 للدخل ودعم المجتمع

المدني
60 000 000      

 في إطار شراكة بين
 وزارة الداخلية ووكالة

الجنوب والجماعة

000 000 00025 000 00025 000 10   000 000 60المجموع 17

 705 533 1 المجموع العام
059       

توقيع رئيس المجلس               توقيع كاتب المجلس
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اعتمادات  بتحويل  المتعلقة  النقطة  مقرر  على  الحاضرين 
من فصل إلى فصل بالميزانية كما يلي :

تحويل مبلغ 30.000.00 إلى حصة المشغل في منظمات  -
االحتياط االجتماعي.

تحويل مبلغ 40.000.00  إلى حصة المشغل في الصندوق  -
المغربي للتقاعد.

تحويل مبلغ 100.000.00 لشراء عتاد كهربائي صغير. -
تحويل مبلغ 100.000.00 لشراء مواد التنظيف. -
تحويل مبلغ 150.000.00 لشراء التجهيزات الرياضية. -

اإلمضاءات: نائب رئيس المجلس : الوافي الخرشي
نائبة كاتب المجلس : بنت اخوالها بوسة

في  للمحبس  الجماعي  المجلس  مداوالت  محضر  ملخص 
إطار دورته العادية لشهر فبراير 2013.

العادية  دورته  إطار  في  للمحبس  الجماعي  المجلس  اجتمع 
 18 االثنين  يوم  الجماعة  بمقر  المنعقدة   2013 فبراير  لشهر 
لمقتضيات  طبقا   1434 الثاني  ربيع   08 الموافق  فبراير2013 
الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 من رجب 1423 
بالميثاق  المتعلق   78.00 القانون رقم  بتنفيذ   )2002 أكتوبر   03(
 1.03.82 بالظهير الشريف رقم  الجماعي كما تم تغييره وتتميمه 
الصادر في 20 محرم 1424  )24 مارس 2003( بتنفيذ القانون 
رقم 01.03 والظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 من 

صفر 1430 )18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 17.08؛
الصادرة   3886 عدد  الوزارية  الدورية  لمقتضيات  وتفعيال 
بتاريخ 26 ابريل 2010 بشأن مراقبة مشروعية مقررات المجالس 
على  الحاضرين  األعضاء  بأغلبية  المجلس  صادق  فقد  الجماعية 
هذه  أعمال  جدول  في  المدرجة  النقط   بشأن  المتخذة  المقررات 

الدورة كما هو مبين أسفله:
النقطة  بشأن  الجماعي  المجلس  طرف  من  المتخذ  المقرر 

األولى : 
صادق المجلس الجماعي للمحبس خالل دورته العادية لشهر 
أكتوبر 2013 في جلسته ليوم االثنين 18 فبراير 2013 الموافق 
08 ربيع الثاني 1434 هـ بإجماع أعضائه الحاضرين على مقرر 
 2012 المالية  للسنة  اإلداري  الحساب  بدراسة  المتعلقة  النقطة 

والتصويت عليه.
اإلمضاءات: رئيس الجلسة         محمد الدحمي.
كاتب المجلس           محمد الحمامي.

النقطة  بشأن  الجماعي  المجلس  طرف  من  المتخذ  المقرر 
الثانية: 

صادق المجلس الجماعي للمحبس خالل دورته العادية لشهر 
الموافق   2013 18 فبراير  2013 في جلسته ليوم االثنين  فبراير 
على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  هـ   1434 الثاني  ربيع   08
البالغ   2012 لسنة  المالي  الفائض  ببرمجة  المتعلقة  النقطة  مقرر 
بالمحبس  المتواجدة  المقبرة  لترميم وصيانة  درهم   173.615.10

ملخص مداوالت المجالس الجماعية

دورته  إطار  في  ألسا  الجماعي  المجلس  مداوالت  ملخص 
العادية لشهر ابريل 2013.

اجتمع المجلس الجماعي السا في إطار دورته العادية لشهر 
ابريل 2013 المنعقدة بمقر الجماعة يوم الخميس 25 ابريل 2013 
الموافق 14 جمادى الثانية 1434 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 
أكتوبر   03(  1423 رجب  من   25 في  الصادر   1.02.297 رقم 
2002( بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما 
في  الصادر   1.03.82 رقم  الشريف  بالظهير  وتتميمه  تغييره  تم 
20 محرم 1424 )24 مارس 2003( بتنفيذ القانون رقم 01.03 
والظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 من صفر 1430 

)18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 17.08؛

الصادرة   3886 عدد  الوزارية  الدورية  لمقتضيات  وتفعيال 
بتاريخ 26 ابريل 2010 بشأن مراقبة مشروعية مقررات المجالس 
على  الحاضرين  األعضاء  بإجماع  المجلس  فقد صادق  الجماعية 
هذه  أعمال  جدول  في  المدرجة  النقط  بشأن  المتخذة  المقررات 

الدورة كما هو مبين أسفله؛ 

النقطة  بشأن  الجماعي  المجلس  طرف  من  المتخذ  المقرر 
األولى: 

لشهر  العادية   دورته  خالل  ألسا  الجماعي  المجلس  صادق 
أبريل 2013 المنعقدة بمقر الجماعة يوم الخميس 25 أبريل 2013 
الحاضرين  أعضائه  بإجماع   1434 الثانية  جمادى   14 الموافق 
على مقرر النقطة المتعلقة بدراسة التقرير األولي حول التشخيص 
التشاركي للجماعة الحضرية ألسا وذلك بتأجيل دراسته ومناقشته 
إلى دورة قادمة بسبب غياب منسق اللجنة التقنية المكلفة بهذا الملف.

اإلمضاءات:  نائب رئيس  المجلس : الوافي الخرشي.

نائب كاتب المجلس : بنت اخوالها بوسة.

النقطة  بشان  الجماعي  المجلس  طرف  من  المتخذ  المقرر 
الثانية:

لشهر  العادية   دورته  خالل  ألسا  الجماعي  المجلس  صادق 
أبريل  2013 المنعقدة بمقر الجماعة يوم الخميس 25 أبريل 2013 
الموافق 14 جمادى الثانية 1434 بإجماع اعضائه الحاضرين على 
مقرر النقطة المتعلقة بدراسة  مشكل رمي الردم وبقايا مواد البناء 
الغاية  لهذه  خاصة  أماكن  يحدد  بلدي  قرار  واستصدار  بالمدينة 
بتحديد مطرح النفايات مكانا مناسبا لرمي بقايا مواد البناء بالمدينة 

واستصدار قرار تنظيمي في هذا الشأن.

اإلمضاءات:  نائب رئيس  المجلس : الوافي الخرشي.

نائب كاتب المجلس : بنت اخوالها بوسة.

النقطة  بشأن  الجماعي  المجلس  طرف  من  المتخذ  المقرر 
الثالثة:
صادق المجلس الجماعي ألسا خالل دورته العادية لشهر  -

أبريل 2013 المنعقدة بمقر الجماعة يوم الخميس 25 ابريل 
2013 الموافق 14 جمادى الثانية 1434 بإجماع أعضائه 
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المركز وتسميتها بمقبرة الشهداء.
اإلمضاءات:  رئيس المجلس                عياد كرماط
كاتب المجلس              محمد الحمامي 
النقطة  بشأن  الجماعي  المجلس  طرف  من  المتخذ  المقرر 

الثالثة: 
صادق المجلس الجماعي للمحبس خالل دورته العادية لشهر 
الموافق   2013 18 فبراير  2013 في جلسته ليوم االثنين  فبراير 
08 ربيع الثاني 1434هـ بإجماع أعضائه الحاضرين على مقرر 
النقطة المتعلقة برفع ملتمس إلى السيد عامل اإلقليم من اجل دعم 
بالمشاريع  المتعلقة  السند  طلبات  تخصيص  عبر  المحلية  المقاولة 
المزمع إنجازها بالنفوذ الترابي للجماعة لفائدة المقاوالت المحلية 

لتشجيعها وتنميتها. 
اإلمضاءات: رئيس المجلس         عياد كرماط
كاتب المجلس      محمد الحمامي 

النقطة   بشأن  الجماعي  المجلس  طرف  من  المتخذ  المقرر 
الرابعة:

صادق المجلس الجماعي للمحبس خالل دورته العادية لشهر 
الموافق   2013 18 فبراير  2013 في جلسته ليوم االثنين  فبراير 
على  الحاضرين  أعضائه   بإجماع  1434هـ  الثاني  ربيع   08
الجماعي  التنمية  إعداد مخطط  وتقييم  بتتبع  المتعلقة  النقطة  مقرر 
الملكية من أجل  المسلحة   القوات  لدى مصالح  التدخل  وضرورة 

المخطط التنموي بالجماعة.
اإلمضاءات:  رئيس المجلس          عياد كرماط
كاتب المجلس           محمد الحمامي       

جهة مراكش – تانسيفت- الحوز

المقررات المتخذة من طرف المجالس المحلية

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 90 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية 
والقروية  الحضرية  المراكز  تأهيل  مشاريع  بإنجاز  تتعلق  إطار 

بجهة مراكش تانسيفت الحوز.

إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013.
وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 29 

منه؛
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، حيث أن عملية التصويت 

جاءت كما يلي :
 عدد األعضاء الحاضرين : 78 عضوا.

عدد األعضاء الموافقين : 78 عضوا.
عدد األعضاء المعارضين : ال احد 

عدد األعضاء الممتنعين : ال احد 
قرر ما يلي :

مشروع  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
الحضرية  المراكز  تأهيل  مشاريع  بإنجاز  تتعلق  إطار  اتفاقية 

والقروية بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
توقيع رئيس المجلس          أحمد تويزي.

توقيع كاتب المجلس           محمد أبو العباس.

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 91 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية 
المتنقل تاركة  إطار للشراكة  تتعلق ببناء سكن وحدات المخزن 

بمراكش.
إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013.
     وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 

29 منه؛
عملية  أن  ،حيث  العلني  التصويت  إلى  اللجوء  وبعد      

التصويت جاءت كما يلي :
 عدد األعضاء الحاضرين  : 78 عضوا.
عدد األعضاء الموافقين     : 78 عضوا.

عدد األعضاء المعارضين  : ال احد 
عدد األعضاء الممتنعين    : ال احد 

قرر ما يلي :
صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية إطار 
للشراكة  تتعلق ببناء سكن وحدات المخزن المتنقل تاركة بمراكش.

توقيع رئيس المجلس          أحمد تويزي.
توقيع كاتب المجلس           محمد أبو العباس.

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 92 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية 
الوطنية  الطريق  بين  الرابطة  الطريق  إصالح  بخصوص  شراكة 
رقم 8 ودواوير سيدي بوبكر، الصور وايت تافوكت بجماعة أيت 

هادي بإقليم شيشاوة.
إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013.
وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 29 
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مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 94 بتاريخ 
31 ماي 2013. 

النقطة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية 
شراكة خاصة ببناء وتهيئة مجموعة من الطرق بالجماعة القروية 

سيدي عبد هللا غياث بإقليم الحوز.

إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013.

وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 29 
منه؛

  وبعد اللجوء إلى التصويت العلني حيث أن عملية التصويت 
جاءت كما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين   : 78 عضوا.

عدد األعضاء الموافقين     : 78 عضوا.

عدد األعضاء المعارضين : ال احد 

عدد األعضاء الممتنعين   : ال احد 

قرر ما يلي :

اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق   
شراكة خاصة ببناء وتهيئة مجموعة من الطرق بالجماعة القروية 

سيدي عبد هللا غياث بإقليم الحوز.

توقيع رئيس المجلس         أحمد تويزي

توقيع كاتب المجلس          محمد أبو العباس

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 95 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية 
شراكة من اجل تمويل و انجاز مشروع ربط دار األمومة و المركز 

الصحي بمركز التوأمة بالجماعات المجاورة )4جماعات(.

إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013؛
وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 29 

منه؛
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني حيث أن عملية التصويت 

جاءت كما يلي:
:78عضوا عدد األعضاء الحاضرين 

: 78 عضوا عدد األعضاء الموافقين  
: ال أحد عدد األعضاء المعارضين  
: ال أحد عدد األعضاء الممتنعين  

يقرر ما يلي:
اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  باجماع  المجلس  صادق 
شراكة من أجل تمويل و انجاز مشروع ربط دار األمومة و المركز 

منه؛
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، حيث أن عملية التصويت 

جاءت كما يلي :
 عدد األعضاء الحاضرين   : 78 عضوا.
عدد األعضاء الموافقين     : 78 عضوا.

عدد األعضاء المعارضين : ال احد 
عدد األعضاء الممتنعين   : ال احد 

قرر ما يلي :
اتفاقية  على  الحاضرين  اعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
الوطنية  الطريق  بين  الرابطة  الطريق  إصالح  بخصوص  شراكة 
رقم 8 ودواوير سيدي بوبكر، الصور وايت تافوكت بجماعة أيت 

هادي بإقليم شيشاوة.
توقيع رئيس المجلس         أحمد تويزي

توقيع كاتب المجلس          محمد أبو العباس

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 93 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية 
شراكة خاصة ببناء وإنجاز الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية 
رقم 8 والجماعة القروية سيدي غانم بدواوير الجماعات القروية 

السعيدات وادويران.
إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013.
وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 29 

منه؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني حيث أن عملية التصويت 
جاءت كما يلي :

 عدد األعضاء الحاضرين : 78 عضوا.

عدد األعضاء الموافقين    : 78 عضوا.

عدد األعضاء المعارضين : ال احد 

عدد األعضاء الممتنعين   : ال احد

 قرر ما يلي :

     صادق المجلس بإجماع اعضائه الحاضرين على اتفاقية 
شراكة خاصة ببناء وإنجاز الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية 
القروية  الجماعات  القروية سيدي غانم بدواوير  8 والجماعة  رقم 

السعيدات وادويران.

توقيع رئيس المجلس        أحمد تويزي

توقيع كاتب المجلس         محمد أبو العباس
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الصحي بمركز التوامة بالجماعات المجاورة )4 جماعات(.

توقيع رئيس المجلس         توقيع كاتب المجلس
محمد أبو العباس احمد تويزي        

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 96 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة و المصادقة على مشروع اتفاقية 
شراكة حول بناء فضاء للشباب  و نادي نسوي بمدينة ابن جرير 

بإقليم الرحامنة.
إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013؛
وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 29 

منه؛
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني حيث أن عملية التصويت 

جاءت كما يلي:
عدد األعضاء الحاضرين             :78 عضوا
عدد األعضاء الموافقين               : 78 عضوا

عدد األعضاء المعارضين            : ال أحد
عدد األعضاء الممتنعين               : ال أحد

اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  باجماع  المجلس  صادق 
ابن جرير  نادي نسوي بمدينة  للشباب و  بناء فضاء  شراكة حول 

بإقليم الرحامنة.
توقيع كاتب المجلس توقيع رئيس المجلس 

احمد تويزي                   محمد أبو العباس

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 97 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة و المصادقة على مشروع اتفاقية 
بمراكش  ومتحفي  وتثقيفي  تربوي  فضاء  بإحداث  تتعلق  شراكة 

خاص بالمقاومة و جيش التحرير.
إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013؛
وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 29 

منه؛
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني حيث أن عملية التصويت 

جاءت كما يلي:
: 78 عضوا عدد األعضاء الحاضرين   
: 78 عضوا عدد األعضاء الموافقين   

: ال أحد عدد األعضاء المعارضين   
: ال أحد عدد األعضاء الممتنعين              

قرر ما يلي :

اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  باجماع  المجلس  صادق 
بمراكش  متحفي  و  وتثقيفي  تربوي  فضاء  بإحداث  تتعلق  شراكة 

خاص بالمقاومة و جيش التحرير،
توقيع كاتب المجلس توقيع رئيس المجلس 

احمد تويزي                   محمد أبو العباس

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 98 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة و المصادقة على مشروع اتفاقية 
شراكة تتعلق باحداث فضاء تربوي و تثقيفي و متحفي بالصويرة 

خاص بالمقاومة وجيش التحرير،

إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013؛

وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، ال سيما المادة 29 
منه؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني حيث أن عملية التصويت 
جاءت كما  يلي:

: 78 عضوا عدد األعضاء الحاضرين  

: 78 عضوا عدد األعضاء الموافقين   

: ال أحد عدد األعضاء المعارضين   

عدد األعضاء الممتنعين              : ال أحد

يقرر ما يلي

اتفاقية  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
بالصويرة  ومتحفي  وتثقيفي  تربوي  فضاء  بإحداث  تتعلق  شراكة 

خاص بالمقاومة و جيش التحرير.

توقيع كاتب المجلس توقيع رئيس المجلس  

محمد أبو العباس احمد تويزي  

مقرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 99 بتاريخ 
31 ماي 2013.

النقطة المتعلقة بالمناقشة و المصادقة على مشروع ملحق 
تعديلي التفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز 

و المجلس الجهوي للسياحة.

إن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المجتمع في الدورة 
العادية لشهر ماي 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 

ماي 2013؛

وطبقا لمقتضيات القانون المنظم للجهات، السيما المادة 
29منه؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني حيث أن عملية التصويت 
جاءت كما يلي:
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: 78 عضوا عدد األعضاء الحاضرين   

:78 عضوا عدد األعضاء الموافقين   

: ال أحد عدد األعضاء المعارضين   

: ال أحد عدد األعضاء الممتنعين   

قرر ما يلي:

ملحق  على  الحاضرين  أعضائه  باجماع  المجلس  صادق 
تعديلي التفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز و 

المجلس الجهوي للسياحة .

توقيع كاتب المجلس توقيع رئيس المجلس  

محمد أبو العباس  احمد تويزي   

جهة مكناس تافياللت

قرارات صادرة عن سلطة الوصاية

قرار عاملي رقم 03 بتاريخ 30  مايو2014 يعلن بمقتضاه 
الجماعي  المجلس  عضوية  من  اسريري  حمو  السيد  إقالة  عن 

لميدلت.

عامل إقليم ميدلت،
 1.75.168 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
و  تعديله  تم  كما   )1977 فبراير   15(1397 صفر    25 بتاريخ 
المتعلق   1993 أكتوبر   06 في  المؤرخ  الشريف  بالظهير  تتميمه 

باختصاصات العامل و خصوصا الفصل الرابع منه؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر 
القانون  بتنفيذ   )2011 نوفمبر   21(1432 الحجة  24 من ذي  في 
رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و 

خاصة المادة 142 منه؛
تحت  النقض  محكمة  عن  الصادر  القرار  على  واستنادا 
عدد                الجنحي  الملف  في   2011/  10  /05 بتاريخ   1/  742 عدد 
نائب  السيد  من  المقدم  الطلب  برفض  القاضي   2011/  9262
الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بمكناس في القرار رقم 
501 بتاريخ 31/ 01 /2011 الصادر عن غرفة الجنح التي أيدت 
الحكم االبتدائي عدد 453 بتاريخ 16 /12/ 2010 في الملف عدد        
2510/ 2010 في مبدئه مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى 
خمسة أشهر و نصف حبسا نافذا بتهمة االرتشاء و استغالل النفوذ؛
وحيث أن السيد حمو اسريري أصبح فاقدا لألهلية االنتخابية 
تطبيقا للمادة 5 من الظهير الشريف رقم 01.08.150 صادر في 
 08.36 رقم  القانون  بتنفيذ   )2008 ديسمبر   30(1430 محرم   2
بمدونة  المتعلق   9.97 رقم  القانون  تتميم  و  بتغيير  القاضي 

االنتخابات؛
قرر مايلي:

الفصل األول
إقالة السيد  يعلن بموجب هذا القرار وابتداء من تاريخه عن 
فقدانه  بسبب  لميدلت  الجماعي  المجلس  عضوية  من  اسريري 

لألهلية االنتخابية.
الفصل الثاني

 يعهد إلى السلطة اإلدارية المحلية المختصة بتنفيذ هذا القرار.
الفصل الثالث

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

اإلمضاء:عامل إقليم ميدلت،السيد علي خليل.

قرار عاملي رقم  04 بتاريخ 30  مايو2014 يعلن بمقتضاه 
الجماعي  المجلس  عضوية  من  حنيني  محمد  السيد  إقالة  عن 

لميدلت.

عامل إقليم ميدلت،

 1.75.168 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
و  تعديله  تم  كما   )1977 فبراير   15(1397 صفر    25 بتاريخ 
المتعلق   1993 أكتوبر   06 في  المؤرخ  الشريف  بالظهير  تتميمه 

باختصاصات العامل وخاصة الفصل الرابع منه؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر 
القانون  بتنفيذ   )2011 نوفمبر   21(1432 الحجة  24 من ذي  في 
رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و 

خاصة المادة 142 منه؛
تحت  النقض  محكمة  عن  الصادر  القرار  على  واستنادا 
عدد  الجنحي  الملف  في   2011  /10/  05 بتاريخ   1/  742 عدد 
نائب  السيد  من  المقدم  الطلب  برفض  القاضي    9262/2011
الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بمكناس في القرار رقم 
501 بتاريخ 31 /01/ 2011 الصادر عن غرفة الجنح التي أيدت 
الحكم االبتدائي عدد 453 بتاريخ 16 /12/ 2010 في الملف عدد         
2510 /2010 في مبدئه مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى 
خمسة أشهر و نصف حبسا نافذا بتهمة االرتشاء و استغالل النفوذ؛
االنتخابية  فاقدا لألهلية  أصبح  السيد محمد حنيني  أن  وحيث 
صادر   01.08.150 رقم  الشريف  الظهير  من   5 للمادة  تطبيقا 
رقم  القانون  بتنفيذ   )2008 ديسمبر   30(1430 محرم   2 في 
08.36 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة 

االنتخابات،
قرر مايلي:

الفصل األول
 يعلن بموجب هذا القرار وابتداء من تاريخه عن إقالة السيد 
فقدانه  لميدلت بسبب  الجماعي  المجلس  من عضوية  محمد حنيني 

األهلية االنتخابية.
الفصل الثاني

يعهد إلى السلطة اإلدارية المحلية المختصة بتنفيذ هذا القرار.
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 22 1.08.153 في  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.08 الصادر 
من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، خاصة الفصول 51 105 

و136 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.239 المؤرخ في 25 
رقم  القانون  بتنفيذ  الصادر   )2002 أكتوبر   03(  1423 رجب 

37.99 المتعلق بالحالة المدنية  وخاصة المادة 5 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.99.665 المؤرخ في 2 شعبان 1423 
) 09 أكتوبر 2002( بتطبيق القانون  رقم 37.99 المتعلق بالحالة 

المدنية وخاصة المادة األولى منه،
قرر ما يلي : 

الفصل األول 
يفوض للسيد سعيد شوراق المولود بتاريخ 01/ 01 /1956 
الرتبة   ،C 74763 الوطنية رقم  التعريف  لبطاقة  بوجدة والحامل 
اإلدارية متصرف ممتاز كاتب عام السلم 11 الرتبة 4،مهام ضابط 
الحالة المدنية بالتفويض بمكتب الحالة المدنية للجماعة الحضرية 

مشور الستينية.
الفصل الثاني

يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
وحرر بمكناس في  27 فبراير 2014.
اإلمضاء: باشا الجماعة الحضرية بمشور الستينية، السيد محمد 
الركراكي. 

قرار لباشا مشور الستينية رقم 43 بتاريخ 27 فبراير 2014 
يقضي بتفويض مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ 

الوثائق ألصولها.

باشا الجماعة الحضرية بمشور الستينية،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  بمقتضى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 
رقم  بالقانون  والمتمم  المغير   )2002 أكتوبر   03(  1423 رجب 
 22 1.08.153 في  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.08 الصادر 
من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، خاصة الفصول 51 105 

و136 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.239 المؤرخ في 25 
رقم  القانون  بتنفيذ  الصادر   )2002 أكتوبر    03(  1423 رجب 

37.99 المتعلق بالحالة المدنية  وخاصة المادة 5 منه؛
2 شعبان  في  المؤرخ   2.99.665 رقم  المرسوم  وبناء على 
1423 ) 09 أكتوبر 2002( بتطبيق القانون  رقم 37.99 المتعلق 

بالحالة المدنية وخاصة المادة األولى منه،
قرر ما يلي : 

الفصل األول 
يفوض للسيد سعيد شوراق المولود بتاريخ  01 / 01  / 1956 
الرتبة   ،C 74763 الوطنية رقم  التعريف  لبطاقة  الحامل  بوجدة، 
التوقيع   ،4 الرتبة   11 السلم  عام  كاتب  ممتاز  متصرف  اإلدارية 

الفصل الثالث
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الرسمية.

اإلمضاء:عامل إقليم ميدلت،السيد علي خليل.

قرار عاملي رقم 20  بتاريخ 11 فبراير 2014 يعلن بمقتضاه 
القروي  المجلس  عضوية  من  كاملي  هللا  عبد  السيد  إقالة  عن 

لموالي بوعزة.

عامل إقليم خنيفرة ؛

 1   02   297 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  على  بناء 
الصادر في 28 من رجب 1423( 3 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون 
وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم 
 1424 محرم   20 في  الصادر   1.03.82 رقم  الشريف  بالظهير 
)24 مارس 2003( بتنفيذ القانون رقم 03   01 وبالظهير الشريف 
رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 )18 فبراير 2009( 

بتنفيذ القانون رقم 17.08؛

موالي  لجماعة  القروي  المجلس  رئيس  طلب  على  وبناء 
بوعزة حول إقالة السيد عبد هللا كاملي من عضوية هذا المجلس؛

وبناء على القرار المتخذ من طرف المجلس القروي لموالي 
بخصوص   2013 أكتوبر  لشهر  العادية  دورية  إطار  في  بوعزة 
النقطة المتعلقة بتطبيق مقتضيات المادة 20 من الميثاق الجماعي 
في حق السيد عبد هللا كاملي عضو المجلس بسبب غيابه بدون عذر 

من ثالث دورات متتالية للمجلس؛
وحيث إن المعني باألمر لم يلب االستدعاءات لحضور ثالث 

دورات متتالية للمجلس المذكور؛
لتبرير  مقبولة  بإيضاحات  يدل  لم  باألمر  المعني  إن  وحيث 

تغيباته رغم استفساره طبقا للقانون؛
وبناء على رأي السلطة المحلية المختصة في الموضوع؛

قرر ما يلي :
الفصل األول

المجلس  عضوية  من  كاملي  هللا  عبد  السيد  إقالة  عن  يعلن 
القروي لموالي بوعزة.

الفصل الثاني
يعهد إلى السلطة المحلية المختصة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
اإلمضاء:عامل إقليم خنيفرة،السيد علي وقسو.

قرار لباشا مشور الستينية رقم 42 بتاريخ 27 فبراير 2014 
يقضي بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية.

باشا الجماعة الحضرية بمشور الستينية،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  بمقتضى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 
رقم  بالقانون  والمتمم  المغير   )2002 أكتوبر   03(  1423 رجب 
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- على 	 الوقوف  فيها  يمنع  والماس:  اتجاه  في  اليمنى  الجهة 
مسافة 80 م ابتداء من Rond Point، والباقي يسمح فيه 

الوقوف.

- الجهة اليسرى في اتجاه والماس: يسمح الوقوف فيها على 	
طول الشارع.

- الطرق المؤدية إلى السوق األسبوعي: ممنوع الوقوف في 	
مدخل الطريق في الجهة اليسرى ابتداء من الطريق المعبدة 

)أي ابتداء من الكودرون(

- مدخل 	 في  الوقوف  ممنوع  تارتسا:  طريق  ومدخل  بداية 
الطريق من الجهة اليمنى واليسرى المحادية لشارة موقف 

الشاحنات واآلليات أي على مسافة 6 م في كل جهة

- اليمنى 	 الجهتين،  في  الوقوف  مسموح   : تارتسا  طريق 
واليسرى

- مدخل المارشي في االتجاه المؤدي إلى مصلحة مكتب الماء 	
الصالح للشرب.

- ممنوع الوقوف في الجهة اليمنى والجهة اليسرى إلى حدود 	
نهاية السوق المغطى.

- إحداث عالمة منع المرور في اتجاه محطة الكعيدة.	

المزدوج  النقل  محطة  من  بالقرب  الحافالت  موقف  إحداث 
الكائنة بالشارع المؤدي إلى موالي بوعزة.

الفصل الثاني

يعهد بتنفيذ محتوى هذا القرار الى السلطة اإلدارية المحلية، 
الدرك الملكي، الكاتب العام، المصلحة التقنية للجماعة، كل حسب 

اختصاصاته.

وحرر بأجلموس في 17 أبريل 2014.

اإلمضاء : رئيس الجماعة القروية ألجلموس، محمد بادو.

اطلع وصادق عليه عامل إقليم خنيفرة، السيد علي وقسو. 

التفويض

التفويض في المهام و االمضاء

 11 رقم   بوبيدمان   أليت  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق بإلغاء قرار التفويض في مهام التوقيع على نفقات األعوان 

واألشغال الشاقة  الممنوح سابقا للنائب الثالث للرئيس.

رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، 
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

ألصولها  الوثائق  نسخ  ومطابقة  اإلمضاء  صحة  على  واإلشهاد 
بمكتب تصحيح اإلمضاءات بالجماعة الحضرية مشور الستينية.

الفصل الثاني
يبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

وحرر بمكناس في  27 فبراير 2014.
اإلمضاء: باشا الجماعة الحضرية بمشور الستينية،
 السيد محمد الركراكي.

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

الشرطة اإلدارية
 

بتاريخ   02 رقم  ألجلموس  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
17 ابريل 2014 في شان تنظيم السير والجوالن بمركز أجلموس.

رئيس الجماعة القروية ألجلموس،
بتاريخ  الصادر   1.02.297 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
25 رجب 1425 )03 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 78.00 
المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 

رقم 17.08 ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم  1.923.31 الصادر في 15 
 12.90 القانون رقم  بتنفيذ   )1992 1412 )17 يونيو  الحجة  ذي 

المتعلق بالتعمير؛
11 من رجب  بتاريخ   2.78.157 المرسوم رقم  وبناء على 
1400 )26 ماي 1980( حول تحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا 
التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة المرور والصحة 

والمحافظة على الصحة العمومية؛
القروية  للجماعة  الجماعي  المجلس  مقرر  على  وبناء 
المنعقدة  أكتوبر  لشهر  العادية  دورته  خالل  المتخذ  الجلموس، 

بتاريخ 15 نونبر 2013،
قرر مايلي:

الفصل األول
- الرئيسية 	 الشوارع  ببعض  والجوالن  السير  تنظيم  يحدد 

بمركز أجلموس على النحو التالي:
- الشارع المؤدي إلى موالي بوعزة:	
- الجهة اليمنى في اتجاه موالي بوعزة : ممنوع الوقوف فيها 	

على مسافة 80 م: )الصباغة باللون األحمر واألبيض(.
- الوقوف 	 : ممنوع  بوعزة  اتجاه موالي  في  اليسرى  الجهة 

فيها على مسافة 35 م ابتداء من Rond Point  )الصباغة 
باللون األحمر واألبيض(.

- حمو 	 أو  موحى  )شارع  والماس:  إلى  المؤدي  الشارع 
الزياني(
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 15 بتاريخ   1   02   297 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
رجب 1423 )03 أكتوبر 2002 ( كما تم تغييره و تتميمه بالقانون 
بتاريخ   1   03   82 الشريـف رقم  الظهير  بتنفيذه  01 03 الصادر 
الصادر   17 08 والقانون   )2003 مارس   24(  1424 20محرم 
بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 153   08   1 بتاريخ 22 صفر1430 

)18 فبراير2009( خصوصا المادة 55 منه؛
وبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم D 5225 بتاريخ 
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  يوليو2009   16

المجلس الجماعي إلى نوابه،
قرر مايلي:

الفصل األول
لرئيس  الرابعة  النائبة  العثماني،  خديجة  للســـيـــدة  يفوض 
 13 بتاريخ  المــولـــودة  بوعزة  موالي  لجماعة  القروي  المجلس 

نونبر 1981 المهام المتعلقة بقطاع تدبير الملك الجماعي .
الفصـل الثاني

عليه،  التوقيع  تاريخ  من  ابتداء  القرار  هذا  مفعول  يسري 
وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

وحرر بموالي بوعزة في  6 مايو 2014.
 اإلمضاء: رئيس المجلس القروي لجماعة موالي بوعزة،
 محمد بن قصاوي. 

قرار لرئيس المجلس الجماعي أليت ويخلفن رقم 11 بتاريخ   
03 يناير2014 يقضي بالتفويـــض في مهام التعمير والبناء.

رئيس المجلس الجماعي أليت ويخلفن،

 25 1.02.297 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 
 78.00 رقم  القانون  بتنفيذ   )2002 أكتوبر   03(  1423 رجب 
المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف 
رقم 01.03.82 الصادر في 20 محرم 1424 )24 مارس 2003( 
 1.08.153 رقم  الشريف  والظهير   01.03 رقم  القانون  بتنفيذ 
القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18( 1430 22 صفر  الصادر في 

رقم 17.08 وخاصة الفقرة الثالثة من المادة 55 منه؛

 15 الصادر في   1.92.31 الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 12.90 القانون رقم  بتنفيذ   )1992 1412 )17 يونيو  الحجة  ذي 

المتعلق بالتعمير؛

 15 في  الصادر   1.92.7 رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء 
رقم  القانون  بتنفيذ   )1992 يونيو   17(  1412 الحجة  ذي  من 
25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم 

العقارات؛

وبناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم D 5225 بتاريخ 
رئيس  مهام  بتفويض  الخاصة  اإلجراءات  حول  يوليو2009   16

المجلس الجماعي إلى نوابه،

قرر ما يلي:

)18 فبراير 2009( خاصة المادة 55 منه؛
بتاريخ  ق.م.م   D 5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء 
16 يوليو 2009، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس 

المجلس إلى نوابه،
قرر ما يلي :

الفصل األول
يلغي قرار التفويض الممنوح بتاريخ 16 / 05 / 2011 تحت 
عدد 291/2011 لفائدة السيد عبد الحق عمي ادريس، النائب الثالث 
المتعلقة  الحواالت  على  التوقيع  مهام  تفويض  بخصوص  للرئيس 

بأجور األعوان العرضيين والتعويضات عن األشغال إلضافية. 
الفصل الثاني

يبتدئ مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه بالتسلم.
وحرر بايت بوبيدمان في 10 يوليو2013.
اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، محمد أوراغ.

 12 رقم  بوبيدمان   أليت  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
المراسالت  على  التوقيع  مهام  في  التفويض  قرار  بإلغاء  يتعلق 
اإلدارية والشواهد اإلدارية الممنوح سابقا للنائب الرابع للرئيس.

رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، 
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 ( خاصة المادة 55 منه؛
بتاريخ  ق.م.م   D 5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء 
16 يوليو 2009، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس 

المجلس إلى نوابه،
قرر ما يلي :

الفصل األول
  يلغي قرار التفويض الممنوح بتاريخ 16/05/2011 تحت 
عدد 287/2011 لفائدة السيد عبد الرحمان الغوتي، النائب الرابع 
للرئيس بخصوص تفويض مهام التوقيع على المراسالت اإلدارية 

والشواهد اإلدارية. 
الفصل الثاني

يبتدئ مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه بالتسلم.
وحرر بايت بوبيدمان في  10 يوليو 2013.
اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، محمد أوراغ.

بوعزة  موالي  لجماعة  القروي  المجلس  لرئيس  قــــرار 
رقــــم 04  بتاريخ 06 مايو 2014 يقضي بالتفويـض في المهام.

رئيس المجلس القروي لجماعة موالي بوعزة،
الجماعي  بالتنظيم  المتعلق   78 00 رقم  القانون  على  بناء 
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الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 ( خاصة المادة 55 منه؛

بتاريخ  ق.م.م   D 5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء 
16 يوليو 2009، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس 

المجلس إلى نوابه،

قرر ما يلي :

الفصل األول

يلغي قرار التفويض الممنوح بتاريخ 01/ 10 /2012 تحت 
عدد 01 /2012 لفائدة السيد عبد الرحمان الغوتي، النائب الرابع 
اإلمضاء  صحة  على  اإلشهاد  مهام  تفويض  بخصوص  للرئيس 

ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها. 

الفصل الثاني

يبتدئ مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه بالتسلم.

وحرر بايت بوبيدمان في 10 يوليو2013.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، محمد أوراغ.

 14 رقم   بوبيدمان   أليت  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق بإلغاء قرار التفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء 
الخامس  للنائب  الممنوح سابقا  الوثائق ألصولها  ومطابقة نسخ 

للرئيس. 

رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان؛

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009( خاصة المادة 55 منه؛

بتاريخ  ق.م.م   D 5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء 
16 يوليو 2009، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس 

المجلس إلى نوابه،

قرر ما يلي :

الفصل األول

يلغي قرار التفويض الممنوح بتاريخ 16 /05/ 2011 تحت 
الخامس  النائب  اهرمش،  محمد  السيد  لفائدة   289/2011 عدد 
اإلمضاء  صحة  على  اإلشهاد  مهام  تفويض  بخصوص  للرئيس 

ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها. 

الفصل الثاني

يبتدئ مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه بالتسلم.

الفصل األول

المجلس  لرئيس  األول  النائب  عكي،  التهامي  للسيد   يفوض 
للبطاقة  والحامل   1961 بتاريخ  المولود  ويخلفن،  أليت  الجماعي 
المتعلقة بميدان  بالمهام  ليقوم   D 467197 للتعريف رقم  الوطنية 

التعمير والبناء مقامي خاصة ما يلي:

الشواهد اإلدارية المتعلقة بإضافة رخصة البناء
العدادات

محاضر معاينة البنايات غير المصادقة على التصاميم
المرخص لها

رخص التزويد بالماء 
الصالح للشرب

البت في الشكايات المتعلقة بمخالفة 
أحكام التعمير

اإلعذاراترخص التزويد بالكهرباء
الشكايات الموجهة إلى السيد وكيل رخص السكنى والمطابقة

جاللة الملك
طلبات الهدم الموجهة إلى السيد شواهد التقسيم

عامل صاحب الجاللة على إقليم 
الحاجب

األمر الفوري إليقاف األشغالرخص اإلصالح
رخص الربط بشبكة 

الصرف الصحي
طلبات هدم البنايات الغير قانونية

االستدعاء التخلي عن المتابعة 
المراسالت المختلفة المتعلقة أوراق اإلرسال

بالتعمير الصادرة عن المصلحة 
التقنية بالجماعة القروية أليت 

ويخلفن

الفصل الثاني

يتحمل السيد التهامي عكي جميع مسؤولياته كاملة عن المهام 
المفوضة له في مجال التعمير والبناء ويتحمل جميع اآلثار القانونية 

عن إمضائه.

الفصل الثالث

ال يجوز للسيد الرئيس المشاركة في المهام التي فوضها للسيد 
التهامي عكي إال إذا تم إلغاء قرار التفويض.

الفصل الرابع

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

وحرر بجماعة أيت ويخلفن في 03 يناير 2014.

اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي أليت ويخلفن،  محمد بنصاط.

 13 رقم  بوبيدمان   أليت  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
يتعلق بإلغاء قرار التفويض في مهام اإلشهاد على صحة اإلمضاء 
الرابع  للنائب  سابقا  الممنوح  ألصولها  الوثائق  نسخ  ومطابقة 

للرئيس.

رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، 

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
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2009 و القاضي بتفويض للسيدة لطيفة اسغروشن المولودة بتاريخ 
الثالثة  الدرجة  اإلدارية ووظيفتها محررة  رتبتها   1959 /01/01
المرسمة والعاملة بمصالح هذه الجماعة مهام اإلشهاد على صحة 
اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق ألصولها لجماعة ايت نعمان الذي 

يقع مقره بالحاجب.

وحرر بايت نعمان في  05 غشت 2013.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لجماعة ايت نعمان،

الحسين قاسمي.

قرار لرئيس المجلس الجماعي لجماعة ايت نعمان رقم  15 
بتاريخ 05 غشت 2013 يتعلق بالتفويض في مهام اإلشهاد على 

صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.

رئيس المجلس الجماعي لجماعة ايت نعمان،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   00.87 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 792.20.1 بتاريخ 52 رجب 
3241 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009( خاصة المادة 51 منه،

قرر ما يلي :

فصل فريد

رتبته   1965 بتاريخ  طكوش،المولود  محمد  للسيد  يفوض 
اإلدارية ووظيفته متصرف مساعد |،المرسم و العامل بمصالح هذه 
الجماعة مهمة اإلشهاد على صحة اإلمضاء و مطابقة نسخ الوثائق 

ألصولها ليقوم بهذه المهمة مقامي و بالمشاركة معي.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لجماعة ايت نعمان،

الحسين قاسمي.

المرافق العمومية

محضر اجتماع لجنة انتقاء وكيل بسوق الجملة بالراشيدية

ل27نونبر  الموافق   1435 محرم   23 األربعاء  يوم  في 
2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الكتابة العامة 
لعمالة إقليم الرشيدية، عقدت اللجنة المكلفة بفتح األظرفة الخاصة 
عدد  التجديد  جريدتي  في  عنه  المعلن  الجملة  بسوق  وكيل  بانتقاء 
بتاريخ   15135 / 2013 ولومتان عدد   09 /  30 بتاريخ   3242
الجملة  أسواق  وكالء  مهام  تخويل  حول   2013 شتنبر   20
بالجماعات الحضرية، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم:                                  
008   62   1 بتاريخ 02 رمضان 1381 )07 /02/ 1962( وكذا 
بشأن   1962 /  05 /  22 في  المؤرخ  الداخلية  وزير  السيد  قرار 
وضع قانون أساسي لوكالء أسواق بيع الخضر و الفواكه بالجملة.

وحرر بايت بوبيدمان في  10 يوليو2013.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، محمد أوراغ.

 15 رقم  بوبيدمان   أليت  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
الشواهد  على  التوقيع  مهام  في  التفويض  قرار  بإلغاء  يتعلق 
النائب السادس  اإلدارية الممنوح سابقا للسيد الحسان الجراري 

للرئيس   

رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، 

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009( خاصة المادة 55 منه؛

بتاريخ  ق.م.م   D 5225 رقم  الوزارية  الدورية  على  وبناء 
16 يوليو 2009، حول اإلجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس 

المجلس إلى نوابه،

قرر ما يلي :

الفصل األول

يلغي قرار التفويض الممنوح بتاريخ 16/ 05 /2011 تحت 
عدد 295/ 2011 لفائدة السيد الحسان الجراري، النائب السادس 

للرئيس بخصوص تفويض مهام الشواهد اإلدارية. 

الفصل الثاني

يبتدئ مفعول هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه بالتسلم.

وحرر بايت بوبيدمان في 10 يونيو2013.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي أليت بوبيدمان، محمد أوراغ.

قرار لرئيس المجلس الجماعي لجماعة ايت نعمان رقم 14 
مهام  في  التفويض  قرار  بإلغاء  يتعلق   2013 05 غشت  بتاريخ 

اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها.

رئيس المجلس الجماعي لجماعة ايت نعمان،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009( خاصة المادة 51 منه،

قرر ما يلي :

فصل فريد

يونيو   26 بتاريخ  الصادر   2009  /19 رقم  القرار  يلغي 
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ورفعت الجلسة على الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا 
في يومه وتاريخه أعاله.

وحرربالراشيدية في 27 نونبر2013.  

اإلمضاء:عن العامل، الكاتب العام.

التوقيعـــــــات:

باشا مدينة الرشيدية

رئيس المجلس البلدي

ممثل غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات

الخازن القابض الجماعي للراشيدية

النائب الثامن لرئيس المجلس الحضري للرشيدية

ممثل الغرفة الفالحية

النائب اإلقليمي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير

رئيس قسم الجماعات المحلية

رئيس القسم الشؤون االقتصادية و التنسيق

شسيع المداخيل بالبلدية

عن مصلحة الشرطة االدارية بالعمالة 

عن مصلحة الممتلكات الجماعية بالبلدية.

الجهة الشرقية

قرارات صادرة عن سلطة الوصاية

قرار عاملي عدد 03  بتاريخ 31 مايو 2013 بتاريخ  31 
مايو 2013 يقضي بإحداث لجنة إقليمية.

عامل إقليم بركان،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 
 49 المادتين  خاصة  وتغييره  تتميمه  تم  كما   )2009 فبراير   18(

و143 منه؛

رقم  قانون  بمثابة  المعتبر  الشريف  الظهير  على  وبناء 
1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 )15 فبراير1977(  
بالظهير  وتتميمه  تعديله  تم  كما  العامل  باختصاصات  المتعلق 
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر في 19 من 
ربيع اآلخر 1414 )6 أكتوبر 1993( خاصة المادتين 2 و 3 منه ؛

 12 1.02.206 صادر في  وبناء على الظهير الشريف رقم 

عقد هذا االجتماع تحت الرئاسة الفعلية للسيد الكاتب العام   
لعمالة إقليم الراشيدية وبحضور أعضاء اللجنة السادة:

- يوسف حمدون ........................... باشا مدينة الرشيدية.	

- عبد هللا هناوي ............ رئيس المجلس البلدي للراشيدية.	

- أحمد الطيبي ......... الخازن، القابض الجماعي للراشيدية.	

- الحسن الوزاني  .................  المندوب اإلقليمي للمقاومين 	
وأعضاء جيش التحرير.

- عبيد كوردي .... ممثل غرفة التجارة  والصناعة والخدمات.	

- محمد التايكي  ................. النائب الثامن لرئيس المجلس 	
الحضري للراشيدية.

- حمو المرتجي  ........................  ممثل الغرفة الفالحية.	

- محمد بوزيان .......... رئيس القسم االقتصادي واإلجتماعي.	

- القسم االقتصادي 	 ............ رئيس  العابدين  سماعيل زين 
واإلجتماعي.

- سعيدة بنهاشم ............ مصلحة الشرطة االدارية بالعمالة.	

- بالمجلس 	 المداخيل  شسيع   ................... حداني  السعيد 
البلدي للراشيدية. 

- مينة بن ودي ............ ممثلة مصلحة الممتلكات بالمجلس 	
البلدي للراشيدية.

مبرزا  اللجنة  بأعضاء  العام  الكاتب  السيد  رحب  البداية  في 
للمدينة  التنمية االقتصادية  أهمية سوق الجملة كمرفق تجاري في 
البلدية  مصالح  بمبادرة  منوها  عامة  بصفة  واإلقليم  خاصة  بصفة 
هذه  أن  مؤكدا  الفئة،  هذه  من  لوكيل  االنتقاء  عملية  عن  لالعالن 
المصلحة قد توصلت بطلب فريد في هذا الموضوع في اسم السيدة: 

عائشة دحاني. 

المخصصة  الحصة  من  كان  المنصب  هذا  فإن  ولإلشارة 
ألسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير،  وأن السيدة عائشة دحاني 
تنتمي لهذه الفئة لكونها أرملة المرحوم ميلود دحاني الحامل لبطاقة 
قيد   1 رقم  المربع  يشغل  كان  والذي   506046 رقم  مقاوم  صفة 
تمت  أعاله  المذكورة  للسيدة  الترشيح  ملف  تفحص  قبل  و  حياته. 
وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامي  المندوب  السيد  رسالة  تالوة 
جيش التحرير المؤرخة في 14 /11/ 2013 تحت عدد 08103 
نفس  على  اإلبقاء  تفيد  التي  و  الحاضرين  السادة  مسامع  على 
لشغل منصب وكيل بسوق  دحاني وتزكيها  السيدة عائشة  الوكيلة 
الجملة بالرشيدية وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من 
                                             1381 رمضان   02 بتاريخ   1 62 008 رقم  الشريف  الظهير 
)07 /02/ 1962( في تخويل مهام وكالء سوق الجملة الذي ينص 
على أن المكتب الوطني للمقاومة يتولى توزيع المناصب المحتفظ 
بها بين أعضائه وإما مباشرة بالمقاومين الذين يعينهم هذا المكتب.

تم  المطلوبة  الوثائق  جميع  على  الملف  وتوفر  التأكد  وبعد 
الذي   1 رقم  المربع  الجملة  وكيل سوق  مهمة  إسناد  اإلعالن عن 
المخصصة ألسرة  الحصة  في  دحاني  ميلود  المرحوم  يشغله  كان 

المقاومة طبقا للقانون للسيدة عائشة دحاني.
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فبراير وأبريل 2013( ؛
وحيث أن المعنية باألمر لم تدل بأي توضيحات كتابية بالرغم 
من استفسارها طبقا للقانون حول تغيباتها عن الدورات المذكورة 

أعاله ؛
وبناء على المقرر المتخذ من طرف المجلس القروي لجماعة 
تافوغالت  وبإجماع أعضائه الحاضرين خالل الدورة العادية لشهر 
يوليو 2013 المنعقدة بتاريخ  03 يوليوز 2013  والقاضي بإقالة 

المستشارة المعنية باألمر؛
وبناء على الطلب الصادر عن رئيس المجلس القروي لجماعة 
تافوغالت المؤرخ في 24 يوليوز 2013 تحت عدد 249 والرامي 

إلى اإلعالن عن إقالة المستشارة  المذكورة أعاله،
قـرر ما يلــي:

الفصل األول

بالمجلس  إقالة اآلنسة سورية منصور، مستشارة   يعلن عن 
القروي لجماعة تافوغالت من عضوية مجلس هذه الجماعة.

الفصل الثاني

الذي  القرار  هذا  بتنفيذ  المختصة  المحلية  السلطة  إلى  يعهد 
يسري مفعوله من يوم تبليغه إلى المعنية باألمر.

وحرر بركان في 08 غشت 2013.

اإلمضاء عامل إقليم بركان، السيد عبد الحق حوضي.

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

التفويض

التفويض في المهام و االمضاء

قرار لرئيسة المجلس الجماعي للعثامنة رقم 13 بتاريخ 12 
يونيو2013 يقضي بالتفويض في مهام اإلمضاء في مجال التعمير 

والبناء وإعداد التراب للنائب الثالث لرئيسة المجلس.

رئيسة المجلس الجماعي للعثامنة ،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297. 02 .1  الصادر 25 من 
رجب 1423)3اكتوبر2002( كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424) 24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( خاصة المادة 55 منه؛

الظهير  بتنفيذه  الصادر   12.90 رقم  القانون  على  وبناء 
الشريف رقم 1.92.31 في 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 

1992( المتعلق بالتعمير؛
العقارية  بالتجزئات  المتعلق   25.90 القانون رقم  وبناء على 
و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير 

القانون رقم  بتنفيذ   )2002 يوليو   23( 1423 األولى  من جمادى 
75.00 المغير والمتمم  للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر 
لحق  المنظم   )1958 نونبر   15(  1378 األولى  جمادى   3 في 

تأسيس الجمعيات؛

 27 في  الصادر   1.11.91 الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( بتنفيذ نص الدستور خاصة 

الفصلين 12 و 13 منه؛
القعدة  وبناء على المرسوم رقم  2.04.969 بتاريخ 28 ذو 
1425 ) 10 يناير 2005( المنظم لقانون الجمعيات المتعلق بتنفيذ 
األولى  جمادى   3 في  الصادر   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير 

1378 )15 نونبر 1958(؛
قرر ما يلي:

الفصل األول
عملية  على  اإلشراف  بمهمة  إليها  يعهد  إقليمية  لجنة  إحداث 
تنظيم وتحرير الملك العمومي البلدي بالساحات والطرق العمومية 
ومختلف األزقة و الشوارع الرئيسية واألسواق بكل ما يخل باألمن 

العمومي والنظام العام بمدينة بركان.
الفصل الثاني

تضم هذه اللجنة في عضويتها كل من السلطة اإلدارية المحلية 
والتقنية  اإلدارية  والمصالح  لبركان  البلدي  المجلس  المختصة، 
المجتمع  فعاليات  و  جمعيات  كذا  و  األمنية  المصالح  له،  التابعة 
أرباب  فيها جمعية  بما  المهنية  الجمعيات  المعنية، وبعض  المدني 
المقاهي بالمدينة وكل طرف آخر ترى اللجنة في حضوره فائدة . 

الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ محتوى هذا القرار إلى السيد باشا مدينة بركان.

الفصل الرابع
                                                                           يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره. 

وحرر ببركان في  31 مايو 2013.

اإلمضاء:عامل إقليم بركان، السيد عبد الحق حوضي.

قرار عاملي رقم  04 بتاريخ 08 غشت 2013 يعلن بمقتضاه 
عن إقالة مستشارة جماعية  بالمجلس القروي لجماعة تافوغالت 

من عضوية المجلس.
عامل إقليم بركان،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009( وخاصة »المادة 20« منه؛
االستدعاءات  تلب  لم  أعاله  المذكورة  المستشارة  أن  وحيث 
 ،2012 )أكتوبر  متتالية  دورات  ثالث  لحضور  إليها  الموجهة 
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بومدين بنمريم النائب األول لرئيســة المجلس
الفصـل الثانـي

يســري مفعـول هـذا القــرار ابتـداء مـن تـاريخـه.
وحرر بلعثامنة في 12 يونيو2013.
اإلمضاء: رئيسة المجلس الجماعي للعثامنة، حنان ارجوان.

قرار لرئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان الشراعة رقم 
01 بتاريخ 24 يونيو 2013 يقضي بالتفويض في بعض المهـام.

رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان الشراعة ؛
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297. 02 .1  الصادر 25 من 
رجب 1423)3اكتوبر2002( كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424) 24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ:22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( خاصة المادة 55 منه؛
قرر مايلي:

الفصل األول
يعين السيــد الحسـن بن دحمـان المولود بتاريخ 1968/05/01 
الصفة داخل المجلس : النائب الرابع لرئيس المجلس في اإلشهاد 

على صحة اإلمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها .
الفصل الثاني

يبلغ هذا القرار إلى علم العموم بكل الوسائل وينشر بالطرق 
القانونية الجاري بها العمل.

وحرر بسيدي سليمان الشراعة في 24 يونيو 2013. 
الشراعة،          سليمان  لسيدي  الجماعي  المجلس  رئيس  اإلمضاء: 
سعيد كمكامي.

قرار جماعي رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان الشراعة 
بعض  في  بالتفويض  يقضي   2013 يونيو   24 بتاريخ   02 رقم 

المهـام.
رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان الشراعة،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297. 02 .1  الصادر 25 من 
رجب 1423)3اكتوبر2002( كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424) 24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ:22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( خاصة المادتان 51 و 55 منه،
قرر مايلي:

الفصل األول
بتاريخ                              المولود  دحمان  بن  الحسن  للسيــد  يفوض 

الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 
)1992

قــررت  ما يلـــي :   
الفصــل األول

يفوض للسيـد عــالل مبــاركي تاريخ ومكان االزدياد   1964 
الثالث لرئيسة المجلس ليقوم  النائب  بدوار أوالد ناجي، صــفـتــه 

مقامي و بالمشاركة معي باإلمضاء  على الوثائق التالية:
رخص البناء والتجزئة والتقسيم �
رخص استغالل الملك العمومي ألغراض البناء �
رخص اإلصالح  �
شواهد المطابقة �
رخص السكنى �
رخص التزويد بالماء والكهرباء �
الشواهد اإلدارية المتعلقة بالتعمير �

الفصــل الثانـــي
يسـري مفعول هـذا القـرار ابتـداء مـن تـاريخـه.

وحرر بلعثامنة في  12 يونيو2013.

اإلمضاء: رئيسة المجلس الجماعي للعثامنة، حنان ارجوان.

قرار لرئيسة المجلس الجماعي للعثامنة رقم 18 بتاريخ 12 
يونيو2013 يقضي بإلغاء قرار تفويض مهام اإلمضاء في مجال 
التعمير والبناء وإعداد التراب رقم 10 بتاريخ  03 فبراير2011 

للنائب األول لرئيسة المجلس.
رئيسة المجلس الجماعي للعثامنة،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297. 02 .1  الصادر 25 من 
رجب 1423)3اكتوبر2002( كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424) 24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ:22 صفر 1430 

)18 فبراير2009( خاصة المادة 55 منه؛
الظهير  بتنفيذه  الصادر   12.90 رقم  القانون  على  وبناء 
الشريف رقم 1.92.31 في 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 

1992 ( المتعلق بالتعمير؛
العقارية  بالتجزئات  25.90المتعلق  القانون رقم   وبناء على 
و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 

1992(؛
قــررت  ما يلـــي :    

الفصـل األول
  يلغى قرار تفويض مهام  اإلمضاء في مجال التعمير والبناء 
وإعـداد التراب رقم 10 بتاريخ 02 03  2011 الممنوح إلى السيد 
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وااللكتروني : الة ناسخة، جهازتلفاز، مكيف هوائي.
المعلوماتي:  العتاد  لشراء  درهم   18000,00 تخصيص.   -

حواسيب ، طابعات ، سكانير. 
التربية  لمركز  حائط  لبناء  درهم   80000,00 تخصيص   -

والتكوين بلمريس.
- تخصيص 200000.00 درهم للدراسات العامة.

)بوعمالة  معبرين  لبناء  درهم   180000.00 تخصيص   -
اتحاتة ، اصوادق(.

- تخصيص 100000.00 درهم كمساهمة من الجماعة لفائدة 
جمعية اوالد البالي من اجل تعبيد طريق اوالد البالي لفاقة.

المحلية  المبادرة  لحساب  درهم   218394,41 تخصيص   -
للتنمية البشرية.

رئيس المجلس          نائب كاتبة المجلس
محمد دحماني           مصطفى ناصري

المقررات المتخدة من طرف المجلس الجماعي 
سيدي سليمان الشراعة.

مقرر مجلس جماعة سيدي سليمان الشراعة عدد01 بتاريخ 
26 فبراير 2013.

المحامي  مع  عقدة  إبرام  على  بالمصادقة  المتعلقة  النقطة 
المحاكم  بمختلف  الجماعة  لتمثيل  الحميد  عبد  زروقي  األستاذ 

بالمغرب.
إن مجلس جماعة سيدي سليمان الشراعة المجتمع في الدورة 
العادية لشهر فبراير 2013  خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

26 فبراير 2013؛
بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   64 منه؛
المتعلقة  بالمصادقة على إبرام  للنقطة  وبعد دراسة المجلس 
الجماعة  لتمثيل  الحميد  عبد  زروقي  األستاذ  المحامي  مع  عقدة 

بمختلف المحاكم بالمغرب؛ 
المبروك  مخلوفي،  مراد   : السادة  إنسحاب  تسجيل  وبعد 
بوشاوش،  لمنور  دحمان،  بن  الحسن  رحاوي،  اليماني  المريني، 
محمد البدري، موالي علي الصحراوي و بدر اليزيدي  قبل بدء 

عملية التصويت ؛ 
وبعد اللجوء إلى التصويت  العلني؛ 

وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
عدد األعضاء الحاضرين       :   14
عدد األصوات المعبر عنها     :   14
عدد األعضاء الموافقين         :  13  
عدد الرافضين                    :  01 
عدد الممتنعين عن التصويت   :   00 

مهمة  المجلس  لرئيس  الرابع   النائب  بصفته   1968  /  01  /05
التوقيع : 

واألعوان  بالموظفين  المتعلقة  والوثائق  الحواالت  على   -
الشراعة  سليمان  لسيدي  الجماعي  المكتب  وأعضاء 

واألجهزة المساعدة له.
المداخيل  وكالة  بمصلحة  المتعلقة  الوثائق  جميع  على   -

ومصلحة المالية والحسابات.
الفصل الثاني

يبلغ هذا القرار إلى علم العموم بكل الوسائل وينشر بالطرق 
القانونية الجاري بها العمل.

    حرر بسيدي سليمان الشراعة في 24 يونيو 2013.
  اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان 
الشراعة،سعيد كمكامي.

المقررات الصادرة عن المجالس المحلية

المقررات المتخذة من طرف المجلس الجماعي أغبال

فبراير   26 بتاريخ   02 عدد  أغبال  جماعة  مجلس  مقرر 
. 2013

النقطة المتعلقة ببرمجة فائض ميزانية السنة المالية 2012.

لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  أغبال  إن مجلس جماعة   
فبراير2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 ربيع الثاني 

1434 هجرية الموافق ل 26 فبراير 2013 ؛ 
بالميثاق  78.00المتعلق  رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المادتين 37 و64 منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المذكورة أعاله؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني. 
وحيث أن عملية التصويت أسفرت عن ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين    : 12 
عدد األصوات المعبر عنها  : 12
عدد األعضاء الموافقين      : 12
عدد األعضاء الرافضين     : 00

عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت : 00.

قرر ما يلي :
صادق المجلس القروي لجماعة أغبال بإجماع كافة أعضائه 
الحاضرين، على برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2012، البالغ  

818394.41 درهم فيما يلي:
الكهربائي  العتاد  لشراء  درهم    22000.00 تخصيص   -
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 10 عدد  الشراعة  سليمان  سيدي  جماعة  مجلس  مقرر 
بتاريخ 27 فبراير 2013.

السنة  برسم  وتوزيعه  الفائض  ببرمجة  المتعلقة  النقطة 
المالية 2012

إن مجلس جماعة سيدي سليمان الشراعة المجتمع في الدورة 
بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  2013 خالل  العادية لشهر فبراير 

27 فبراير 2013؛ 
     وطبقا لمقتضيات القانون  رقم 78.00 المتعلق بالميثاق 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58و64 منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ببرمجة الفائض وتوزيعه 

برسم السنة المالية 2012؛
 وبعد اللجوء إلى التصويت  العلني 

وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
عدد األعضاء الحاضرين      :   17
عدد األصوات المعبر عنها    :   17
عدد األعضاء الموافقين       :  17  
عدد الرافضين                   : 00 
عدد الممتنعين عن التصويت  : 00 

قرر مايلي:
مشروع  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 

برمجة الفائض وتوزيعه برسم سنة 2012 وفق الشكل التالي:

المبالغ المقترحةطبيعة المشاريع المقترحة
400.000,00- بناء مقر الجماعة الجديد

- السيارات والدرجات والدرجات النارية
50.000,00تكملة شراء سيارة من نوع بيكوب

50.000,00-عتاد وأثاث المكاتب
30.000,00- العتاد المعلوماتي

المرأب  آليات  لصيانة  التقني  العتاد   -
11.440,34الجماعي

1.000.000,00- الطرق الحضرية
)اإلنارة  واألسالك  األعمدة  وضع   -

270.000,00العمومية(

200.000,00- المبادرة الوطنية
- تحويل من أجل تنظيم الحدث الرياضي 

100.000,00األول ببركان

2.111.440,34المجموع

رئيـس المجلس             كاتب المجلـس
سعيد كمكامي               يحيى جباري

قرر مايلي :
إبرام  على  عنها  المعبر  األصوات  بأغلبية  المجلس  صادق 
الجماعة  لتمثيل  الحميد  عبد  زروقي  األستاذ  المحامي  مع  عقدة 

بمختلف المحاكم بالمغرب .
رئيـس المجلس             كاتب المجلـس
سعيد كمكامي               يحيى جباري

مقرر مجلس جماعة سيدي سليمان الشراعة عدد02 بتاريخ 
26 فبراير 2013.

بوطة  بوجمعة  معاوضة  على  بالمصادقة  المتعلقة  النقطة 
بقطعة أرضية من األمالك الخاصة للجماعة.

إن مجلس جماعة سيدي سليمان الشراعة المجتمع في الدورة 
العادية لشهر فبراير 2013  خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

26 فبراير 2013 ؛
بالميثاق  78.00المتعلق  رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58و64 منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة  بالمصادقة على معاوضة 

بوجمعة بوطة بقطعة أرضية من األمالك الخاصة للجماعة ؛
،المبروك  مخلوفي  مراد   : السادة  انسحاب  تسجيل  وبعد 
بوشاوش،  لمنور  دحمان،  بن  الحسن  رحاوي،  اليماني  المريني، 
محمد البدري، موالي علي الصحراوي و بدر اليزيدي  قبل بدء 

عملية التصويت ؛ 
  وبعد اللجوء إلى التصويت  العلني ؛

وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :
عدد األعضاء الحاضرين       :   14
عدد األصوات المعبر عنها     :   14
عدد األعضاء الموافقين         :  12  
عدد الرافضين                    :  00
عدد الممتنعين عن التصويت  :   02 

قرر مايلي:
صادق المجلس بأغلبية األصوات المعبر عنها على معاوضة 
بوجمعة بوطة بقطعة أرضية من األمالك الخاصة للجماعة البالغ 
عدد  العقاري  الرسم  من  والمستخرجة  مربع  متر   189 مساحتها 
البالغة مساحتها 214 متر مربع  19386 مقابل القطعة األرضية 
ذات الرسم العقاري 40 / 15599 والتي سيشملها قرار التصفيف 

بتوسيع شارع محمد الخامس .
رئيـس المجلس             كاتب المجلـس
سعيد كمكامي               يحيى جباري
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اإلداري برسم السنة المالية 2012؛
وبعد اللجوء الى عملية التصويت العلني؛

وحيث ان عملية التصويت اسفرت على ما يلي:
عدد االعضاء الحاضرين             : 13 عضو
عدد األصوات المعبر عنها             : 12 صوتا
عدد األعضاء الموافقين              : 12 عضو

عدد األعضاء الرافضين             : ال احد
: ال احد عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت 

قرر ما يلي:
مقرر  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
السنة  برسم  اإلداري  الحساب  مشروع  بدراسة  المتعلقة  النقطة 

المالية 2012.
رئيس الجلسة               كاتب المجلس

رابح مهلة                   محمد منصري

فبراير   21 بتاريخ   03 عدد  زكزل  جماعة  مجلس  مقرر 
.2013

النقطة المتعلقة بتوزيع الفائض وبرمجته.
لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  زكزل  جماعة  مجلس  ان 
فبراير   21 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

2013.؛
بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
 67 إلى   58 المواد  وتتميمه وخاصة من  تغييره  تم  كما  الجماعي 

منه؛
وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني؛

وحيث ان عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
 عدد األعضاء الحاضرين             : 13 عضوا
 عدد األصوات المعبر عنها             : 13 عضوا
  عدد األعضاء الموافقين             : 13 عضوا

 عدد األعضاء الرافضين              :ال احد
: الأحد  عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت  

قرر ما يلي:
توزيع  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 

الفائض و برمجته على الشكل التالي:
 :)RAMED(ـ مساهمة الجماعة في نظام المساعدة الطبية

114.540,00 درهم  
ـ دفع في مجموعة الجماعات« تريفة«: 500.000,00 درهم

: 300.000,00درهم  ـ تأهيل األحياء الناقصة التجهيز 
الشمولي:  القروية  الكهربة  برنامج  في  المساهمة  ـ 

70.000,00 درهم   

المقررات المتخدة من طرف المجلس الجماعي زكزل

مقرر مجلس جماعة زكزل عدد 1 بتاريخ 21 فبراير2013.
النقطة المتعلقة بطلب االحتالل المؤقت لقطعة أرضية داخل 
الهاتف  محطة  لتزويد  كهربائي  خط  بناء  قصد  الغابوي  المجال 
بالطاقة  زكزل«   ـ  »اسروان  المسمى  بالمكان  الواقعة  المحمول 

الكهربائية.
لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  زكزل  جماعة  مجلس  ان 
فبراير   21 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

2013؛
بالميثاق  78.00المتعلق  رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
 67 إلى   58 المواد  وتتميمه وخاصة من  تغييره  تم  كما  الجماعي 

منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بطلب االحتالل المؤقت 
كهربائي  خط  بناء  قصد  الغابوي  المجال  داخل  أرضية  لقطعة 
لتزويد محطة الهاتف المحمول الواقعة بالمكان المسمى » اسروان 

ـ زكزل«  بالطاقة الكهربائية.
وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني؛

وحيث ان عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
: 17 عضو عدد األعضاء الحاضرين             

عدد األصوات المعبر عنها                     : 13 عضوا
عدد األعضاء الموافقين              : 13 عضو

عدد األعضاء الرافضين             : ال احد
: ال احد عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت 

قرر ما يلي:
مقرر  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
النقطة المتعلقة بطلب االحتالل المؤقت لقطعة ارضية داخل المجال 
المحمول  الهاتف  محطة  لتزويد  كهربائي  بناء خط  قصد  الغابوي 

الواقعة بالمكان المسمى »اسروان ـ زكزل« بالطاقة الكهربائية.
رئيس المجلس                  كاتب المجلس

عبد الرحيم عرباوي           محمد منصري

فبراير   21 بتاريخ   02 عدد  زكزل  جماعة  مجلس  مقرر 
.2013

برسم  اإلداري  الحساب  مشروع  بدراسة  المتعلقة  النقطة 
السنة المالية 2012.

لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  زكزل  جماعة  مجلس  ان 
فبراير   21 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

2013؛
بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 إلى 67 منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بدراسة مشروع الحساب 
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وبعد اللجوء الى عملية التصويت العلني.

وحيث  ان عملية التصويت اسفرت على ما يلي:

: 13 عضوا عدد االعضاء الحاضرين                
: 13 صوتا عدد االصوات المعبر عنها               

: 13 عضوا عدد االعضاء الموافقين                     
عدد االعضاء الرافضين                        : ال احد
عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت       : ال احد

قرر ما يلي: 
صادق المجلس باجماع اعضائه الحاضرين على مقرر النقطة 
بانجاز شبكة  المتعلق  درهم   200.000,00 مبلغ  بتحويل  المتعلقة 
افقولن  وتزويد  الطرق  الى اصالح  بني مهدي  بدوار  الحار  الواد 
بالماء الشروب بنفس الدوار وذلك بتخصيص مبلغ 175.000,00 
درهم الصالح الطرق و 25.000,00 درهم لتزويد بعض  السكان 

)افقولن( بالماء الشروب بدوار بني مهدي.
توقيع رئيس المجلس            توقيع كاتب المجلس

عبد الرحيم عرباوي            محمد منصري

فبراير   26 بتاريخ   08 عدد  زكزل  جماعة  مجلس  مقرر 
.2013

زكزل  لجماعة  القروي  المجلس  بمصادقة  المتعلقة  النقطة 
على البرنامج التعاقدي السياحي 2013ـ 2020.

لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  زكزل  جماعة  مجلس  ان 
فبراير 2013 خالل الجلسة العلنية بتاريخ 21 فبراير 2013؛

 وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم 
تغييره وتتميمه وخاصة من المواد 58 الى 67 منه؛

المجلس  بمصادقة  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد   
2013ـ  السياحي  التعاقدي  البرنامج  على  زكزل  لجماعة  القروي 

2020 ؛

 وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني؛

عدد األعضاء الحاضرين             : 13 عضوا

عدد األصوات المعبر عنها             : 13 صوتا

عدد األعضاء الموافقين                         : 13 عضوا

: ال احد   عدد األعضاء الرافضين  

: ال احد  عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت 

قرر ما يلي:

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة 
البرنامج  على  زكزل  لجماعة  القروي  المجلس  بمصادقة  المتعلقة 

التعاقدي السياحي 2013ـ2020 المشار إليه أعاله.

رئيس المجلس               كاتب المجلس

عبد الرحيم عرباوي         محمد منصري

ـ شراء سيارة من نوع بيكوب 4X4: 240.000,00 درهم
ـ تمديد شبكة الكهرباء لبعض الدواوير: 280.000,00 درهم

 ) النجاجرة، بوشاقور، تقربوصت
اوالد الحاج، التوميات ،تزغين

عين السلطان )واولوت( وبني مهدي 
: 80.000,00 درهم ـ حفر بئر بدوار بني وشكراد 

إصالح الطريق المؤدية الى اعايدين واولوت: 50.000,00 
درهم 

ـ إصالح طريق بدوار اجدير : 40.000,00 درهم
ـ إصالح طريق بدوار تزغين : 50.000,00 درهم

ـ إصالح طريق بدوار أفران يعقوب: 40.000,00 درهم
ـ إصالح طريق بدوار اوالد الحاج  : 50.000,00 درهم

: 80.000,00 درهم ـ إصالح طريق بدوار تانزيري 
 : بالماء  تقربوصت  لمدرسة  الصحية  المرافق  تزويد  ـ 

20.000,00 درهم
ـ إصالح طريق السليمانية شقرون : 100.000,00 درهم

ـ تمديد شبكة الكهرباء بدوار امعروفن وامعزة: 100.000,00 
درهم

ـ إتمام بناء طريق النجاجرة   : 200.000,00 درهم
ـ إصالح طريق النجاجرة احموتن  : 100.000,00 درهم

ـ إصالح طريق المركز الفالحي 103 : 50.000,00 درهم
ـ شراء لوازم المكاتب:  7.749,93 درهـم.

توقيع رئيس المجلس         توقيع كاتب المجلس
عبد الرحيم عرباوي          محمد منصري

فبراير   21 بتاريخ    06 عدد  زكزل  جماعة  مجلس  مقرر 
.2013

النقطة المتعلقة بتحويل مبلغ 200.000,00 درهم المتعلق 
الطرق  إصالح  إلى  مهدي   بني  بدوار  الحار  الواد  بانجاز شبكة 

وتزويد افقولن بالماء الشروب بنفس الدوار.
لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  زكزل  جماعة  مجلس  ان 

فبراير 2013؛
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2013؛

بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
 67 الى   58 المواد  وتتميمه وخاصة من  تغييره  تم  كما  الجماعي 

منه؛
مبلغ  بتحويل  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
200.000,00 درهم المتعلق بانجاز شبكة الواد الحار بدوار بني 
بنفس  الشروب  بالماء  افقولن  وتزويد  الطرق  اصالح  الى  مهدي 

الدوار؛
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عدد األصوات المعبر عنها : 09 

عدد األعضاء الموافقين : 09  وهم السادة:

عدد األعضاء الرافضين : ال احد

عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت : ال احد 

قررما يلي:

صادق المجلس البلدي لعين الركادة في دورته العادية األولى 
العاشرة  الساعة  على   2013 فبراير   25 االثنين  يوم  المنعقدة  
الحاضرين على توزيع و  البلدية  بإجماع األعضاء  صباحا بمقر 
برمجة الفائض المالي برسم سنة 2012  والبالغ 1064.356،63 

درهم  كما يلي:

ألمــــــور  المرصودة  المبالغ  لحسابات  دفعات   -1
  200.000.00 المدرسي(  للنقل  حافلة  خصوصية)اقتناء 

درهم         

ألمــــــور  المرصودة  المبالغ  لحسابات  دفعات   -2
  300.000,00 سوسيورياضي(  مركز  خصوصية)بناء 

درهم                                                    

3- بناء ساج حائطي )مقر البلدية و الباشوية( 100.000.00 
درهم 

4- اقتناء عتاد كهربائي و الكتروني 30.000.00   درهم

5- اقتناء عتاد معلوماتي 30.000.00  درهم

6- اقتناء عتاد و اثاث  المكاتب 24.356.63  درهم

7- تهيئة  ساحة منبع عين الركادة 50.000.00  درهم

8- شراء عتاد اإلشارات 30.000.00 درهم

9- بناء سياج حائطي لمركز التربية و التكوين 100.000.00 
درهم 

10- دفعات لحسابات المبالغ المرصودة ألمــور خصوصية 
)بناء دار الطفل للتعليم األولي( 200.000.00 درهم.

توقيع الرئيس

بنيونس الزياني.

المقررات المتخدة من طرف المجلس الجماعي أكليم.

مقرر مجلس جماعة أكليم عدد 01 بتاريخ 28 فبراير2013.
النقطة المتعلقة بدراسة الحساب اإلداري لسنة 2012.

بالميثاق  المتعلق  رقم78.00  القانون  من   46 للمادة  طبقا 
السيد فتحي عالوي،  انسحب   ، تغييره وتتميمه  تم   الجماعي كما 
رئيس المجلس البلدي، فاسحا المجال ألعضاء المجلس للتصويت 

على الحساب اإلداري. 

العادية  الدورة  إطار  في  المجتمع  أكليم  جماعة  مجلس  إن 
الخميس  يوم  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير  لشهر 

المقررات المتخدة من طرف المجلس الجماعي عين الركادة

 25 بتاريخ   01 عدد  الركــادة  عين  جماعة  مجلس  مقرر 
فبراير 2013.

لسنة  اإلداري  الحساب  مشروع  بدراسة  المتعلقة  النقطة 
2012 والتصويت عليه.

الدورة  في  المجتمع  الركـــــــــادة  عين  جماعة  مجلس  ان 
 25 بتاريـــــخ  المنعقدة   2013 فبراير  لشهر  األولى  العادية 

فبراير2013 تحت رئاسة السيد محمد يحياوي رئيس الجلسة ؛

بالميثاق  78.00المتعلق  رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58 إلى 64 منه؛

وبعد دراسة النقطة المتعلقة  بمشروع الحساب اإلداري لسنة 
2012 والتصويت عليه وبعد اللجوء إلى التصويت  العلني؛

وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين : 08

عدد األصوات المعبر عنها : 08

عدد االعضاء الموافقين : 08  

  عدد االعضاء الرافضين : ال احد

 عدد االعضاء  الممتنعين عن التصويت : ال احد 

قرر ما يلي:

صادق المجلس البلدي لعين الركادة في دورته العادية األولى 
المنعقدة  يوم االثنين 25 فبراير 2013 على الساعة العاشرة صباحا 
بمقر البلدية  بإجماع األعضاء الحاضرين على مشروع الحساب 

اإلداري لسنة 2012 .

رئيس الجلسة         كاتب المجلس

محمد يحياوي         محمد الكحودي

 25 بتاريخ   02 عدد  الركادة  عين  جماعة  مجلس  مقرر 
فبراير2013. 

النقطة المتعلقة بتوزيع و برمجة الفائض المالي برسم سنة 
.2012

إن مجلس جماعة عين الركـــادة المجتمع في الدورة العادية 
األولى لشهر فبراير 2013 المنعقدة بتاريـــــخ 25 فبراير2013 

تحت رئاسة السيد بنيونس زياني رئيس المجلس؛

بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد58 إلى 64 منه؛

وبعد دراسة النقطة المتعلقة بتوزيع و برمجة الفائض المالي 
برسم سنة 2012 و بعد اللجوء الى التصويت  العلني؛

وحيث ان عملية التصويت اسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين : 09
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تقديرات الميزانية بيان األبواب
بالدرهم

الصافي من المداخيل 
الباقي استخالصه بالدرهمالمداخيل المقبوضة بالدرهمالمقررة بالدرهم

 7851500.007812633.907812633.90مجموع الباب 10
1695500.003074456.811421327.961653128.85مجموع الباب 30
1161700.001446218.27901671.68544546.59مجموع الباب 40
72000.00147614.92121634.9225980.00مجموع الباب 50

10786500.0012480923.9010257268.462223655.44مجموع القسم األول
القسم الثاني:

تلخيص المصاريف حسب األبواب

االعتمادات النهائية بيان األبواب
بالدرهم

المصاريف
الملتزم بها بالدرهم

الحواالت الصادرة 
والمؤشر عليها بالدرهم

االعتمادات الملغاة 
بالدرهم

7502300.007199436.407199436.40302863.60مجموع الباب 10
397000.00362472.20362472.2034527.80مجموع الباب 20
1047000.001000844.801000844.8046155.20مجموع الباب 30
1293700.001278700.001278700.0015000.00مجموع الباب 50
546500.00415815.06415815.06130684.94مجموع الباب 60

10786500.0010257268.4610257268.46529231.54مجموع القسم الثاني
الجزء الثاني: ميزانية التجهيز

القسم الثالث:
تلخيص المداخيل حسب األبواب

المداخيل المقبوضة بالدرهمالصافي من المداخيل المقررة بالدرهمتقديرات الميزانية بالدرهمبيان األبواب

309000.00309000.00 مجموع الباب 40
9334949.469334949.46 مجموع الباب 50

9643949.469643949.46 مجموع القسم الثالث
القسم الرابع:

تلخيص المصاريف حسب األبواب

االعتمادات المفتوحة بيان األبواب
بالدرهم

المصاريف
الملتزم بها بالدرهم

الحواالت الصادرة 
والمؤشر عليها بالدرهم

اعتمادات تنقل 
بالدرهم

االعتمادات 
الملغاة بالدرهم

1740760.886830758.341151548.34458527.60130684.94مجموع الباب 10
     مجموع الباب 20
 7493025.828478080.763827442.703665583.12مجموع الباب 30

عدد الرافضين: 00

عدد الموافقين: 09 

عدد الممتنعين: 00

قرر ما يلي:

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على الحساب 
اإلداري الذي هو على الشكل التالي:
الجزء األول: ميزانية التسيير

القسم األول: تلخيص المداخيل حسب األبواب. 

28 فبراير2013، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق 
إلى   58 المادة  وتتميمه وخاصة  تغييره  تم  كما  الجماعي  بالميثاق 

64 منه؛

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بدراسة الحساب اإلداري؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني وحيث أن عملية التصويت 
أسفرت على ما يلي:

عـدد األعضــاء الحاضريــن : 09 عضـوا

عدد األصوات المعبر عنها: 09
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 535847.70448128.00103122.00432725.70مجموع الباب 40
 5000.00  5000.00مجموع الباب 50

9774634.4015756967.105082113.044561836.42130684.94مجموع القسم الرابع
الحسابات الخصوصية

المنقول عن سنة بيان الحسابات
المداخيل المحققة المداخيل المقررة2009

المنقول عن سنة المصاريفلسنة 2010
2010

اعتمادات 
تلغى

  780000.00780000.00780000.00 الماء والكهرباء
  20000.00 20000.00 الجمعية الخيرية 

دعم المبادرة المحلية 
101139.201000.00 101139.201000.00101139.20للتنمية البشرية 

رئيـس الجلسة                         كـاتـب المجلس
عبد القادر العياشي                       محمد خموس

مقرر مجلس جماعة أكليم عدد 02 بتاريخ 28 فبراير2013.
للمجال  المؤقت  االحتالل  على  بالموافقة  المتعلقة  النقطة 
المدير  السيد  الرسالية  تبعا  للري  ثانوية  قناة  لتمرير  الغابوي 
 2286 عدد  ببركان  التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه  اإلقليمي 

بتاريخ 26 دجنبر 2012.
إن مجلس جماعة أكليم المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر 
فبراير 2013 خالل الجلسة العلنية المنعقدة يوم 28 فبراير 2013 
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المادة 58 إلى 64 منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على االحتالل 

المؤقت للمجال الغابوي لتمرير قناة ثانوية للري؛
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني وحيث أن عملية التصويت 

أسفرت على ما يلي:
عـدد األعضــاء الحاضريــن : 14 عضـوا

عدد األصوات المعبر عنها: 14
عدد الممتنعين: 00
عدد الرافضين: 00
عدد الموافقين: 14 

قرر ما يلي:
صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة 
لتمرير  الغابوي  للمجال  المؤقت  االحتالل  على  بالموافقة  المتعلقة 
قناة ثانوية للري تبعا الرسالية السيد المدير اإلقليمي للمياه والغابات 

ومحاربة التصحر ببركان عدد 2286 بتاريخ 26 دجنبر 2012.

كـاتـب المجلس
محمد خموس

الرئيس
فتحي عالوي

مقرر مجلس جماعة أكليم عدد 06 بتاريخ 28 فبراير2013.
النقطة المتعلقة برفع ملتمس استخراج قطعة أرضية تابعة 
إلدارة المياه والغابات من الرسم العقاري عدد 13842 /0 قصد 

إحداث دار الطالبة في إطار مشاريع المخطط الجماعي 2014.
إن مجلس جماعة أكليم المجتمع في إطارا لدورة العادية لشهر 
فبراير   28 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 
2013 وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم 

تغييره وتتميمه وخاصة المادة 58 إلى 64 منه؛
استخراج  بملتمس  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
قطعة أرضية تابعة إلدارة المياه والغابات من الرسم العقاري عدد 
المخطط  إطار مشاريع  في  الطالبة  دار  إحداث  13842 /0 قصد 

الجماعي 2014؛
 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني وحيث أن عملية التصويت 

أسفرت على ما يلي:  
عـدد األعضــاء الحاضريــن : 14 عضـوا

عدد األصوات المعبر عنها: 14
عدد الممتنعين: 00
عدد الرافضين: 00
عدد الموافقين: 14 

وهم السادة :
قرر ما يلي:

مقرر  على   الحاضرين  أعضائه  بإجماع  المجلس  صادق 
النقطة المتعلقة برفع ملتمس إلى المصالح المعنية من أجل استخراج 
قطعة أرضية تابعة إلدارة المياه والغابات من الرسم العقاري عدد 
المخطط  مشاريع  إطار  في  الطالبة  دار  إحداث  قصد   13842/0

الجماعي 2014.  

كـاتـب المجلس
محمد خموس

الرئيـس
فتحي عالوي
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وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

وحيث أن عملية التصويت أسفرت عما يلي :

- عدد األعضاء الحاضرين: 16 عضوا.

- عدد األصوات المعبر عنها: 16 صوتا.

قرر ما يلي:

في  المطلقة،  باألغلبية  بركان  لمدينة  البلدي  المجلس  صادق 
إطار دورته العادية لشهر فبراير 2013 –الجلسة الثانية- المنعقدة 
والذي   2012 فائض سنة  برمجة  04/ 03 /2013، على  بتاريخ 

تبلغ قيمته 6.089.432,04 درهم على الشكل التالي:

1 - تخصيص جزء من هذا الفائض قيمته 298.880,00   
درهم لاللتزامات المنقولة من ميزانية التسيير لسنة 2012 

إلى ميزانية سنة 2013 على النحو التالي:

مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين: 50.000,00 درهم؛  

الجماعات:    لموظفي  المستمر  التكوين  مصاريف 
34.800,00 درهم؛

والحدائق:    الخضراء  للمناطق  االعتيادية  الصيانة 
214.080,00 درهم؛

مبلغ  يعادل  والذي  الفائض  هذا  من  تبقى  ما  تخصيص   -2
40,255.097.5 درهم على النحو التالي:

المبادرة    إطار  في  بوهديلة  حي  األسرة  تأهيل  فضاء  بناء 
المحلية للتنمية البشرية: 200.000,00 درهم؛

إطار    في  الزالقة ورطاس  بحي  األسرة  تأهيل  بناء فضاء 
المبادرة المحلية للتنمية البشرية: 200.000,00 درهم؛

للتكوين    مركز  مع  الرياضات  لمختلف  ملعب  بناء 
بإعدادية  تريفة في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية: 

200.000,00 درهم؛

في     II الحسن  بإعدادية  والمطالعة  لإلعالميات  قاعة  بناء 
 200.000,00 البشرية:  للتنمية  المحلية  المبادرة  إطار 

درهم؛

بناء أقسام للتعليم األولي بمدرستي السالم وسلمان الفارسي   
في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية: 200.000,00 

درهم؛

مساهمة الجماعة في بناء المسبح المغطى: 1.000.000,00   
درهم؛

أشغال كبيرة لترميم وإصالح مقر الجماعة: 300.000,00   
درهم؛

أشغال تهيئة الحدائق والمناطق الخضراء: 200.000,00   
درهم؛

أشغال التزفيت والتبليط : 1.400.000,00 درهم؛  

   400.000,00 الرابعة:  اإلدارية  الملحقة  أشغال  إتمام 
درهم؛

مقرر مجلس جماعة بركان عدد 02 بتاريخ 04 مارس2013.

النقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين 
بلدية بركان وكل من: وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات الحديثة، الجهة الشرقية، الجماعة القروية لمداغ، 
الوكالة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم 

الجهة الشرقية وصندوق اإليداع والتدبير.

لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  بركان  جماعة  مجلس  إن 
بتاريخ                المنعقدة  الثانية  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

04 / 03 / 2013؛

وطبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي 
كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   59   60   63   64    منه؛

وبعد دراسة المجلس لهذه لنقطة.

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

وحيث أن عملية التصويت أسفرت عما يلي:

عدد األعضاء الحاضرين: 17 عضوا.

عدد األصوات المعبر عنها: 17 صوتا.

قرر ما يلي:

في  المطلقة،  باألغلبية  بركان  لمدينة  البلدي  المجلس  صادق 
إطار دورته العادية لشهر فبراير 2013 –الجلسة الثانية- المنعقدة 
بلدية  بين  شراكة  اتفاقية  مشروع  على   ،2013/  03  /04 بتاريخ 
والتجارة  الصناعة  وزارة  الداخلية،  وزارة   : من  وكل  بركان 
لمداغ،  القروية  الجماعة  الشرقية،  الجهة  الحديثة،  والتكنولوجيات 
وأقاليم  لعماالت  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الوطنية  الوكالة 
الشروط  إضافة  مع  والتدبير.  اإليداع  وصندوق  الشرقية  الجهة 

التالية لالتفاقية:

- إشراك الجماعة داخل لجنة التتبع.

- استفادة المعطلين من هذا المشروع.

- ضمان حقوق تجار سوق الجملة الحاليين  ومداخيل الجماعة.

رئيس المجلس          كاتب المجلس

  فريد عواد              يحي بلهوس

مقرر مجلس جماعة بركان عدد 03 بتاريخ 04 مارس2013.

النقطة المتعلقة ببرمجة فائض سنة 2012.

لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  بركان  جماعة  مجلس  إن 
بتاريخ                المنعقدة  الثانية  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

04 / 03 / 2013؛

بالميثاق  78.00المتعلق  رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   59   60   63 

  64    منه؛

وبعد دراسة المجلس لهذه لنقطة.
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بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   59   60   63 

  64    منه؛
وبعد دراسة المجلس لهذه النقطة؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛
وحيث أن عملية التصويت أسفرت عما يلي :

- عدد األعضاء الحاضرين : 14 عضوا.
- عدد األصوات المعبر عنها : 14 صوتا.

قرر ما يلي:
في  المطلقة،  باألغلبية  بركان  لمدينة  البلدي  المجلس  صادق 
إطار دورته العادية لشهر فبراير 2013 -الجلسة الثانية- المنعقدة 
بتاريخ 04 /03/ 2013، على اإلذن للرئيس بالترافع أمام المحاكم 
في قضية شركة » احفير كوم « ضد بلدية بركان بخصوص القطعة 
موضوع  بركان  لمدينة  الحضري  المدار  داخل  الواقعة  األرضية 
الرسم العقاري عدد 9343/40. )تبعا إلرسال السيد الخليفة األول 

للسيد عامل إقليم بركان عدد 6476 بتاريخ 10 /12/ 2012(.
رئيس المجلس           كاتب المجلس
   فريد عواد              يحي بلهوس

مقرر مجلس جماعة بركان عدد 19 بتاريخ 18 يونيو2013.
قطاع  بتدبير  يقضي  بالمصادقة على مقرر  المتعلقة  النقطة 
بشكل  الجماعة  قبل  من  بركان  لمدينة  المنزلية  النفايات  جمع 

مباشر.
االستثنائية  دورته  في  المجتمع  بركان  جماعة  مجلس  إن 

المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2013؛
بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   59   60   63 
  64     منه؛

وبعد دراسة المجلس لهذه لنقطة.
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

وحيث أن عملية التصويت أسفرت عما يلي:
- عدد األعضاء الحاضرين: 16 عضوا.
- عدد األصوات المعبر عنها: 16 صوتا.

قرر ما يلي:
أعضائه  بإجماع  بركان  لمدينة  البلدي  المجلس  صادق 
بتاريخ  المنعقدة  االستثنائية  دورته  إطار  في  الحاضرين، 
لمدينة  المنزلية  النفايات  جمع  قطاع  تدبير  على   ،18/06/2013
بركان من قبل الجماعة خارج إطار مجموعة الجماعات »تريفة«. 

رئيس المجلس          كاتب المجلس
   فريد عواد             يحي بلهوس

شراء أثاث المكاتب: 300.000,00 درهم؛  
بناء الملحقة اإلدارية الخامسة: 800.000,00 درهم؛  
إتمام أشغال المستودع البلدي: 90.552,04 درهم؛  
إتمام أشغال السوق األسبوعي: 200.000,00 درهم؛  
شراء مضخات اآلبار: 100.000,00 درهم؛  

المجموع العام  2+1 : 6.089.432,04 درهم؛
توقيع رئيس المجلس          توقيع كاتب المجلس    

   فريد عواد                يحي بلهوس

مقرر مجلس جماعة بركان عدد 06 بتاريخ 04 مارس2013.
النقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين 
بلدية بركان و جمعية رواد الخشبة للمسرح والموسيقى والثقافة 

ببركان.
لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  بركان  جماعة  مجلس  إن 
بتاريخ                  المنعقدة  الثالثة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

04 / 03 / 2013؛
تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   59   60   63   64    منه؛
وبعد دراسة المجلس لهذه لنقطة؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛
وحيث أن عملية التصويت أسفرت عما يلي:

- عدد األعضاء الحاضرين: 15 عضوا.
- عدد األصوات المعبر عنها: 15 صوتا.

قرر ما يلي:
إطار  في  باإلجماع،  بركان  لمدينة  البلدي  المجلس  صادق 
المنعقدة  الثانية-  الجلسة   –  2013 فبراير  لشهر  العادية  دورته 
بتاريخ 04 مارس 2013، على مشروع اتفاقية شراكة بين بلدية 
والثقافة  والموسيقى  للمسرح  الخشبة  رواد  جمعية  و  بركـــــــان 

ببركان.
رئيس المجلس          كاتب المجلس
   فريد عواد             يحي بلهوس

مقرر مجلس جماعة بركان عدد 09 بتاريخ 04 مارس2013.
في  المحاكم  أمام  بالترافع  للرئيس  باإلذن  المتعلقة  النقطة 
القطعة  بخصوص  بركان  بلدية  كوم« ضد  »احفير  شركة  قضية 
موضوع  بركان  لمدينة  الحضري  المدار  داخل  الواقعة  األرضية 

الرسم العقاري عدد 9343/40.
لشهر  العادية  الدورة  في  المجتمع  بركان  جماعة  مجلس  إن 
بتاريخ                    المنعقدة  الثالثة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

04 / 03 / 2013؛
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األرضية  للقطعة  األمد  الطويل  كراء  طلب  على   ،2013/06/18
»صوناكوس«  شركة  حاليا  تستغلها  والتي  وجدة  بطريق  الكائنة 

إلنجاز محطة طرقية.

رئيس المجلس            كاتب المجلس

   فريد عواد               يحي بلهوس

والشؤون  األوقاف  لوزارة  ملتمس  برفع  المتعلقة  النقطة 
الزالقة  بحي  الكائنة  األرضية  القطعة  تفويت  أجل  من  اإلسالمية 
لبركان  الحضرية  للجماعة   13162/02 العقاري  الرسم  ذات 

إلحداث مقبرة ومصلى.
االستثنائية  دورته  في  المجتمع  بركان  جماعة  مجلس  إن 

المنعقدة بتاريخ 18/ 06 /2013؛
بالميثاق  78.00المتعلق  رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   59   60   63 
  64       منه؛

وبعد دراسة المجلس لهذه لنقطة.
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

وحيث أن عملية التصويت أسفرت عما يلي:
- عدد األعضاء الحاضرين: 11 عضوا.
- عدد األصوات المعبر عنها: 11 صوتا.

قرر ما يلي:
أعضائه  بإجماع  بركان  لمدينة  البلدي  المجلس  صادق   
بتاريخ  المنعقدة  االستثنائية  دورته  إطار  في  الحاضرين، 
والشؤون  األوقاف  لوزارة  ملتمس  رفع  على   ،2013/06/18
العقاري  الرسم  ذات  األرضية  القطعة  تفويت  أجل  من  اإلسالمية 
13162 /02، مساحتها 31 هكتار و 53 أر الكائنة بحي الزالقة 

لفائدة الجماعة الحضرية لبركان إلحداث مقبرة ومصلى . 
توقيع رئيس المجلس        توقيع كاتب المجلس

     فريد عواد                     يحي بلهوس

المقررات المتخدة من طرف المجلس الجماعي السعيدية

بتاريخ   02 عـدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقرر 
14فبراير2013.

النقطة المتعلقة ببرمجة فائض ميزانية سنة 2012.
إن مجلس جماعة السعيدية المجتمع في الدورة العادية لشهر 
فبراير   14 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

2013 ؛
بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 

الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المادة 69 منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ببرمجة فائض ميزانية 

سنة 2012؛

مقرر مجلس جماعة بركان عدد 23 بتاريخ 18 يونيو2013.

النقطة المتعلقة بالمصادقة على إعادة برمجة اعتماد مليوني 
درهم )2.000.000( من الفصل 11/ 10 - 11 /10 - 10 المتعلق 
باقتناء األراضي إلى الفصل عدد 31 / 30 - 21 /20 - 30 المتعلق 

بأشغال تبليط وتزفيت األزقة والطرقات.

االستثنائية  دورته  في  المجتمع  بركان  جماعة  مجلس  إن 
المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2013؛

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   59   60   63   64 - منه؛

وبعد دراسة المجلس لهذه لنقطة؛
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛

وحيث أن عملية التصويت أسفرت عما يلي:
- عدد األعضاء الحاضرين: 11 عضوا.
- عدد األصوات المعبر عنها: 11 صوتا.

قرر ما يلي :
أعضائه  بإجماع  بركان  لمدينة  البلدي  المجلس  صادق 
الحاضرين، في إطار دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  2013/06/18 
على إعادة برمجة اعتماد مليوني درهم )2.000.000( من الفصل 
11 / 10   11 / 10   10 المتعلق باقتناء األراضي إلى الفصل 
تبليط وتزفيت  بأشغال  المتعلق   30   20 /  21   30 /31 عدد  

األزقة والطرقات. 
رئيس المجلس              كاتب المجلس

   فريد عواد                   يحي بلهوس

مقرر مجلس جماعة بركان عدد 24 بتاريخ  18 يونيو2013.

األمد  الطويل  كراء  طلب  على  بالمصادقة  المتعلقة  النقطة 
للقطعة األرضية الكائنة بطريق وجدة والتي تستغلها حاليا شركة 

»صوناكوس« إلنجاز محطة طرقية.

االستثنائية  دورته  في  المجتمع  بركان  جماعة  مجلس  إن 
المنعقدة بتاريخ 18 /06 /2013؛

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه وخاصة المواد 58   59   60   63   64 - منه؛

وبعد دراسة المجلس لهذه لنقطة.

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

وحيث أن عملية التصويت أسفرت عما يلي:

- عدد األعضاء الحاضرين : 11 عضوا.

- عدد األصوات المعبر عنها : 11 صوتا.

قرر ما يلي:

أعضائه  بإجماع  بركان  لمدينة  البلدي  المجلس  صادق 
بتاريخ  المنعقدة  االستثنائية  دورته  إطار  في  الحاضرين، 
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للفصل                                  درهم   200.000,00 مبلغ  تخصيص 
)23 /11.20 /04.30.10( تزيين الطرق العمومية بالغرس.

للفصل                                  درهم   200.000,00 مبلغ  تخصيص 
ألماكن  الكبرى  األشغال   )04.30.10  /12.10/  12(

اإلستجمام : إقتناء تجهيزات حضرية.
للفصل                                 درهم   500.000,00 مبلغ  تخصيص 

)21 /12.20/ 04.30.10( أشغال كبرى للتشجير: تهييء 
الغابة الحضرية.

للفصل                      درهم   2.000.895,35 مبلغ  تخصيص 
الطرق  لصيانة  كبرى  أشغال   )04.30.20/ 21.30/ 31(

الحضرية ، إلصالح الطرقات.
للفصل                              درهم   200.000,00 مبلغ  تخصيص 

إقتناء   : العمومي  الماء  نقط   )04.30.20  /22.30  /31(
فواهات الحريق.

للفصل                      درهم   1.250.000.00 مبلغ  تخصيص 
اإلنارة  شبكة  وصيانة  تهييء   )04.30.20 /23.20 /21(

العمومية  : وضع األعمدة واألسالك.
للفصل                                      درهم   50.000,00 مبلغ  تخصيص 

الكبرى  واألشغال  اإلصالحات   )04.40.30.30  /35(
للصيانة :  توسيع وتهيئة ساحة للسوق البلدي.

رئـيس المجـلس           كـاتب المجـلس

حسان بن مـومـن          محـمـد شـرابي

 14 بتاريخ   06 عـدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقـرر 
فبراير2013. 

النقطة المتعلقة بالمصادقة على البرنامج التعاقدي السياحي 
.2020-2013

إن مجلس جماعة السعيدية المجتمع في الدورة العادية لشهر 
فبراير   14 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

2013 ؛

وطبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالمصادقة على 
البرنامج التعاقدي السياحي 2013 2020؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :  
عدد األعضاء الحاضرين :  09  
عدد األصوات المعبر عنها : 09  
عدد األعضاء الموافقين :   09  
عدد األعضاء الرافضين : 00  
عدد الممتنعين عن التصويت : 00  

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

- عدد األعضاء الحاضرين :  09	
- عدد األصوات المعبر عنها : 09	
- عدد األعضاء الموافقين :   09	
- عدد األعضاء الرافضين : 00	
- عدد الممتنعين عن التصويت : 00	

قـرر ما يلي: 
أعضائه  بإجـماع  للسعـيدية   البلـدي  المجـلس  صـادق    
الحاضرين على برمجة فائض ميزانية سنة 2012  ، والذي يقدر 

بمبلغ  7.071.895,35 درهم على الشكل التالي :
للفصل                                 درهم   200.000,00 مبلغ  تخصيص 

لبناء مرافق  البنايات ،  )22 /11.20 /04.10.10( تشييد 
صحية .

للفصل                                درهم   200.000,00 مبلغ  تخصيص 
واألشغال  اإلصالحات   )  04.10.10  /11.30  /31(

الكبرى للصيانة ، لصيانة حائط الكورنيش.
للفصل                              درهم   600.000,00 مبلغ  تخصيص 

لسقي  حاوية  شاحنة  إقتناء   )04.10.10/  12.10  /11(
المساحات الخضراء.

للفصل                              درهم   100.000,00 مبلغ  تخصيص 
عتاد  إلقتناء   ، اإلقتناءات   )  04.10.10  /  12.10/  12(

وأثاث المكاتب.
للفصل                          درهم    200.000,00 مبلغ  تخصيص 

)14/ 12.10 /04.10.10 (  إلقتناء البرامج المعلوماتية.
للفصل                                درهم   50.000,00 مبلغ  تخصيص 

)15/ 12.10 /04.10.10 ( العتاد الكهربائي واإللكتروني 
 broyeur إلقتناء آلة لسحق بقايا الحطب

للفصل                                 درهم   150.000,00 مبلغ  تخصيص 
والحفالت،  التزيين  عتاد   )  04.10.10  /12.10/  16(

إلقتناء الحواجز الطرقية واألعمدة الحديدية.
للفصل                                 درهم   200.000,00 مبلغ  تخصيص 

)17 /12.10 /04.10.10( عتاد اإلشارات :التشوير.
للفصل    درهم   100.000,00 مبلغ  تخصيص 

الصيادين  دعم  مختلفة،  مصاريف   )04.10.14.11(
التقلديين بالمدينة.

للفصل                                   درهم   150.000,00 مبلغ  تخصيص 
)31 /21.30 /04.20.20 ( أشغال تهييء ملعب كرة القدم.

للفصل                                درهم   150.000,00 مبلغ  تخصيص 
)13 /32.10/ 04.20.30( األنشطة الصحية، إقتناء العتاد 

التقني.
للفصل                            درهم   571.000,00 مبلغ  تخصيص   

وإصالح  المقابر  مصاريف   )04.20.80  /81.20/ 23(
أسوارها : إلحداث وتجهيز المقبرة.
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قـرر ما يلي :

بإجـــمــاع  للسعـيدية  البلـدي  المجـــلس  صـــادق 
السيـــاحي                      التعــاقـــدي  البرنامج  عـــلى  الحــاضرين  أعــضائه 

. 2020    2013

 رئـيس المجـلس               كـاتب المجـلس

 حسان بن مـومـن              محـمـد شـرابي

 14 بتاريخ   07 عـدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقــرر 
فبراير2013. 

المالكين  تعــويض  حــول  بالمداولــة  المتعلقة  النقطة 
التهيئة   أشغــــال  نتيجــة  ملكيتهم   إنتزعت  الذين  المتضررين 

بالسعيدية.

إن مجلس جماعة السعيدية المجتمع في الدورة العادية لشهر 
فبراير   14 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 فبراير 

2013 ؛

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه؛

حــول  بالمداولــة  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
نتيجة  ملكيتهم  إنتزعت  الذين  المتضررين  المالكين  تعــويض 

أشغال التهيئة  بالسعيدية ؛

  وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :  
عدد األعضاء الحاضرين :  09  
عدد األصوات المعبر عنها : 09  
عدد األعضاء الموافقين :   09  
عدد األعضاء الرافضين : 00  
عدد الممتنعين عن التصويت : 00  

قـرر ما يلي: 
 صـــادق المجـــلس البلـدي للسعـيدية  بإجـــمــاع أعــضائه 
الحــاضرين عـــلى تعــويض المالكين المتضررين الذين إنتزعت 

ملكيتهم  نتيجة أشغال التهيئة  بالسعيدية .
 رئـيس المجـلس              كـاتب المجـلس
حسان بن مـومـن             محـمـد شـرابي

 25 بتاريخ    12 عـــدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقـرر 
أبريل2013.

النقطة المتعلقة بالمصادقــة عــلى مشروع اتفــاقية شراكة 
في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعــة الحضرية للسعيدية.

إن مجلس جماعة السعيدية المجتمع في الدورة العادية لشهر 
أبـريـل    25 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل  أبـريـل2013 

2013 ؛

بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا    
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛

عــلى  بالمصادقــة  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
الجماعــة   لتأهيل  المدينة  سياسة  إطار  في  اتفاقية شراكة  مشروع 

الحضرية للسعيدية؛                                 
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني،  

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :  
عدد األعضاء الحاضرين :  08  
عدد األصوات المعبر عنها : 06   
 عدد األعضاء الموافقين :   06  
عدد األعضاء الرافضين : 00  
عدد الممتنعين عن التصويت : 00  

  قـرر ما يلي :
أعضائه  بإجـماع  للسعـيدية   البلـدي  المجـلس  صــادق    
المدينة  سياسة  إطار  في  شراكة  اتفاقية  مشروع  على  الحاضرين 

لتأهيل الجماعــة الحضرية للسعيدية.

      رئـيس المجـلس                  كـاتب المجـلس

     حسان بن مـومـن                  محـمـد شـرابي

 25 بتاريخ   14 عـــدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقــــرر 
أبريل2013.

النقطة المتعلقة بإعـــادة بــرمجة مبلغ 100.000,00 درهم 
من فــائــض ميزانية سنة 2012.

إن مجلس جماعة السعيدية المجتمع في الدورة العادية لشهر 
أبـريل    25 بتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  خالل   2013 أبريل 

2013 ؛

بالميثاق  78.00المتعلق  رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛

بــرمجة مبلغ  بإعـــادة  المتعلقة  للنقطة  المجلس  وبعد دراسة 
100.000,00 درهم من فــائــض ميزانية سنة 2012.

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :  

عدد األعضاء الحاضرين :  08  

عدد األصوات المعبر عنها : 06 ) انسحاب السيدان عبد   
القادر السنوسي ، ومحمد الشعيبي عضوان بالمجلس        

من قاعة االجتماعات وبالتالي لم يشاركا في عملية التصويت(.

عدد األعضاء الموافقين :   06  

عدد األعضاء الرافضين : 00  

عدد الممتنعين عن التصويت : 00  
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خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2013؛

بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالمــداولة حــول إعــادة 
هيكلة بعـــض األحياء بالمدينة.

 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

    وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

عدد األعضاء الحاضرين : 09   
عدد األصوات المعبر عنها : 09  
عدد األعضاء الموافقين :   09  
عدد األعضاء الرافضين : 00  
عدد الممتنعين عن التصويت : 00  

قـــرر مــا يلي:
أعضائه  بإجماع  للسعيدية   الحضري  المجــلس  صــادق 
الحاضرين على منح رخص البناء واإلصالح باألحياء التي تمت 
إعادة هيكلتها داخل المدار الحضري لمدينة السعيدية ، والترخيص 
بالبناء واإلصالح بحي أوالد سيدي عبد المومن مع تحمل الجماعة 
التابعة  لألراضي  والعقارية  القانونية  الوضعية  لتسوية  المسؤولية 
حي  هيكلة  بإعادة  الخاصة  اإلجراءات  ومتابعة   ، الدولة  ألمالك 

الشراربة وأوالد بونوة وأوالد حمان والسنايسة والجنانات.
رئـيس المجـلس              كـاتب المجـلس

حسان بن مـومـن             محـمـد شـرابي

 29 بتاريخ   19 عـــدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقـرر 
ماي2013.

النقطة المتعلقة بالـــدراسة والمصادقة على كناش التحمالت 
الخاص بالمرافق الصحية.

اإلستثنائية  الدورة  في  المجتمع  السعيدية  جماعة  مجلس  إن 
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2013؛

بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛

بالـــدراسة والمصادقة  المتعلقة  للنقطة  المجلس  وبعد دراسة 
على كناش التحمالت الخاص بالمرافق الصحية؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:      

عدد األعضاء الحاضرين : 09   

عدد األصوات المعبر عنها : 09  

عدد األعضاء الموافقين :   09  

عدد األعضاء الرافضين : 00  

عدد الممتنعين عن التصويت : 00  

قـرر ما يلي: 

أعــضائه  بإجـماع  للسعـيدية   البلـدي  المجـلس  صادق 
كما  100.000,00 درهم  مبلغ  برمجة  إعــادة  عـــلى  الحاضرين 

يلي :

للفصل                                درهم   100.000,00 مبلغ  تخصيص 
)17 /12.10 /04.10.10( عتاد إشارات التشوير.

رئـيس المجـلس              كـاتب المجـلس

حسان بن مـومـن             محـمـد شـرابي

 29 بتاريخ   16 عـدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقـرر 
ماي2013.

إعـــادة  أشغــال  مــآل  حـــول  بالمــداولــة  المتعلقة  النقطة 
تهيئة الطرقـــات بالمدينة.

اإلستثنائية  الدورة  في  المجتمع  السعيدية  جماعة  مجلس  إن 
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   29 مايو 2013 ؛

بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالمــداولــة حـــول مــآل 
أشغــال إعـــادة تهيئة الطرقـــات بالمدينة؛

      وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.
وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:      

عدد األعضاء الحاضرين : 09   
عدد األصوات المعبر عنها : 09  
عدد األعضاء الموافقين :   09  
عدد األعضاء الرافضين : 00  
عدد الممتنعين عن التصويت : 00  

قـرر ما يلي: 
أعضائه  بإجـماع  للسعيدية   الحضـري  المجلس  قـــــرر 
الحاضرين تكليف لجنة مكونة من بعـض أعضاء المجلس، وممثل 
أشغال  تتبع  عن  المسؤول  للشرب  الصالح  للماء  الوطني  المكتب 
إعادة الطرقات إلى ما كانت عليه لمعاينة الطرقات الواجب إعادة 

تهيئتها.

رئـيس المجـلس              كـاتب المجـلس

حسان بن مـومـن             محـمـد شـرابي

 29 بتاريخ   17 عـــدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقـرر 
ماي2013.

بعـــض  هيكلة  إعــادة  حــول  بالمــداولة  المتعلقة  النقطة 
األحياء بالمدينة.

اإلستثنائية  الدورة  في  المجتمع  السعيدية  جماعة  مجلس  إن 
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دورته االستثنائية  بتاريخ 29 مايو 2013،
مقتضيات عامة
الفصل األول

إن الغاية من كناش التحمالت هذا هو تنظيم عملية استغالل 
والمقتضيات  للشروط  وفقا  وذلك  متنقلة   صحية  مرافق  ثمانية  

المبينة أدناه.
الفصل الثاني

بيان المرافق المراد عرضها لالستغالل.
سيتم عن طريق طلب العروض مفتوح الترخيص الستغالل 
المرافق  هذه  وتحدد  أعاله.  األول  للفصل  طبقا  الصحية  المرافق 

الصحية على الشكل التالي :
الموقع

تم وضع مرفقين صحيين متنقلين  للنساء و للرجال،  بأربعة 
أماكن على طول الشاطئ بشارع محمد الخامس.

المحتويات
يتكون كل مرفق من مادة الخشب األحمر الرفيع النوع مضاد 
للتغييرات المناخية ، ومن أرض مكونة من حاجز مائي مطاطي. 
لورق  حامل   - منشفة  -عالقة  مرآة  على:-  مرفق  كل  يتوفر  كما 
متصل  مرفق  كل  و  لليدين  ومغسلة  إنجليزي  ومرحاض  النظافة 

بمطمورة للمياه العادمة.
الفصل الثالث
مدة االستغالل

بعد  المتنقلة  الصحية  للمرافق  الموسمي  باالستغالل  يرخص 
تحدد  سنوات  ثالثة  لمدة  المفتوح  العروض  طلب  على  المصادقة 
بقرار االستغالل و تكتسي إقامة هذه المرافق الصحية صبغة مؤقتة 

و موسمية ترتبط مدة استغاللها بموسم االصطياف.
الفصل الرابع

طريقة استغالل المرفق
الصحية عن طريق صفقة  المرافق  باستغالل  الترخيص  يتم 
عمومية بناء على طلب عروض مفتوح و على شكل حصة واحدة 
مبلغ  إن  العروض.و  طلب  عن  اإلعالن  أثناء  تحدد  حصص  أو 
االستغالل سيحدد طبقا لما رست عليه العروض المالية في جلسة 
فتح األظرفة وقد حدد الثمن األدنى كالتالي  1000.00درهم - عن 

كل مرفق صحي .

الفصل الخامس

لجنة طلب العروض

تتألف لجنة طلب العروض وقبول المرشحين مما يلي : 

-	-بصوت في المداولة :

طرفه  من  باسمه  المعين  مفوضه  أو  بالصرف  اآلمر   –  1
وتحت مسؤوليته بصفته رئيسا.

2 – الممثل عن السلطة المحلية 

قـرر ما يلي: 

 صـــادق المجـلس الحـضـري للسعيدية  بإجـماع أعــضائه 
الصحية،  بالمرافق  الخــاص  التحمالت  كنــاش  الحاضرين عــلى 

اآلتي نصه :

الصحية  المرافق  باستغالل  الخـاص  التحمالت  كنـاش     
المتنقلة بمدينة السعيدية

المراجع القانونية

أحكام  و  مقتضيات  إطار  في  هذه  الصحية  المرافق  تستغل 
كناش التحمالت هذا و كذا النصوص القانونية و التي تشكل وحدة   

متكاملة و هي كالتالي :

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009(؛

وبناء على الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 
)19 أكتوبر 1921(المتعلق باألمالك البلدية؛

المالي  بالتنظيم  المتعلق   45.08 رقم  القانون  على  وبناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  ومجموعاتها  المحلية  للجماعات 

رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(؛

وبناء الظهير الشريف رقم 1.98.223 الصادر في 25 يونيو 
1972 المتعلق بالتأمين على حوادث الشغل  والمسؤولية المدنية و 

الحريق واألخطار ؛

فيما  انتقالية  أحكام  بسن   39.07 رقم  القانون  على  وبناء 
المستحقة  واألتاوى  والمساهمات  والحقوق  الرسوم  ببعض  يتعلق 
رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  المحلية،  الجماعات  لفائدة 
1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 )27 ديسمبر2007(؛

16 من  388 .06 .2 الصادر في  وبناء على المرسوم رقم 
إبرام   وأشكال  شروط  بتحديد   )2007 فبراير   5(  1428 محرم 

صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.09.441 صادر في  17من محرم 
1431 ) 03 يناير 2010( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 

المحلية ومجموعاتها؛
العام  للملك  المؤقت  لالحتالل  المنظمة  القوانين  على  وبناء 

البحري واستغالل الشواطئ؛

وبناء على المرسوم رقم 157   78   2 بتاريخ 11 من رجب 
1400 )26 ماي1980(بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير 
والصحة  المرور  سالمة  وضمان  األمن  استتباب  إلى  الرامية 

والمحافظة على الصحة العمومية ؛

المنعقد  للتقييم  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  على  وبناء 
بتاريخ 28 مايو 2013 ؛

وبنـاء على مداوالت المجلس الحضري للسعيدية خالل   
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الفصل الحادي عشر

المستعملين،  وجه  في  الصحية  المرافق  بفتح  المستغل  يلتزم 
بدون  و  صباحا،  الواحدة  إلى  صباحا  الثامنة  الساعة  من  ابتداء 
انقطاع طيلة أيام األسبوع ، وتبقى لرئيس الجماعة الحضرية لمدينة  
المدة ، كلما دعت  السعيدية صالحية تغيير هذا الوقت خالل هذه 

الضرورة لذلك.

الفصل الثاني عشر

يلتزم المستغل بتطبيق التسعيرة كما هو مبين بقرار الترخيص.
كما يلتزم بإعداد كل لوازم التحصيل من تذاكر على نفقته الخاصة 
تأشير  بعد  االستغالل،  وواجبات  حقوق  لتحصيل  استغاللها  قصد 

المصالح الجماعية عليها .

الفصل الثالث عشر

يتعين على المستغل ضمان نظافة المرافق الصحية بشكل دائم 
القمامة ووضع رهن  التطهير وتزويدها بصناديق  باستعمال مواد 
السائل  والصابون  بالمراحيض  النظافة  ورق  المستعملين  إشارة 

بالمغاسل.

الفصل الرابع عشر

للغاية  الصحية  المرافق  استعمال  المستغل  على  يتعين 
في  بها  المحيط  العمومي  الملك  استغالل  دون  لها  المخصصة 
ممارسة أي نشاط مخالف لذلك كاستغاللها ألغراض شخصية أو 

تجارية إال بالموافقة الكتابية لرئيس الجماعة الحضرية للسعيدية.

الفصل الخامس عشر

التأمين عن المسؤولية

يجب على المستغل قبل الشروع في االستغالل، أن يؤمن لدى 
إحدى شركات التأمين المختصة ضد كل األخطار أو الحوادث التي 
قد تقع له أو لمستخدميه و تجهيزاته  وال تتحمل الجماعة مسؤولية 
أي حادث كيفما كان نوعه أو سببه مع تسليمه للجماعة نسخة من 

عقد التأمين.

الفصل السادس عشر

المراقبة

يلتزم المستغل بفسح المجال و دون اعتراض لجميع أجهزة 
المراقبة المؤهلة لذلك قانونيا قصد القيام بالمهام المنوطة لها، كما 
يتعهد بتقديم جميع الوثائق و البيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية 

هذه األجهزة.

الفصل السابع عشر

اليد العاملة

أعمارهم  تقل  ال  مستخدمين  تشغيل  المستغل  على  يتعين 
واستقبال  الصحية  المرافق  لتنظيف  الجنسين  ومن  سنة،   18 عن 
ألبسة  توفير  المكتري  على  ويتعين  الجنس.  نفس  من  المستعملين 

شغل موحدة وشارات للمستخدمين تميزهم عن الغير.

الفصل الثامن عشر

الربط بشبكة الماء و الكهرباء و الصرف الصحي

بالممتلكات  المكلفة  المصلحة  رئيس  أو  العام  الكاتب   –  3
الجماعية.

 بصوت استشاري:	-

كل شخص يستطيع تقديم بيانات و إيضاحات في الموضوع .

األصوات  تعادل  عند  و  األصوات  بأغلبية  المقررات  وتتخذ 
يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس. 

الفصل السادس

بواسطة  عرضه  المقبول  المتنافس  المحلية  الجماعة  تخبر 
من   ، أيام  ثمانية  يتعدى  ال  أجل  في  بالتوصل  إشعار  مع  رسالة 
المتنافسين  باقي  وكدا  االستغالل  إجراءات  باقي  استكمال  أجل 
الذين تم إقصاؤهم أو لم تقبل ملفاتهم ثم رفض عروضهم لسحب 
الصفقة  إجراء  بعد  االستغالل  في  مقابل وصل، ويشرع  الضمانة 
ابتداء من التاريخ المحدد باإلذن المؤقت الذي يسلمه رئيس المجلس 
قرار  للمستفيد  يسلم  الصفقة  على  المصادقة  وبعد  الحضري، 

الترخيص باالستغالل. 

الفصل السابع

شروط المشاركة

الملف اإلداري و التقني للمتنافس  �

العرض المالي  �

و  الذاتيين  لألشخاص  العروض  طلب  في  بالمشاركة  يسمح 
المعنويين و الذين ال يوجدون في وضعية غير قانونية أو في حالة 

نزاع مع الجماعة.

احترام الضوابط القانونية

الفصل الثامن

ال يحق للمستفيد تفويت المرفق أو التنازل عليه لفائدة الغير. و 
استغالل هذا المرفق ال يعطي للمستغل الحق في تأسيس أي أصل 
تجاري أو أي حقوق عينة أصلية أو تبعية الخاضعة ألحكام القانون 

المدني أو التجاري.

الفصل التاسع

المختصة  المصالح  بتوجيهات  التقيد  المستغل  على  يتعين 
وخاصة مصالح الجماعة  فيما يتعلق بمعالجة ونقل المياه العادمة 
الناتجة عن استعمال المرافق الصحية وإفراغها في أماكن مستوفاة 
البيئي. وذلك إلى  لجميع الشروط والنظم المعمول بها في المجال 

حين الشروع في تشغيل شبكة تطهير السائل لمدينة السعيدية.

الفصل العاشر

يلتزم المستفيد بالحفاظ على الملك موضوع استغالله وحراسته 
األضرار  جميع  عن  الكاملة  المسؤولية  يتحمل  كما  وصيانته، 
والحوادث التي يمكن أن تلحق به وبالغير طبقا للقوانين الجاري بها 

العمل في هذا الشأن.

كما يلتزم المستغل أن يودع المرافق الصحية المتنقلة بالمرآب 
الجماعي يوم 30 شتنبر من كل سنة استغالل  مع إمضاء محضر اإليداع.
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الحضرية  الجماعة  رئيس  السيد  إلى  الموضوع  في  طلب  توجيه 
اعتبر  وإال  المستغل  وفاة  من  أشهر  ثالثة  اجل  داخل  للسعيدية 

الترخيص باالستغالل الغيا.

الفصل الثالث و العشرون

التنــازل

إدا رغب المستغل في  التنازل عن استغالل المرفق الصحي  
يتعين عليه توجيه طلب في الموضوع مصادق على إمضائه إلى 
يوما أي شهر   30 قبل  بريد مضمون  الجماعة عن طريق  رئيس 
واحد قبل تاريخ التنازل مرفقا بشهادة من القابض الجماعي تثبت 
أنه أدى جميع الواجبات و الضرائب المتعلقة باالستغالل مند تاريخ 
التنازل و يعلن عن قبول أو رفض التنازل برسالة موصى بها توجه 
إلى المعني باألمر خالل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالتنازل.

إدا قبل التنازل فال يمكن له أن يشارك في عملية أخرى لمدة 
الموالية   السنة  إلى  يناير  فاتح  من  ابتداء  تحسب  سنوات  ثالث   3
تنتهي مدة استفادة المستغل الجديد بنهاية المدة المقررة مع المستغل 

السابق.

الفصل الرابع و العشرون

المنازعــات

في حالة حدوث نزاع بين الجماعة و المستغل ألحد بنود كناش 
التحمالت هذا أو العقد أو قرار الترخيص باالستغالل يعرض األمر 
على السلطة المحلية للبث فيه بطريقة ودية و عند عدم الحسم في 

الخالف يعرض األمر على المحكمة اإلدارية  المختصة.

 وحـــــرر بالسعيدية 

رئـيس المجـلس              كـاتب المجـلس

حسان بن مـومـن             محـمـد شـرابي

 29 بتاريخ   20 عـــدد  السعيدية  جماعة  مجلس  مقـرر 
ماي2013.

الجبائي  القرار  من   39 الفصل  بتعـــديل  المتعلقة  النقطة 
الجماعي المستمر.

اإلستثنائية  الدورة  في  المجتمع  السعيدية  جماعة  مجلس  إن 
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مـــاي 2013 ؛

بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بتعـــديل الفصل 39 من 
القرار الجبائي الجماعي المستمر ؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

- عدد األعضاء الحاضرين : 09 	

- عدد األصوات المعبر عنها : 09	

- عدد األعضاء الموافقين :   09 	

يلتزم المستغل بأن يقوم باالشتراك في شبكة الماء و الصرف 
الصحي و الكهرباء لدى المصالح المختصة على نفقته مع تسديده 

لفتورات االستهالك المترتبة عن استغالله لهذه الشبكات. 

الفصل التاسع عشر

تدخل الجماعة في تسيير المرفق

المستفيد ألحد  تنفيذ  التقاعس عن األداء، أو عدم  - في حالة 
بنود كناش التحمالت أو قرار الترخيص. يمكن للجماعة أن تتدخل 
في تنظيم استغالل المرافق المستغلة أو أن تحل محل المستغل إدا 
دعت الضرورة إلى ذلك، و خاصة إدا رأت أن هناك إخالال خطيرا 
في تسيير المرفق أو مسا بحقوقها المالية أو إذا الحظت أن هناك 
للمستغل  يكون  أن  دون  ذلك  و  المستغل  المرفق  في  تلف  احتمال 
القابض  لدى  الضمانة  حجز  مع  تعويض  بأي  مطالبتها  في  الحق 

الجماعي.

- يمكن للجماعة إذا دعت المصلحة العامة لذلك أن تطلب من 
مجموعة  أو  أحد  موقع  تغيير  رسالة مضمونة   بواسطة  المستفيد 
من المرافق الصحية داخل أسبوع تبتدئ من تاريخ تبليغه بذلك ، 
و تكون مصاريف هذا التغيير و إعادة المواقع إلى حالتها األصلية 

على عاتق المستفيد .

المقتضيات المالية
الفصل العشرون

بأداء واجب االستغالل حسب ما رست عليه  المستفيد  يلتزم 
إلى   المالي  عرضه  في  المتنافس  يحددها  التي  المالية  العروض 
استغالل  بداية  من  أيام   10 يتعدى  ال  أجل  داخل  الجماعة  قابض 

المرفق.

كما يلتزم نائل الصفقة بأداء المستحقات المالية للجماعة عن 
أجلها كما هو منصوص عليه  الموالية عند حلول  سنة االستغالل 

بقرار الترخيص الستغالل هذا المرفق.

الفصل الواحد و العشرون

إيداع  المنافسة  عملية  عليه  رست  الذي  المستغل  على  يجب 
ضمانة بنكية في اسم جماعة السعيدية لدى القابض الجماعي تحدد 

في مبلغ 50 % من المبلغ اإلجمالي السنوي الستغالل المرفق.

عقد  نهاية  عند  تسحب  و  فائدة  أية  تدر  لن  الضمانة  هذه  و 
االستغالل من طرف المستغل إال في الحاالت التالية: 

في حالة انقطاع المستغل فجأة  عن مزاولة مهامه ماعدا  �
حالة وفاته.

اإلخالل بااللتزامات الواجبة عليه و المشار إليها في دفتر  �
التحمالت أو قرار الترخيص باالستغالل 

مخالفته للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل في استغالل  �
المرفق.

الفصل الثاني و العشرون

الــوفـــاة

باستغالل  لورثته االستمرار  ، يحق  المستغل   في حالة وفاة 
ذلك عن طريق  في  رغبتهم  عن  أعربوا  ما  إذا  الصحية  المرافق 
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، دفعات لفائدة الصندوق الخاص بالمبادرة المحلية للتنمية 
البشرية  ،  والتي تقدر بمبلغ 100.000,00 درهم.

  وبالتالي فإن مجموع إعــتمادات هـــذه الفصول يقدر بمبلغ 
1.056.000,00 درهم حيث تم تخصيصه كما يلي :

للفصل  درهم    200.000,00 مبلغ  تخصيص   -
04.10.10/11.10/12 إقتناء مرافق صحية.               

للفصل    درهم   200.000,00 مبلغ  تخصيص   -
04.10.10/11.30/31 أشغال كبرى للتهيئة، تهيئة الساحة 
الموجودة عـند تقاطع شارع موالي عبد هللا وشارع موالي 

رشيد قرب المركب التجاري.   
للفصل  درهم   56.000,00 مبلغ  تخصيص   -
04.10.10/12.10/16 إقتناء عتاد التزيين والحفالت.      

للفصل   درهم    150.000,00 مبلغ  تخصيص   -
04.10.10/12.10/17 التشوير األفقي.

للفصل  درهم   100.000,00 مبلغ  تخصيص   -
04.30.10/11.20/23  القتناء األغراس ، لتزيين الطرق 

العمومية باألغراس. 
للفصل     درهم   250.000,00 مبلغ  تخصيص   -
04.50.30.50/51 دفعات لفائدة جمعية التنشيط  المجال 
المشرفة  بركان  إلقليم  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي 

على تنظيم الحدث الفالحي األول.
للفصل      درهم   100.000,00 مبلغ  تخصيص   -
يزناسن  بني  جمعية  لفائدة  دفعات   04.50.30.50/51
بركان  إلقليم  والثقافي   واالجتماعي  اإلقتصادي  للتنشيط 

المشرفة على تنظيم الحدث الرياضي األول.

رئـيس المجلس            كـــاتب المجـلس

حسان بن مومن          محـمـد شـرابي

المقررات المتخدة من طرف المجلس الجماعي أحفير 

فبراير   22 بتاريخ   01 عدد  أحفير  جماعة  مجلس  مقرر 
.2013

و   2012 لسنة  االداري  الحساب  بدراسة  المتعلقة  النقطة 
المصادقة عليه.

اطار  في  المجتمع  أحفير،  لجماعة  الحضري  المجلس  ان 
دورته العادية لشهر فبراير 2013 المنعقدة يومه الجمعة 22 فبراير 

2013؛
بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي، كما تم تغييره و تتميمه، و خاصة المواد  46 و 58 منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بدراسة الحساب االداري 

برسم سنة  2012 والمصادقة عليه،
و بعد اللجوء الى عملية التصويت العلني على النقطة المذكورة 

أعاله و التي أسفرت على النتائج التالية:
عدد أعضاء المجلس : )24( أربعة  و عشرون عضوا،

- عدد األعضاء الرافضين : 00	

- عدد الممتنعين عن التصويت : 00	

قـرر ما يلي :

أعــضائه  بــإجــماع  للسعيدية  الحضري  المجلس  صـــادق 
الحاضرين  على تعـــديل الفصل 39 من القرار الجبائي الجماعي 

المستمر كما يلي :

التابعة  والرشاشات  بالحـمامـات  االستحمام  عـن  يؤدى 
للجـماعة الواجبات التـالية :

- عــن كل استحمام بالرشاشة لمدة 30 دقيقة ..... 4.00 درهم	

- عــن كل استعمال للمراحيض : ................ 2.00 درهم.	

رئـيس المجـلس              كـاتب المجـلس

حسان بن مـومـن             محـمـد شـرابي

 29 بتاريخ  عـدد21  السعيدية  جماعة  مجلس  مقـرر 
ماي2013.

النقطة المتعلقة بإعـــادة تخصيص اعتمادات بعض الفصول

اإلستثنائية  الدورة  في  المجتمع  السعيدية  جماعة  مجلس  إن 
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29  مايو 2013؛

تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
تغييره وتتميمه ؛

تخصيص  بإعـــادة  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
إعتمادات بعض الفصول؛

وبعد اللجوء إلى التصويت العلني؛

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :

- عدد األعضاء الحاضرين : 09 	

- عدد األصوات المعبر عنها : 09	

- عدد األعضاء الموافقين :   09	

- عدد األعضاء الرافضين : 00	

- عدد الممتنعين عن التصويت : 00	

قـــرر مــا يــلي : 

أعـضائه  بإجـماع  للسعيدية   الحضـري  المـجـلس  صـــادق 
الحاضرين عـلى إعـــادة تخصيص إعتمادات الفصول التالية، كما 

يلي :

- إعــادة تخصيص إعتمادات الفصل 04.10.10/11.30/31 
أشغال كبرى للتهيئة ، تهيئة حي القصبة والتي تقدر بمبلغ 

400.000,00 درهم .

الفصل  إعتمادات  من  تبقى  ما  تخصيص  إعــادة   -
لإلنارة  رافعة  شاحنة  إقتناء   ،04.10.10/12.10/11

العمومية  ،  والتي تقدر بمبلغ 556.000,00 درهم .

 04.50.30.40/41 الفصل  إعتمادات  تخصيص  إعــادة   -
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في  الحسم  تأجيل  على  الحاضرين   أعضائه  بإجماع  وافق 
الحضرية ألحفير  الجماعة  بين  والتعاون  الشراكة  اتفاقية  دراسة  
والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير )إقليم 
بركان( إلى دورة الحقة في انتظار توفير جميع المعطيات المتعلقة 

بهذه النقطة.
 رئيس المجلس             كاتب المجلس
ميمون منصوري          محمد وريمشي

المقرر المتخذ من طرف المجلس الحضري لجماعة أحفير 
عدد 10 بتاريخ 23 أبريل 2013.

النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي عن سنة 2012.
إطار  في  المجتمع  أحفير،  لجماعة  الحضري  المجلس  ان 
دورته العادية لشهر أبريل 2013 المنعقدة يومه الثالثاء 23 أبريل 

2013؛
بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي، كما تم تغييره و تتميمه، وخاصة المواد 58 و60 ـ و64 

منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي 

عن سنة 2012،
وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني على النقطة المذكورة 

أعاله والتي أسفرت على النتائج التالية :
ـ عدد أعضاء المجلس :  )24( أربعة  وعشرون عضوا،

ـ عدد أعضاء المجلس الحاضرون : )20( عشرون عضوا،
ـ عدد األصوات المعبر عنها : )20( عشرون عضوا،

ـ المصوتون بنعــــــم : )07( سبعة أعضاء، 
ـ المصوتون بــــــــال:  )13( ثالثة عشر عضوا، 

ـ الممتنعون عن التصويت : ال أحـــد
قرر ما يلــــــي:

رفض المصادقة على برمجة الفائض المالي برسم سنة 2012 
بأغلبية )13( ثالثة عشر عضوا مقابل موافقة )07( سبعة أعضاء. 

 رئيس المجلس           كاتب المجلس
ميمون منصوري        محمد وريمشي

المقرر المتخذ من طرف المجلس الحضري لجماعة أحفير 
عدد 11  بتاريخ 23 أبريل 2013.

من  العقار  اقتناء  على  الموافقة  بطلب  المتعلقة  النقطة 
الدولة  ألمالك  التابعين   02/ و10135   02/  698 الرسمين 
الجماعية  والمكتبة  الجماعة  مقر  على  يحتوي  والذي  الخاصة، 

والمساكن المجاورة لهما.
إطار  في  المجتمع  أحفير،  لجماعة  الحضري  المجلس  إن 
دورته العادية لشهر أبريل 2013 المنعقدة يومه الثالثاء 23 أبريل 

2013؛

عدد أعضاء المجلس الحاضرون : )22( اثنان  و عشرون 
عضوا،

عدد األصوات المعبر عنها: )22( اثنان و عشرون عضوا،
المصوتون بنعــــــم : )07( سبعة أعضاء و هم 

المصوتون بــــــــال : )15( خمسة عشر عضوا  وهم 
الممتنعون عن التصويت : ال أحـــــــد.

قرر ما يلــــــي :
2012، و  االداري برسم سنة  الحساب  المصادقة على  عدم 
بأغلبية )15( خمسة عشر عضوا مقابل موافقة )07( سبعة  ذلك 

أعضاء، و الذي جاء ملخصه كالتالي:
مجموع المداخيل  33.986.388,47 درهم

مجموع المصاريف 26.921.527,56 درهم
الفائض االجمالي   7.064.860,91 درهم

االعتمادات المنقولة 6.781.556,75 درهم
االعتمادات الملغاة 34.883,62 درهم

الفائض الحقيقي    283.304,16 درهم.
كاتب المجلس           رئيس الجلسة

محمد وريمشي         الحسن مرزوقي

المقرر المتخذ من طرف المجلس الحضري لجماعة أحفير 
عدد 09 بتاريخ 23 أبريل 2013.

بين  والتعاون  الشراكة  اتفاقية  بدراسة  المتعلقة  النقطة 
الجماعة الحضرية ألحفير والمندوبية السامية لقدماء المقاومين 

وأعضاء جيش التحرير )إقليم بركان(.
إطار  في  المجتمع  أحفير،  لجماعة  الحضري  المجلس  ان 
دورته العادية لشهر أبريل 2013 المنعقدة يومه الثالثاء 23 أبريل 

2013؛
بالميثاق  78.00المتعلق  رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة المواد  58 و60 ـ و64 

منه؛
وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بدراسة اتفاقية الشراكة 
والتعاون بين الجماعة الحضرية ألحفير والمندوبية السامية لقدماء 

المقاومين وأعضاء جيش التحرير )إقليم بركان(؛
وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني على النقطة المذكورة 

أعاله والتي أسفرت على النتائج التالية :
ـ عدد أعضاء المجلس: )24( أربعة وعشرون عضوا،

وعشرون  اثنان   )22( الحاضرون:  المجلس  أعضاء  عدد  ـ 
عضوا،

ـ عدد األصوات المعبر عنها: )22( اثنان وعشرون عضوا،
ـ المصوتون بنعــــــم: 22 اثنان وعشرون عضوا، 

ـ المصوتون بــــــــال : ال أحـــد
ـ الممتنعون عن التصويت :  ال أحـد

قرر ما يلــــــي:
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قـــرر ما يلـــي:
الفصل األول

- 	 2013  /10/  01 بتاريخ   2013/  24 رقم  القرار  يبطل 
بجماعة  التقني  المكتب  تسيير  مهمة  بتفويض  القاضي 
بقطاع  المتعلقة  الوثائق  جميع  على  والتوقيع  الحوازة، 

التعمير للسيد سجيع الدين ياسين عضو مستشار.
المادة الثانية

- هذا 	 بتنفيذ  المختصة  المحلية  اإلدارية  السلطة  إلى  يعهد 
القرار.

وحرر بسطات في 11 نونبر 2013
اإلمضاء والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،        
السيد بوشعيب المتوكل.

إقليم سطات رقم  الشاوية ورديغة وعامل  قرار لوالي جهة 
قرار  إبطال  بمقتضاه عن  يعلن   2013 نونبر   11 بتاريخ   3689

تفويض مهمة التوقيع بالنيابة على شواهد إبراء الذمة.
والي جهة الشاوية ورديغة و عامل إقليم سطات،

رقم  القانون  من  و74   51،55 المواد  مقتضيات  على  بناء 
17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي.

بتاريخ                         2013/  25 رقم  القرار  على  اإلطالع  وبعد 
01 /10/ 2013 القاضي بتفويض مهمة التوقيع بالنيابة على شواهد 
إبراء الذمة للسيد عبد النبي بنعياد عضو مستشار بجماعة الحوازة.
المكتب  أعضاء  خارج  جماعي  مستشار  تعيين  أن  وحيث 
من   51 المادة  مقتضيات  مع  يتعارض  المحلية  الشؤون  لتدبير 

القانون أعاله.
الوزارية عدد  للدورية  مخالفا  يعتبر  اإلجراء  هذا  أن  وحيث 
5225 بتاريخ 16 /07/ 2009 وكذا النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل.
قــرر مــا يلــي:

الفصل األول
يبطل القرار رقم 25/ 2013 بتاريخ 01 /10/ 2013 القاضي 
الذمة للسيد عبد  بالنيابة على شواهد إبراء  التوقيع  بتفويض مهمة 

النبي بنعباد عضو مستشار بالجماعة .
الفصل الثاني

يعهد إلى السلطة اإلدارية المحلية المختصة بتنفيذ هذا القرار.
وحرر بسطات في  11 نونبر 2013
اإلمضاء: والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،       
السيد بوشعيب المتوكل. 

قرار لوالي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات عدد 
12 بتاريخ 15 نونبر 2013 يقضي بالموافقة على مقرر المجلس 
البلدي للبروج )إقليم سطات( في اقتناء قطعتين أرضيتين في ملك 

ورثة أحمد شدالي.

بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  لمقتضيات  وطبقا 
الجماعي، كما تم تغييره و تتميمه، وخاصة المواد 58 و60 ـ و64 

منه؛

على  الموافقة  بطلب  المتعلقة  للنقطة  المجلس  دراسة  وبعد 
اقتناء العقار من الرسمين 698 /02 و10135 /02 التابعين 
ألمالك الدولة الخاصة، والذي يحتوي على مقر الجماعة 

والمكتبة الجماعية والمساكن المجاورة لهما؛

وبعد اللجوء إلى عملية التصويت العلني على النقطة المذكورة 
أعاله والتي أسفرت على النتائج التالية :

ـ عدد أعضاء المجلس : )24( أربعة  وعشرون عضوا،

ـ عدد أعضاء المجلس الحاضرون : )20( عشرون عضوا،

ـ عدد األصوات المعبر عنها : )20( عشرون عضوا،

ـ المصوتون بنعــــــم : )00( ال أحـد 

ـ المصوتون بــــــــال : )20( عشرون عضوا، 

ـ الممتنعون عن التصويت : ال أحـد

قرر ما يلــــــي:

 02/  698 الرسمين  من  العقار  اقتناء  على  الموافقة  رفض 
و10135 /02 التابعين ألمالك الدولة الخاصة، والذي يحتوي على 

مقر الجماعة والمكتبة الجماعية والمساكن المجاورة لهما.

عن رئيس المجلس           كاتب المجلس

  عبداإلاله وهاب            محمد وريمشي

جهة الشاوية ورديغة

قرارات صادرة عن سلطات الوصاية

إقليم سطات رقم  الشاوية ورديغة وعامل  قرار لوالي جهة 
قرار  إبطال  بمقتضاه عن  يعلن   2013 نونبر   11 بتاريخ   3688

تفويض قطاع التعمير.
والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،

رقم  القانون  من  و74   51،55 المواد  مقتضيات  على  بناء 
17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي.

بتاريخ                            2013  /24 رقم  القرار  على  اإلطالع  وبعد 
التقني  المكتب  تسيير  مهمة  بتفويض  القاضي   2013  /10/  01
بقطاع  المتعلقة  الوثائق  جميع  على  التوقيع  و  الحوازة  بجماعة 

التعمير، للسيد سجيع الدين ياسين عضو مستشار بالجماعة.
المكتب  أعضاء  خارج  جماعي  مستشار  تعيين  أن  وحيث 
من   51 المادة  مقتضيات  مع  يتعارض  المحلية  الشؤون  لتدبير 

القانون أعاله.
وحيث أن هذا اإلجراء يعتبر مخالفا للدورية الوزارية عدد 5255 
بتاريخ 16 /07/ 2009 وكذا النصوص التنظيمية الجاري بها العمل 
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قرار لعامل إقليم سطات عدد 3767 بتاريخ 09 دجنبر 2013  
يقضي بإقالة مستشار بالجماعة القروية اسكامنة.

والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، 

بناء على الظهير الشريف رقم 297   02   1 الصادر في 25 
رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق 
الشريف رقم  الظهير  بمقتضى  تتميمه  الجماعي كما وقع  بالميثاق 
 )2003 1424 )24 مارس  20 من محرم  1.03.82 صادر في 
 1   08   153 رقم  الشريف  والظهير   01.03 رقم   القانون  بتنفيذ 
صادر في 22 صفر 1430 )18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 

17.08 وخاصة المادة 20 منه؛

في  الجماعي  المجلس  أبداه  الذي  المبرر  الرأي  على  وبناء 
الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 غشت 2013، الرامي إلى 

اإلعالن عن إقالة المستشار رحال باري من  عضوية المجلس ؛

المذكور في  المجلس  تقدم به رئيس  الذي  وبناء على الطلب 
هذا الصدد؛

االستدعاءات  يلب  لم  المذكور  المستشار  أن  تبث  وحيث 
الموجهة إليه لحضور ثالث دورات متتالية؛

قرر ما يلي: 

مجلس  عضوية  من  باري  رحال  المستشار  إقالة  عن  يعلن 
جماعة اسكامنة.

وحرر بسطات في 09 دجنبر 2013

اإلمضاء : والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،   
السيد بوشعيب المتوكل.

قرار لعامل إقليم سطات عدد 3768 بتاريخ 09 دجنبر 2013  
يقضي بإقالة  مستشار بالجماعة القروية اسكامنة.

والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، 

بناء على الظهير الشريف رقم 297 .02 .1 الصادر في 25 
المتعلق   78.00 القانون  بتنفيذ   )2002 أكتوبر   3(  1423 رجب 
بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف 
رقم 1.03.82 صادر في 20 من محرم 1424 )24 مارس 2003(  
 1.08.153 رقم  الشريف  وبالظهير   01.03 رقم  القانون  بتنفيذ 
القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18( 1430 22 صفر  الصادر في 

رقم 17.08 الصادر في فبراير 2009 وخاصة المادة 20 منه؛

الجماعي  المجلس  أبداه  الذي  المبرر  الرأي  على  وبناء 
إلى  الرامي   ،2013 أكتوبر  لشهر  العادية  دورته  السكامنة خالل 

اإلعالن عن إقالة المستشار محمد غازي من  عضوية المجلس ؛

هذا  في  المذكور  المجلس  رئيس  به  تقدم  الذي  الطلب  على  وبناء 
الصدد؛

االستدعاءات  يلب  لم  المذكور  المستشار  أن  تبث  وحيث 
الموجهة إليه لحضور ثالث دورات متتالية؛

إن والي جهة الشاوية ورديغة و عامل إقليم سطات،
بناء على الظهير الشريف رقم 297   02   1 الصادر في 25 
المتعلق   78.00 القانون  بتنفيذ   )2002 أكتوبر   3(1423 رجب 
بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف 
رقم 1.03.82 صادر في 20 من محرم 1424 )24 مارس 2003( 
 1   08   153 رقم  الشريف  وبالظهير   01.03 رقم  القانون  بتنفيذ 
الصادر في 22 صفر 1430)18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 

17.08 الصادر في فبراير 2009؛
وبناء على الظهير الشريف الصادر في 17 صفر 1340 )19 
أكتوبر 1921 (  في شأن األمالك البلدية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القرار الصادر في فاتح جمادى األولى 1340)31 
وقع  كما  البلدية،  األمالك   شؤون  كيفية  بتحديد   )1921 دجنبر 

تغييره وتتميمه؛
ذي   20 في  الصادر   2   02   138 رقم  المرسوم  على  وبناء 
الحجة 1422)5 مارس 2002( بتغيير وتتميم القرار الصادر في 
فاتح جمادى األولى 1340)31 دجنبر 1921( بتحديد طريقة تدبير 

شؤون الملك البلدي؛
أكتوبر   03 بتاريخ  المنعقدة  الخبرة  وبناء على محضر لجنة 

2012؛
وبعد اإلطالع على مقرر المجلس البلدي للبروج المتخذ خالل 
دورته العادية لشهر فبراير 2013 في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 

فبراير 2013؛
قــــرر مــا يلــــي:

المادة األولى
 يوافق على مقرر المجلس البلدي للبروج المتخذ برسم دورته 
العادية لشهر فبراير 2013 في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 
2013، والصادر باإلذن للبلدية باقتناء قطعتين أرضيتين مساحتهما 
اإلجمالية مائتان وثالثة وثالثون مترا مربعا)33م2( غير محفظتين 

في ملك ورثة أحمد شدالي؛
وقد رسمت حدود القطعة األرضية المذكورة عالوة على ذلك 

بوضوح في التصميم المضاف إلى أصل هذا القرار.
المادة الثانية

ينجز االقتناء الموافق عليه بموجب هذا القرار بثمن إجمالي 
درهم(  درهم)932.000,00  ألف  وثالثون  واثنان  تسعمائة  قدره 
أي على أساس أربعة آالف درهم للمتر المربع الواحد)4.000,00 

درهم/م2(.
المادة الثالثة

 يحرر عقد البيع استنادا إلى هذا القرار.
المادة الرابعة

 يسند إلى رئيس المجلس البلدي للبروج تنفيذ ما جاء في هذا 
القرار.

وحرر بسطات في 15 نونبر2013.

اإلمضاء :والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،      
السيد بوشعيب المتوكل.
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بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 رجب 
أمالك  تسيير  كيفية  بموجبه  المحدد   )1959 فبراير   4(  1378

الجماعات القروية ؛
وبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد 52 بتاريخ 22 
التي  والوصايا  الهبات  رفض  أو  قبول  شان  في   1989 فبراير 

تقتضي تكاليف أو تخصيصا معينا ؛
وبناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 687.03 الصادر 
في 16 محرم 1424 )20 مارس 2003( بتفويض االختصاص ؛

الشاوية  اخميسات  الجماعي  المجلس  مداوالت  على  وبناء 
المجتمع في إطار دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 07 /01 /2014.

قرر ما يلي : 
الفصل األول

يوافق على مقرر المجلس القروي اخميسات الشاوية المتخذ 
في إطار دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 07/ 01 /2014 والقاضي 
نوع  من  سيارة  هبة  بقبول  الشاوية   اخميسات  لجماعة  باإلذن 
HUNDAI المسجلة تحت رقم ج 188071 المقدمة من المجلس 

الجهوي للشاوية ورديغة.
الفصل الثاني

تستعمل هذه السيارة للغاية المخصصة لها كسيارة إسعاف.
الفصل الثالث 

يسند إلى رئيس المجلس الجماعي اخميسات الشاوية  بتنفيذ 
ما جاء في هذا القرار.

وحرر بسطات في  27 مارس 2014.
اإلمضاء :والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،
السيد محمد مفكر.

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

التفويض في المهام و االمضاء

بتاريخ        10 عدد  زم  وادي  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
 14 بتاريخ   43 عدد  القرار  بإلغاء  يقضي   2013 اكتوبر   7
الشؤون  مصلحة  تدبير  مهام  بتفويض  المتعلق  شتنبر2009 
والمهنية  والصناعية  التجارية  الرخص  وتوقيع  االقتصادية 

ومختلف الوثائق المتعلقة بهده المصلحة.
رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم،

بناء على القانون رقم 78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر 
رجب  من   25 بتاريخ    1.02.271 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

1423 )3 اكتوبر 2002( كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08.
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 02   09   1 الصادر 
بتنفيذ  القاضي   )2009 فبراير   18(  1430 صفر   22 بتاريخ 
المحلية  للجماعات  المالي  بالتنظيم  المتعلق    45   08 رقم  القانون 

ومجموعاتها.

قرر ما يلي: 
مجلس  عضوية  من  غازي  محمد  المستشار  إقالة  عن  يعلن 

جماعة اسكامنة.
وحرر بسطات في 09 دجنبر 2013.
اإلمضاء : والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،    
السيد بوشعيب المتوكل.

قرار لعامل إقليم سطات عدد 3769 بتاريخ 09 دجنبر 2013 
يقضي بإقالة مستشارة بالجماعة القروية اسكامنة.

إن والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، 

بناء على الظهير الشريف رقم 297   02   1 الصادر في 25 
رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق 
الشريف رقم  الظهير  بمقتضى  تتميمه  الجماعي كما وقع  بالميثاق 
 )2003 1424 )24 مارس  20 من محرم  1.03.82 صادر في 
 1   08   153 رقم  الشريف  والظهير   01.03 رقم   القانون  بتنفيذ 
صادر في 22 صفر 1430 )18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 

17.08 وخاصة المادة 20 منه؛
وبناء على الرأي المبرر الذي أبداه المجلس الجماعي السكامنة 
خالل دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 غشت2013، الرامي 
عضوية  من   الطالبي  فوزية  المستشارة  إقالة  عن  اإلعالن  إلى 

المجلس؛ 
المذكور في  المجلس  تقدم به رئيس  الذي  وبناء على الطلب 

هذا الصدد؛
االستدعاءات  تلب  لم  المذكورة   المستشارة   أن  تبث  وحيث 

الموجهة إليها لحضور ثالث دورات متتالية؛
قرر ما يلي: 

يعلن عن إقالة المستشارة فوزية الطالبي من عضوية مجلس 
جماعة اسكامنة.

وحرر بسطات في 09 دجنبر 2013.
اإلمضاء : والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،
السيد بوشعيب المتوكل.

سطات  إقليم  وعامل  ورديغة  الشاوية  جهة  لوالي  قرار 
للجماعة  بمقتضاه  يؤذن   2014 مارس   27 بتاريخ   140 رقم 
نوع           من  إسعاف  سيارة  هبة  بقبول  الشاوية  اخميسات  القروية 

HYUNDAI تحمل رقم ج.188071.
والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.297 بتاريخ 25 رجب 
بالقانون رقم   تغييره وتتميمه  2002( كما وقع  أكتوبر   3( 1423
بتاريخ   1.08.153 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   17.08

22 صفر 1430 ) 18 فبراير 2009(، 
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 صفر 
المتعلق   45.48 رقم  القانون  بتنفيذ   2009 فبراير   18(  1430
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المتعلق بالحالة المدنية؛
شعبان   2 بتاريخ  الصادر   2.44.656 رقم  المرسوم  وبمقتضى 
المتعلق   37.99 رقم  القانون  بتطبيق   )2002 أكتوبر   9(  1423

بالحالة المدنية؛
قرر ما يلي:

الفصل األول
ضابط  مهام  للرئيس  الثاني  النائب  العدناوي  محمد  للسيد  يفوض 

الحالة المدنية بالملحقة اإلدارية األولى بوادي زم.
الفصل الثاني

يسري هذا القرار ابتداء من  28 أكتوبر2013.
وحرر بوادي زم في 28 أكتوبر 2013.
اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لوادي زم ، أخليفة الصيرى.

بتاريخ   14 لوادي زم عدد  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
28 أكتوبر2013 يقضي بتفويض مهام توقيع مختلف الوثائق و 
الشواهد اإلدارية المتعلقة بالحالة المدنية بالمكتب الفرعي الكائن 

مقره بالملحقة اإلدارية األولى.
رئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناءا 
من   25 بتاريخ   1.02.271 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
رجب 1423)3 أكتوبر 2002( كما تم تعديله  وتتميمه  بالقانون 

رقم 17.08 ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر بتاريخ 
رقم  القانون  بتنفيذ   2002 أكتوبر   03 موافق   1423 رجب   25

37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛
بمقتضى المرسوم رقم 2.44.656 الصادر بتاريخ 2 شعبان 
1423 ) 9 أكتوبر 2002 ( بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق 

بالحالة المدنية؛

قرر ما يلي:

الفصل األول

يفوض للسيد محمد العدناوي النائب الثاني للرئيس مهام توقيع 
مختلف الوثائق و الشواهد اإلدارية المتعلقة بالحالة المدنية بالمكتب 

الفرعي الكائن مقره بالملحقة اإلدارية األولى بوادي زم.

الفصل الثانى

 يسري هذا القرار ابتداء من 28 أكتوبر2013.

وحرر بوادي زم فى 28 اكتوبر 2013

اإلمضاء رئيس المجلس الجماعي لوادي زم ، أخليفة الصيرى

بتاريخ   15 لوادي زم عدد  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
صحة  على  اإلشهاد  مهام  بتفويض  يقضي   2013 أكتوبر   28

اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها.

قرر ما يلي:
الفصل األول

للرئيس مهام تدبير  السادس  النائب  للسيد محمد واهلي  يلغى 
مصلحة الشؤون االقتصادية وتوقيع الرخص التجارية والصناعية 

والمهنية ومختلف الوثائق المتعلقة بهده المصلحة.
الفصل الثاني

 ينفد هدا القرار ابتداء من 07 أكتوبر2013 .
اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لواد زم، اخليفة الصيرى.

بتاريخ     11 الجماعي وادي زم عدد  المجلس  لرئيس  قرار 
7 اكتوبر 2013يقضي بتفويض مهام تدبير قطاع التعمير والبناء 
بالجماعة  التعمير  الشواهد االدارية بقسم  والتوقيع على مختلف 

الحضرية لوادي زم.
رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
 25 بتاريخ    1.02.271 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
بالقانون رقم  تعديله  تم  2002( كما  اكتوبر   3( 1423 من رجب 

17.08؛
 15 الصادر في   1.92.31 الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون 12.90 المتعلق 

بالتعمير؛
وبناء على الظهير الشريف رقم: 92.07 الصادر في 15 دي 
الحجة 1412 )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق 

بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
قرر ما يلي:

الفصل االول
يفوض للسيد محمد واهلي النائب السادس للرئيس مهام تدبير 
االدارية  الشواهد  مختلف  على  والتوقيع   والبناء  التعمير  قطاع 
بقسم التعمير بالجماعة الحضرية لوادي زم ليقوم بهده المهمة مقام 

الرئيس وبالمشاركة معه
الفصل الثاني

ينفد هدا القرار ابتداء من 07 أكتوبر2013
اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي لواد زم ، اخليفة الصيرى.

بتاريخ   13 لوادي زم عدد  الجماعي  المجلس  لرئيس  قرار 
28 أكتوبر 2013  يقضي بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية.

رئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
من   25 بتاريخ   1.02.271 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
رجب 1423)3 أكتوبر 2002( كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر بتاريخ 
25 رجب 1423)03 أكتوبر 2002 ( بتنفيذ القانون رقم 99.37 
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قــرر ما يلـــي :

الفصل األول

الجماعة  لرئيس  الثالث  النائب  مطاهر  العربي  للسيد  يفوض 
بكراء  الخاصة  بالتوقيعات  المتعلقة  المهام  زم  لوادي  الحضرية 
مرافق  للمسافرين،  العام  النقل  حافالت  وعبور  وقوف  ساحة 
)الجوطيات(،  العمومي  للبيع  أخرى  ساحات  األسبوعي،  السوق 
وكذلك المجزرة البلدية ومرافقها، ليقوم بهذه المهمة مقام الرئيس 

وبالمشاركة معه.

الفصل الثاني

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 12 نونبر 2013.

وحرر في وادي زم في 8 نونبر2013.

اإلمضاء رئيس المجلس الجماعي لوادي زم ،أخليفة الصيرى.

جهة طنجة- تطوان

قرارات  صادرة عن  سلطة الوصاية

قرار لعامل إقليم تطوان  رقم 210 بتاريخ 09 أكتوبر 2013  
يقضي بمعاينة استقالة من عضوية المجلس القروي لجماعة بني 

ليث في اسم السيد لحسن البقالي بسبب فقدانه األهلية.

والي والية تطوان و عامل إقليم تطوان،

 24 الصادر في   1.11.173 الشريف رقم  الظهير  بناء على 
من ذي الحجة 1432)21 نوفمبر2011( بتنفيذ القانون التنظيمي 
الترابية  الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب  المتعلق   59.11 رقم 

وخاصة مقتضيات المادة 6 و المادة 142 منه؛

وبناء على القرار رقم 1118 الصادر بتاريخ 26 /09/ 2011 
عن محكمة االستئناف بتطوان؛

بمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  شهادة  على  وبناء   
بالنقض  الطعن  بعدم   2013/ 10 /02 بتاريخ  بتطوان  االستئناف 

ضد القرار رقم 1118 الصادر بتاريخ 26 /09/ 2011؛

وحيث أن السيد لحسن البقالي أصبح فاقدا لألهلية؛

مـــن أجلـــــه:

أوال

المجلس  عضوية  من  البقالي  لحسن  السيد  استقالة  نعاين   
الجماعي لبني ليث مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.

ثانيا

 يعهد إلى السلطة المحلية المعنية بتنفيذ هذا القرار.

وحرر بتطوان في 09 أكتوبر2013.

اإلمضاء: عن عامل إقليم تطوان ،الكاتب العام عبد الحميد باليماني.

رئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
من   25 بتاريخ   1.02.271 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
رجب 1423)3 أكتوبر 2002( كما تم تعديله  وتتميمه  بالقانون 

رقم 17.08؛
رمضان   12 في  الصادر  الشريف  الظهير  وبمقتضى 
1333)25 يوليوز1915( المتعلق بتثبيت اإلمضاء كما وقع تغييره 

و تتميمه؛
 22 الصادر في   1.09.02 الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
المتعلق   45.08 القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18( 1430 صفر 

بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
قرر ما يلي :

الفصل األول
مهام  للرئيس  الثاني  النائب  العدناوي  محمد  للسيد  يفوض 
اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها بالملحقة 

اإلدارية األولى بوادي زم.
الفصل الثاني

يسري هذا القرار ابتداء من 28 اكتوبر 2013
وحرر بوادي زم في 28 أكتوبر 2013.
اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لوادي زم، أخليفة الصيرى.

قرار لرئيس المجلس الجماعي لوادي زم عدد 16 بتاريخ 8 
نونبر2013 يقضي بتفويض المهام المتعلقة بالتوقيعات الخاصة 
بكراء ساحة وقوف وعبور حافالت النقل العام للمسافرين، مرافق 
)الجوطيات(   العمومي  للبيع  أخرى  ساحات  األسبوعي،  السوق 

وكذلك المجزرة البلدية و مرافقها.

رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم،

بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 153   08   1 بتاريخ 
22 صفر 1430 )18 فبراير 2009( القاضي بتنفيذ القانون رقم 

08   17 كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1   09   02 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  على  وبناء 
الصادر بتاريخ 22 صفر 1430)18 فبراير 2009( القاضي بتنفيذ 
المحلية  للجماعات  المالي  بالتنظيم  المتعلق   45   08 رقم  القانون 

ومجموعاتها؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 195   07   1 الصادر بتاريخ 
رقم            القانون  بتنفيذ  نوفمبر2007(   30(1428 القعدة  ذي   19

06. 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 209   07   1 الصادر بتاريخ 
16 ذي الحجة 1428 )27 دجنبر 2007( القاضي بتنفيذ القانون 
رقم 07   39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم 
والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛ 

وبناء على مرسوم رقم 441   09   2 الصادر في 17 محرم 
العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن  القاضي  1431)3دجنبر2010( 

للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
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قرر ما يــــلي:
الفصل األول

األولى  النائبة  مطالسي،  شاكر  سعيدة  السيدة  إلى  يفوض   
لرئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة مهمة اإلشراف على قطاع 

الشؤون الثقافية و االجتماعية و الرياضة.
الفصل الثاني

المجلس  طرف  من  المسطرة  األهداف  تحقيق  على  السهر   
والثقافية  االجتماعية  األنشطة  إنعاش  إلى  الرامية  و  الجماعي 

والرياضية، وتحسين جودة خدمات هذا القطاع.
الفصل الثالث

الثقافي  و  االجتماعي  للتنشيط  برنامج  وضع  على  العمل   
لها  التي  الجماعية  والمنشآت  التجهيزات  واستغالل  والرياضي، 
عالقة بهذا القطاع )المالعب الرياضية، المسرح البلدي، المكتبات 

الجماعية..( 
الفصل الرابع

التنسيق مع مكتب المجلس على وضع معايير وأسس لصرف 
المساعدات االجتماعية و المنح المخصصة للجمعيات.

الفصل الخامس
 العمل على عقد اجتماعات منتظمة مع الجمعيات و المؤسسات 

المعنية بهذا القطاع، وتقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس.
الفصل السادس

 ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله، ويمكن 
ويلتزم  الجماعة،  لرئيس  بقرار  لذلك  الضرورة  كلما دعت  تعديله 

المفوض له باحترام مضمون و محتوى هذا القرار.
الفصل السابع

غاية  والى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر 2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 
وباقي  الرياضية،  و  االجتماعية  و  الثقافية  الشؤون  قسم  ورئيس 

رؤساء األقسام و المصالح الجماعية المعنية.
الفصل الثامن

المقاطعات، وينشر  الجماعة و مقار  بمقر  القرار  يعلق هذا   
ليطلع عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي لطنجة ،فؤاد العمارى.

عدد  طنجة  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
91 بتاريخ 20 مارس 2014 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 

القاضي   2014 مارس   31 بتاريخ   01 رقم  عاملي  قرار 
باإلعالن عن استالم االستقالةاالختيارية من مهام النيابة.

عامل إقليم العرائش،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009( وخاصة المادة 32 منه؛

الذي  النيابة  مهام  من  االختيارية  االستقالة  طلب  على  وبناء 
تقدم به إلى مصالح العمالة السيد أحمد قشتيل النائب الثاني لرئيس 
المجلس القروي لقصر ابجير، والمسجل تحت رقم 5690 بتاريخ 

21 مارس 2014،

قرر ما يلي :
احمد  للسيد  االختيارية  االستقالة  استالم  اإلعالن عن   -  1
قشتيل من مهام النائب الثاني لرئيس المجلس القروي لقصر 

ابجير.
2 - يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس المجلس القروي 

لقصر ابجير والسلطة اإلدارية المحلية المختصة.
3 - يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخه.

وحرر بالعرائش في 31 مارس 2014.

اإلمضاء : عامل إقليم العرائش، السيد نبيل خروبى.

قرارات صادرة عن رؤساء المجالس المحلية

التفويض في المهام واإلمضاء 

عدد  طنجة  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
90 بتاريخ 20 مارس 2014 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 )24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 (  وخاصة الفصل 55 منه؛

 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
  45 08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،
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عدد  طنجة  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
92 بتاريخ 20 مارس 2014 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 (  وخاصة الفصل 55 منه؛
 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 45 08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،
قرر ما يــــلي:

الفصل األول
لرئيس  الثامن  النائب  الزاين،  رضوان  السيد  إلى  يفوض 
المحطة  على  اإلشراف  مهمة  طنجة  لمدينة  الجماعي  المجلس 

الطرقية للمسافرين و المحجز الجماعي.
الفصل الثاني

السهر على تحقيق األهداف المالية و التنظيمية المسطرة من 
طرف المجلس الجماعي.

الفصل الثالث
تنمية وضبط مداخيل هذين  الجبائية على  اإلدارة  السهر مع 

المرفقين.
الفصل الخامس

العمل على تقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس.
الفصل السادس

ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله، ويمكن 
ويلتزم  الجماعة،  لرئيس  بقرار  لذلك  الضرورة  كلما دعت  تعديله 

المفوض له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار.
الفصل السابع

غاية  والى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر 2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 
المصالح  و  األقسام  رؤساء  وباقي  المالية،  الموارد  قسم  ورئيس 

الجماعية المعنية.
الفصل الثامن

وينشر  المقاطعات،  ومقار  الجماعة  بمقر  القرار  هذا  يعلق 
ليطلع عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي لطنجة ،فؤاد العماري.

محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 (  وخاصة الفصل 55 منه؛
 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 45   08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،
قرر ما يــــلي:

الفصل األول
 يفوض إلى السيد عبد السالم العيدوني، النائب الثاني لرئيس 

المجلس الجماعي لمدينة طنجة مهمة:
اإلشراف على قطاع األشغال والبيئة، مع التوقيع والتأشير  �

بهذا  المتعلقة  والقرارات  والوثائق  المراسالت  مختلف  على 
القطاع باستثناء تلك التي تترتب عنها تحمالت مالية للجماعة.

السهر على تحقيق األهداف المسطرة من طرف المجلس  �
الجماعي في هذا القطاع.

وضع برنامج ألعمال الصيانة، والسهر مع القسم المعني على 
تتبع و مراقبة عمليات اإلصالح والتهيئة، سواء تلك التي تقوم بها 

الجماعة أو باقي الجهات األخرى.
ومراقبة عمليات اإلصالح و التهيئة، سواء تلك التي تقوم بها 

الجماعة أو باقي الجهات األخرى.
النيابة عن الرئيس وتمثيله في اللجان، وباقي االجتماعات  �

الخاصة بهذا القطاع.
قصد  � المعنية  الجماعية  المصالح  و  األقسام  مع  التنسيق 

مراقبة عمليات احتالل وإتالف الملك الجماعي العام.
العمل على تقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس. �

الفصل الثاني
ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله، ويمكن 

تعديله كلما دعت الضرورة لذلك بقرار لرئيس الجماعة.
الفصل الثالث

يلتزم المفوض له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار.
الفصل الرابع

غاية  والى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 
ورئيس القطب التقني ورئيس قسم األشغال و البيئة، وباقي رؤساء 

األقسام و المصالح الجماعية المعنية.
الفصل الخامس

يعلق هذا القرار بمقر الجماعة ومقار المقاطعات وينشر ليطلع 
عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء: رئيس المجلس الجماعي لطنجة ،فؤاد العماري.
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الفصل الثامن

وينشر  المقاطعات،  ومقار  الجماعة  بمقر  القرار  هذا  يعلق 
ليطلع عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء :رئيس المجلس الجماعي، فؤاد العماري.

عدد  طنجة  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
94 بتاريخ 20 مارس 2014  يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009(  وخاصة الفصل 55 منه؛

 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 45   08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،

قرر ما يــــلي: 

الفصل األول

لرئيس  السابع  النائب  الحمامي،  محمد  السيد  إلى  يفوض 
المجلس الجماعي لمدينة طنجة مهمة اإلشراف على قطاع التعمير 
و البناء بمقاطعة السواني، باستثناء الملفات المتعلقة بالتجزئات و 
المجموعات و التجمعات السكنية و الرخص المتعلقة باالستثناءات.

الفصل الثاني

المجلس  طرف  من  المسطرة  األهداف  تحقيق  على  السهر 
آجالها  تقليص  المساطر اإلدارية و  تبسيط  إلى  الجماعي والرامية 

في معالجة الملفات والقضايا المتعلقة برخص البناء.

الفصل الثالث

دورها  وتفعيل  للمراقبة،  تشكيل وحدات  و  العمل على خلق 
طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

الفصل الرابع

التنسيق مع مكتب المجلس فيما يخص المشاريع ذات الطابع 
االستثماري الخاص.

الفصل الخامس

المعنية  الجهات  مع  منتظمة  اجتماعات  عقد  على  العمل 
بالقطاع، وتقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس.

الفصل السادس

ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله، ويمكن 
ويلتزم  الجماعة،  لرئيس  بقرار  لذلك  الضرورة  كلما دعت  تعديله 

قرار لرئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة طنجة عدد93 
بتاريخ 20 مارس 2014 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،

الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 (  وخاصة الفصل 55 منه؛

 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 45   08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،

قرر ما يــــلي: 

الفصل األول

األولى  النائبة  مطالسي،  شاكر  سعيدة  السيدة  إلى  يفوض 
لرئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة مهمة اإلشراف على قطاع 

حفظ الصحة و الوقاية الصحية.

الفصل الثاني

المجلس  طرف  من  المسطرة  األهداف  تحقيق  على  السهر 
الجماعي و الرامية إلى تحسين جودة خدمات هذا القطاع.

الفصل الثالث

وتفعيل  والمراقبة  للعمل  وحدات  تشكيل  و  خلق  على  العمل 
دورها، مع توفير سجل خاص بشكايات المواطنين.

الفصل الرابع

التنسيق مع مكتب المجلس على تحيين القرار البلدي للصحة 
ووضع مخطط للوقاية الصحية و الصحة العامة، بتعاون مع باقي 

الشركاء و المتدخلين في هذا المجال.

الفصل الخامس

المعنيين  الشركاء  مع  منتظمة  اجتماعات  عقد  على  العمل 
بالقطاع، وتقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس.

الفصل السادس

ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله، ويمكن 
ويلتزم  الجماعة،  لرئيس  بقرار  لذلك  الضرورة  كلما دعت  تعديله 

المفوض له باحترام مضمون و محتوى هذا القرار.

الفصل السابع

غاية  وإلى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر 2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 
المصالح  و  األقسام  رؤساء  باقي  و  الصحة،  حفظ  قسم  ورئيس 

الجماعية المعنية
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إعداد القرار التنظيمي للسير والجوالن بالمدينة. �
الفصل الخامس

المعنية  الجهات  مع  منتظمة  اجتماعات  عقد  على  العمل 
بالقطاع، و تقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس.

الفصل السادس
ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله ، ويمكن 
ويلتزم  الجماعة،  لرئيس  بقرار  لذلك  الضرورة  كلما دعت  تعديله 

المفوض له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار.
الفصل السابع

غاية  والى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر 2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 

ورؤساء األقسام و المصالح الجماعية المعنية.
الفصل الثامن

وينشر  المقاطعات،  ومقار  الجماعة  بمقر  القرار  هذا  يعلق 
ليطلع عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء :رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فؤاد العماري.

عدد  طنجة  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
96 بتاريخ 20 مارس 2014 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009(  وخاصة الفصل 55 منه؛
 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 45   08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،
قرر ما يــــلي: 

الفصل األول
يفوض إلى السيد محمد الغزواني ألغيالني ، النائب السادس 
لرئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة مهمة اإلشراف على قطاع 
المتعلقة  الملفات  باستثناء  مكادة،  بني  بمقاطعة  والبناء  التعمير 
بالتجزئات و المجموعات و التجمعات السكنية و الرخص المتعلقة 

باالستثناءات.
الفصل الثاني

المجلس  طرف  من  المسطرة  األهداف  تحقيق  على  السهر 
آجالها  تقليص  المساطر اإلدارية و  تبسيط  إلى  الجماعي والرامية 

في معالجة الملفات و القضايا المتعلقة برخص البناء.

المفوض له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار.

الفصل السابع

غاية  والى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر 2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 
ورئيس قسم التعمير و الممتلكات، وباقي رؤساء األقسام و المصالح 

الجماعية المعنية. 
الفصل الثامن

وينشر  المقاطعات،  ومقار  الجماعة  بمقر  القرار  هذا  يعلق 
ليطلع عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء :رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فؤاد العماري.

عدد  طنجة  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
95 بتاريخ 20 مارس 2014 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

 01.03
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 محرم 
1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه 
 18(  1430 22 صفر  بتاريخ   1.08.153 رقم  الشريف  الظهير 

فبراير 2009(  وخاصة الفصل 55 منه؛
 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 45   08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،
قرر ما يــــلي: 

الفصل األول
لرئيس  الثامن   النائب  الزاين،  رضوان  السيد  إلى  يفوض 
المجلس الجماعي لمدينة طنجة مهمة اإلشراف على قطاع السير 

و الجوالن.
الفصل الثاني

المجلس  طرف  من  المسطرة  األهداف  تحقيق  على  السهر 
الجماعي و الرامية إلى تحسين جودة خدمات هذا المرفق.

الفصل الثالث
العمل على خلق وتشكيل:

فرقة للتشوير األفقي والعمودي. �
فرقة للصيانة. �

الفصل الرابع
التنسيق مع مكتب المجلس على :

والجوالن  � للسير  المديري  المخطط  تطبيق  و  تحيين 
بالمدينة.
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الفصل الثاني
طرف  من  المسطرة  التنظيمية  األهداف  تحقيق  على  السهر 

المجلس الجماعي.
الفصل الثالث

هذه  مداخيل  وضبط  تنمية  على  الجبائية  اإلدارة  مع  السهر 
المرافق.

الفصل الرابع
السهر مع إدارة هذه المرافق على تشكيل وحدات للمراقبة و 

التنظيم.
الفصل الخامس

العمل على تقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس.
الفصل السادس

ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله ، ويمكن 
ويلتزم  الجماعة،  لرئيس  بقرار  لذلك  الضرورة  كلما دعت  تعديله 

المفوض له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار.
الفصل السابع

غاية  والى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر 2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 
المصالح  و  األقسام  رؤساء  وباقي  المالية،  الموارد  قسم  ورئيس 

الجماعية المعنية.
الفصل الثامن

وينشر  المقاطعات،  ومقار  الجماعة  بمقر  القرار  هذا  يعلق 
ليطلع عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فؤاد العماري.

عدد  طنجة  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
98 بتاريخ 20 مارس 2014 يقضي بالتفويض في المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002 (، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003 ( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 (  وخاصة الفصل 55 منه؛
 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 45   08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،
قرر ما يــــلي:

الفصل األول
النائب السادس  يفوض إلى السيد أمحمد الغزواني ألغيالني  
على  اإلشراف  مهمة  طنجة  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس 

الفصل الثالث
 العمل على خلق و تشكيل وحدات للمراقبة، وتفعيل دورها طبقا 

للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 
الفصل الرابع

التنسيق مع مكتب المجلس فيما يخص المشاريع ذات الطابع 
االستثماري الخاص.

الفصل الخامس
المعنية  الجهات  مع  منتظمة  اجتماعات  عقد  على  العمل 

بالقطاع، وتقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس.
الفصل السادس

ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله ، ويمكن 
ويلتزم  الجماعة،  لرئيس  بقرار  لذلك  الضرورة  كلما دعت  تعديله 

المفوض له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار.
الفصل السابع

غاية  والى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر 2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 
ورئيس قسم التعمير والممتلكات، وباقي رؤساء األقسام و المصالح 

الجماعية المعنية.
الفصل الثامن

وينشر  المقاطعات،  ومقار  الجماعة  بمقر  القرار  هذا  يعلق 
ليطلع عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فؤاد العماري.

عدد  طنجة  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مجلس  لرئيس  قرار 
97 بتاريخ 20 مارس 2014 يقضي بالتفويض في  المهام.

رئيس الجماعة الحضرية لطنجة،
الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 
1423 )3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 
01.03 الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.82 بتاريخ 20 
محرم 1424 ) 24 مارس 2003( والقانون رقم 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 

)18 فبراير 2009 (  وخاصة الفصل 55 منه؛
 22 02   09   1 صادر في  الشريف رقم  الظهير  وبناء على 
 45 08 رقم  القانون  بتنفيذ   )2009 فبراير   18(  1430 صفر 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها،
قرر ما يــــلي:

الفصل األول
لرئيس  التاسع  النائب  القاضي،  بن  أمحمد  السيد  إلى  يفوض 
األسواق  على  اإلشراف  مهمة  طنجة  لمدينة  الجماعي  المجلس 

الجماعية بمقاطعة السوانى.
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الفصل السادس
ينحصر هذا التفويض في المهام المشار إليها أعاله ، ويمكن 
ويلتزم  الجماعة،  لرئيس  بقرار  لذلك  الضرورة  كلما دعت  تعديله 

المفوض له باحترام مضمون ومحتوى هذا القرار.
الفصل السابع

غاية  والى  توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا  العمل  يبدأ 
31 دجنبر 2014، ويعهد بتنفيذه إلى كل من الكاتب العام للجماعة 
المصالح  و  األقسام  رؤساء  وباقي  المالية،  الموارد  قسم  ورئيس 

الجماعية المعنية
الفصل الثامن

وينشر  المقاطعات،  ومقار  الجماعة  بمقر  القرار  هذا  يعلق 
ليطلع عليه العموم.

وحرر بطنجة في 20 مارس 2014.

اإلمضاء : رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فؤاد العماري.

األسواق الجماعية بمقاطعة بني مكادة.
الفصل الثاني

طرف  من  المسطرة  التنظيمية  األهداف  تحقيق  على  السهر 
المجلس الجماعي.

الفصل الثالث
هذه  مداخيل  وضبط  تنمية  على  الجبائية  اإلدارة  مع  السهر 

المرافق.
الفصل الرابع

السهر مع إدارة هذه المرافق على تشكيل وحدات للمراقبة و 
التنظيم.

الفصل الخامس
العمل على تقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس.




